Ký bởi Sở Y tế
Tỉnh Ninh Thuận
soyte@ninhthuan.gov.vn
Giờ ký: 15/07/2020 14:38:51

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3216 /SYT-T.Tra

Ninh Thuận, ngày15 tháng7 năm 2020

V/v tăng cường công tác phát
hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 2251/UBND-TCDNC ngày 25 tháng 6 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phát hiện, xử
lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các
nhiệm vụ như sau:
1. Rà soát, kịp thời chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế theo nội dung
nêu tại Mục III Báo cáo số 442-BC/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy. Trong đó khắc phục những tồn tại về công tác tổ chức, cán bộ: tình
trạng bổ nhiệm một số lãnh đạo quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất,
năng lực. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng,
chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài
sản, thu nhập còn mang tính hình thức, thiếu cơ chế để kiểm tra, xác minh, giám
sát. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là
tự phát hiện, xử lý trong nội bộ cơ quan; tình trạng “tham nhũng vặt” chưa được
ngăn chặn có hiệu quả.
2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Mục
V Báo cáo số 442-BC/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong
đó:
a) Phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý
kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan
do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý; các hành vi bao che, ngăn cản việc phát
hiện, xử lý tham nhũng.
b) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công
chức, viên chức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng.
c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, bộ phận truyền
thông và người dân trong giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng. Thực hiện tốt
quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng; đồng
thời có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng, kịp thời người dũng cảm tố giác
hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo
tham nhũng.
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d) Nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ,
công chức, phương tiện làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống
tham nhũng.
đ) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Phòng
Truyền thông) công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng
và kết quả xử lý những vi phạm đó.
e) Cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, rà soát, kịp
thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới, đơn giản hóa các thủ tục
hành chính trên các lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa tham nhũng.
Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, T.Tra.
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