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UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

3166

/SYT-T.Tra

Ninh Thuận, ngày

21 tháng
08

năm 2019

V/v thực hiện quy định báo
cáo phòng, chống tham nhũng.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 512/TTT-PCTN ngày 19/8/2019 của Thanh tra tỉnh
về việc thực hiện chế độ báo cáo phòng, chống tham nhũng, theo đó điều chỉnh
một số nội dung báo cáo định kỳ công tác phòng chống tham nhũng.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng,
chống tham nhũng theo quy định sau:
1. Nội dung báo cáo:
- Báo cáo tháng: theo Phụ lục số 3a.
- Báo cáo Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm: gửi đồng thời 02 báo cáo:
+ Báo cáo thứ 1: theo Phụ lục 3b, Phụ lục 3c (theo hướng dẫn Tỉnh ủy).
+ Báo cáo thứ 2: theo Mẫu số 03, Biểu số 3a Thông tư số 03/2013/TTTTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.
2. Thời gian gửi báo cáo:
Báo cáo tháng: gửi về Sở Y tế trước ngày 12 hàng tháng.
Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, cả năm: gửi về Sở Y tế trước ngày 12 của
tháng cuối quý, cuối 6 tháng, 9 tháng và trước ngày 12/12 của năm báo cáo.
3. Thời gian chốt số liệu:
Báo cáo tháng: từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo.
Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, cả năm: Từ ngày 16/12 của năm trước đến
ngày 15 của tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 của quý I, 6 tháng, 9 tháng và
cho cả năm báo cáo.
Công văn này thay thế Công văn số 3150/SYT-T.Tra ngày 19/8/2019 của
Sở Y tế về việc thực hiện quy định báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.
(Đính kèm theo Công văn Phụ lục số 3a, 3b, 3c;
Mẫu số 03, Biểu số 3a Thông tư số 03/2013/TT-TTCP)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, Thanh tra.
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