UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159 /BC-SYT

Ninh Thuận, ngày13 tháng01 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quản lý nhà nước
về công tác bồi thường năm 2020 chính thức
Tiếp nhận Công văn số 2145/STP-NV2 ngày 12/11/2020 của Sở Tư pháp
về việc đề nghị thông tin số liệu và báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi
thường nhà nước năm 2020 chính thức. Sở Y tế báo cáo như sau:
1. Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường
Năm 2020, toàn ngành không có trường hợp bồi thường.
2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường trong phạm vi của đơn vị
Các quy định của Nhà nước liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ,
công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động và người bệnh được Lãnh đạo
Sở Y tế triển khai, chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị trong toàn ngành tại cuộc họp
định kỳ của Ngành và bằng văn bản hướng dẫn hoặc trong các cuộc họp giao
ban định kỳ.
Tại Sở Y tế, Phòng Thanh tra được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thụ lý đơn
liên quan đến công tác bồi thường. Tham mưu giải quyết bồi thường gồm Thanh
tra Sở, Công đoàn ngành, Trưởng các phòng chức năng.
Tại các đơn vị trực thuộc Sở, thanh tra của thủ trưởng đơn vị phối hợp các
phòng chức năng của đơn vị tham mưu cho thủ trưởng trong việc bồi thường.
3. Đánh giá
Các quyết định liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi
của CBCCVC, người lao động, người bệnh và quyết định xử lý vi phạm hành
chính đúng quy định.
CBCCVC các bộ phận được giao tham mưu công tác bồi thường có nhận
thức tốt vai trò trách nhiệm được giao, có đạo đức tốt, am hiểu pháp luật.
Sở Y tế báo cáo đến Sở Tư pháp để tổng hợp./.
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