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Kết quả việc thực hiện phương châm

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực hiện Công văn số 377/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/4/2022 của Sở

Nội vụ tỉnh Phú Yên, về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện phương châm

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Sở Y tế

báo cáo như sau:

1. Khái quát chung

- Sở Y tế tỉnh Phú Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có

chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y

tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định

y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ

phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe

sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu sự

chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng

thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của

Bộ Y tế.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Sở có 04 đồng chí (01 Giám đốc và 03 Phó

Giám đốc); 06 phòng chuyên môn thuộc Sở (Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng

Nghiệp vụ y, Phòng nghiệp vụ Dược, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở và

Thanh tra Sở); 02 chi cục (chi cục Dân số - KHHGĐ và chi cục An toàn vệ sinh thực

phẩm); 06 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản- Nhi, Bệnh

viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện

Da liễu); 07 Trung tâm và trạm chuyên khoa tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh

tật, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm, Trung tâm Cấp cứu 115,

Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Y khoa, Trạm chuyên khoa Lao, Trạm

chuyên khoa Tâm thần; 09 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 101 TYT xã,

phường, thị trấn; có các tổ chức: Đảng bộ cơ sở, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Sở Y tế.

2. Tình hình triển khai thực hiện

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Sở Y tế đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo Quyết định

số 201/QĐ-SYT ngày 20/3/2020 theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-

CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế hoạt động

của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế tại

Quyết định số 202/QĐ-BCĐQCDC ngày 20/3/2020 và phân công nhiệm vụ các

thành viên của BCĐ tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐQCDC ngày 20/3/2020.



 

- Ban chỉ đạo quy chế dân chủ luôn theo dõi tình hình thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ quan, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến 

Các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân vận; 

các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết Trung ương 

4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” được cấp ủy, lãnh đạo sở tập trung quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt sâu rộng đến công chức, viên chức, đảng viên, người lao động với 

nhiều hình thức tuyên truyền như: thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, họp giao 

ban quý, các buổi sinh hoạt của các chi bộ... do vậy công tác thực hiện quy chế dân 

chủ đã được phát huy tạo được sự đồng thuận lớn trong toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động cơ quan. 

3. Kết quả thực hiện nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thời 

gian qua 

Trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo sở trong thực hiện dân chủ cơ sở, thực 

hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng” ngày càng được nâng cao. Lãnh đạo sở luôn gương mẫu chấp hành các quy 

định của Đảng, của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ. Đã phổ biến quán triệt 

kịp thời đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị những chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy 

chế dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn 

vị theo Quy chế hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về 

toàn bộ hoạt động của đơn vị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Các thủ tục hành chính và các văn bản, thông tin về công tác cải cách hành 

chính của Sở đều được công khai đầy đủ, minh bạch trên trang Thông tin điện tử 

(http://soyte.phuyen.gov.vn), bảng thông tin đặt tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở 

Y tế, tại vị trí dễ thấy, dễ tiếp cận và dễ tra cứu; 100% các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở đều được cập nhật, cung cấp đầy đủ trên Cổng dịch 

vụ công của tỉnh Phú Yên (http://congdichvucong.phuyen.gov.vn) và tại bảng thông 

báo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc công khai thủ tục hành chính 

được thực hiện nghiêm túc giúp cá nhân, tổ chức truy cập tìm hiểu, thực hiện thuận 

tiện, chính xác; xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, cá nhân trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

- Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đều thực hiện nghiêm Luật 

Cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật Lao động; nội quy, quy chế của cơ quan; 

chấp hành sự phân công của tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh 

thần dân chủ, công tâm trong công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước 

http://soyte.phuyen.gov.vn/
http://congdichvucong.phuyen.gov.vn/


 

Lãnh đạo Sở về thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Thực hiện ứng xử văn hóa 

trong hoạt động công vụ; có nếp sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu trong công 

việc, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, bố trí phòng dành riêng 

cho việc tiếp công dân đảm bảo các điều kiện để công dân đến trình bày khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận tiện.  

- Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị thường xuyên giám sát việc thực hiện 

các nội quy, quy chế hoạt động, quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, giám sát việc 

công khai kinh phí hoạt động của cơ quan nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi có 

dấu hiệu tham nhũng.  

Từ những kết quả thực tế, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, 

vai trò trách nhiệm và tinh thần làm chủ của công chức, viên chức và người lao động 

được phát huy. Mối quan hệ giữa tổ chức chính quyền với các tổ chức đoàn thể được 

gắn bó hơn, ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực; việc đóng góp các ý 

kiến xây dựng quy chế, định mức thu các loại quỹ cho hoạt động của các đoàn thể 

được công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình ủng hộ và hưởng ứng.  

4. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
-  Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tỉnh 
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