
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  8   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0564.987.004 

về hoạt động Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 13/7/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0564.987.004 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân phản ánh: Còn nguy hiểm và ghê hơn là dịch cúm, còn cấp 

thuốc, đồ hết sử dụng xuống cho trạm xá.....tôi càng nghĩ càng nhọc....không 

ngờ bây giờ lại còn như thế....các vị không quan tâm để con nhỏ nó phải chịu 

uẩn khúc vậy à? nào làm việc không có ngày nghỉ, trực không có người 

thế....Đừng có công khai người báo tin, rồi lại giải trình từ dưới lên, rồi lại che 

dấu và làm khổ tôi rồi đến con cháu tôi. Tôi nhờ con cháu viết cái này chứ tôi 

yếu rồi nghe con cháu nói mà gần chết...xin hãy giúp tụi nó, tụi nó không biết 

kêu ai, nói ai vì sợ lắm. Xin đa tạ, Chào ban lãnh đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Tôi là Đỗ Thanh là công dân xã Tân Phước, huyện Tân Thành và cũng là 

ông cháu của mấy đứa cháu làm ở trạm xá của nhà thương Tân Thành......tôi bây 

giờ thật kích động không còn gì để tả với ngành y tế......sao tôi nghe con cháu nó 

nói mà tôi căng tức ngực quá...sao mà thời nay cán bộ lại thích ăn nhậu và phe 

cánh rồi đầy đoạ chuyển người linh tinh, rồi thì lại ăn cả cuộc sống của nhân 

viên khi mà cán bộ cấp tỉnh đã nhìn ra cuộc sống khó khăn của các y tá trạm 

xá....đã ra quyết định, nghị quyết để hỗ trợ cuộc sống họ vài ba chục triệu trên 1 

năm....thế mà mấy năm nay giờ đã đổi khác mà không ai được nhận 1 khoản 

nào...nghe nói chống ch;”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ 

(TTYT) đã tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0564.987.004 không xác minh được danh 

tính; gọi điện thoại liên hệ người dân nhiều lần nhưng không có người nhận 

cuộc gọi; rà soát danh sách tại địa phương để mời lên trao đổi trực tiếp nhưng 

không có người dân tên Đỗ Thanh ngụ tại phường Tân Phước. 

- Tuy nhiên, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã mời các 

Trưởng trạm làm việc, lấy ý kiến phản hồi tất cả các nhân viên tại Trạm y tế 

(TYT). 
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- Những ngày đầu của dịch Covid 19, trong khi chờ Sở Y tế cấp đồ phòng 

hộ mới, đơn vị cấp phát cho mỗi trạm y tế 05 bộ phòng hộ cũ với mục đích cho 

nhân viên Trạm tập huấn, tập mặc đồ phòng hộ cho nhuần nhuyễn chứ không 

phải để mặc khi chống dịch.  

- Định kỳ TTYT cấp phát thuốc cho TYT theo dự trù, các thuốc khi cấp 

phát còn hạn sử dụng. 

- Các TYT tự sắp xếp lịch trực, tùy theo tình hình công việc sẽ sắp xếp nghỉ 

bù theo điều kiện của TYT; TTYT đang tuyển dụng cho đủ biên chế của các 

trạm (thời gian qua có một số nhân viên của TYT xin nghỉ việc nên còn trạm 

thiếu một vài biên chế).  

- Hàng năm, đơn vị có tiến hành sắp xếp nhân sự của các khoa, phòng, tại 

TYT cho phù hợp với công việc, điều kiện thực tế, nguyện vọng, hoàn cảnh gia 

đình của các nhân viên. Trước khi điều chuyển đều có họp cán bộ chủ chốt, xin 

ý kiến Đảng ủy, hoàn toàn không có chuyện điều chuyển linh tinh. 

- Đơn vị chưa ghi nhận trường hợp nhân viên ăn nhậu trong giờ làm việc, 

cũng như ăn nhậu trong đơn vị. Đơn vị cũng chưa xảy ra hiện tượng bè phái, phe 

cánh. 

- Trước đây UBND Tỉnh hỗ trợ 30% lương/tháng cho cán bộ y tế trực tiếp 

làm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân theo Quyết định số 

38/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015; việc hỗ trợ này đã tạm ngưng từ tháng 

7/2019 theo yêu cầu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII. Hiện nay, 

nhân viên y tế vẫn được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 

56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 

 II. Kết luận 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, TTYT thị xã Phú Mỹ nhận 

thấy: 

- Chưa có trường hợp cấp phát thuốc hết hạn sử dụng cho các TYT;  

- Đơn vị cấp phát cho mỗi trạm y tế 05 bộ phòng hộ cũ với mục đích cho 

nhân viên trạm tập huấn, tập mặc đồ phòng hộ cho nhuần nhuyễn chứ không 

phải để mặc khi chống dịch;  

- Việc hỗ trợ 30% lương/tháng cho cán bộ y tế theo chế độ của Tỉnh đã tạm 

ngưng từ tháng 7/2019 theo yêu cầu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước;  

- Các TYT tự sắp xếp lịch trực, lịch nghỉ bù theo điều kiện của TYT; 

- Chưa ghi nhận trường hợp nhân viên ăn nhậu trong giờ làm việc, cũng 

như trong đơn vị; chưa xảy ra hiện tượng bè phái, phe cánh. 

- Tuy nhiên, TTYT xin ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân để xem 

xét, lưu ý không để xảy ra sự việc tương tự. 
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- Chỉ đạo các Trưởng trạm y tế triển khai nội dung các cuộc họp liên quan 

đến hoạt động TYT cho nhân viên tại trạm rõ; đồng thời TTYT ghi nhận các 

phản hồi của nhân viên. 

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/cáo); 

- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Phòng NV; 

- TTYT TX Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, Ttra. 

                               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                            Phạm Minh An 
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