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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       năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ mail matden1296@gmail.com

về chế độ chuyển ngạch trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày  15/4/2020,  Sở  Y  tế  nhận  được  thông  tin  phản  ánh  từ  mail
matden1296@gmail.com trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
với nội dung như sau: 

“Trợ cấp truy lĩnh chuyển ngạch của cán bộ ngành Y  tế: Theo tôi được
biết vừa qua tỉnh đã chuyển đổi các hệ ngạch cho ngành y. Thực sự là tôi rất
mừng, nhưng bên cạnh đó cũng có điều cũng làm tôi thấy không thoả đáng, nên
tôi gửi ý kiến của mình lên đường dây nóng mong các cơ quan ban ngành sớm
trả lời cho tôi biết. Đó là về tiền truy lĩnh cho những cán bộ được chuyển ngạch
như vậy là không công bằng so với những gì họ bỏ ra phục vụ. Thực tế có người
đã học xong ra trường cả 5 đến 7 năm và làm công việc chuyên môn đúng với
bằng học ra nhưng khi đó vẫn chưa được chuyển ngạch nên hệ số lương chỉ là
hệ số của trung cấp. Nhưng sau khi được chuyển ngạch thì chỉ được truy lĩnh có
4 tháng lương tương ứng với hệ số ngạch mới như vậy thật quá bất công. Nếu
học xong họ được chuyển ngạch luôn thì đã khác nhưng còn đây mãi rất lâu sau
mới được chuyển mà lại không được truy lĩnh đúng với số năm đáng lẽ họ phải
được nhận. Lương ngành y đã rất thấp, lại không có thu nhập khác thì làm sao
đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của họ. Kính mong các cơ quan ban ngành
sớm xem xét và truy lĩnh lương cho các cán bộ vừa được chuyển ngạch trên địa
bàn tỉnh năm 2019. Xin chân thành cảm ơn”

Với nội dung phản ánh nêu trên, Sở Y tế trả lời như sau:

Việc phản ánh này có chung một nội dung và cùng phản ánh từ một địa chỉ
email  matden1296@gmail.com thông qua hệ thống đường dây nóng của tỉnh
vào ngày 21/7/2019. Với nội dung này, ngày 12/8/2019 Sở Y tế có thông báo số
235/TB-SYT ngày 12/8/2019 để trả lời cho người dân được biết. Nay người dân
tiếp tục hỏi, Sở Y tế chuyển thông báo số 235/TB-SYT ngày 12/8/2019 để người
dân  nghiên  cứu.  Nếu  còn  vướng  mắc,  người  dân  liên  hệ  điện  thoại
0254.3811.943 để giải đáp.
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Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./.

(Đính kèm thông báo số 235/TB-SYT ngày 12/8/2019 của Sở Y tế).

 
Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo);
- Đường dây nóng tỉnh (đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- Các Phòng chức năng Sở (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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