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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 02   năm 2020

THÔNG BÁO 
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0921513170 về thực hiện các chế độ

tại TTYT huyện Đất Đỏ trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày  24/10/2019,  Sở  Y  tế  nhận  được  thông  tin  phản  ánh  từ  SĐT:
0921513170 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: “Người dân gọi đến đường dây nóng trình bày những
sự việc sau: Người dân đại diện cho tập thể cán bộ - công nhân viên (cb-cnv)
đang công tác tại TTYT huyện Đất Đỏ có một số ý thắc mắc, khiếu nại liên quan
đến Kế toán trường (KTT) của TTYT hiện rất cần Ban lãnh đạo có lời giải thích
cụ thể. Thứ nhất, người dân cho rằng KTT tại đây được lãnh đạo bao che, nâng
đỡ cụ thể là việc: trong khi TTYT có nhiều bác sĩ chuyên khoa, nhân viên y tế
cần nâng cao tay nghề, cần tham gia các chương trình tu nghiệp, tham gia các
khóa học nâng bằng lên thạc sĩ tuy nhiên họ lại phải tự chi trả cho các khoản
học phí trên còn KTT (không biết có thật sự cần thiết hay không) mà lại được Sở
Y tế tài trợ, chi trả toàn bộ học phí đào tạo Thạc sĩ cho người này (người dân
cho biết chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng). Thứ hai, trong thời gian
KTT nghỉ thai sản, người này được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ trợ cấp cho
cán bộ công nhân viên ( không đi làm nhưng vẫn được hưởng chế độ phụ cấp
theo chức vụ,.v.v..) trong khi các cán bộ khác thì bị cắt toàn bộ những chi phí
này. Thứ ba, các thời điểm Sở Y tế gọi KTT đi công tác, tăng cường thì người
này được thanh toán công tác phí với số tiền khoảng 20 triệu đồng cho 5 ngày
công tác trong khi các cán bộ khác cũng tham công tác thì cũng không được
hưởng khoản tiền nói trên. Thứ tư, từ đầu năm 2019 đến nay, đã qua 3 Quý
nhưng các cán bộ công nhân viên tại đây nhận được tiền tăng thu nhập theo chế
độ như hàng năm trong khi các đơn vị TTYT của huyện khác đều được thanh
toán khoản tiền này. Các thắc mắc, bức xúc của người dân nhiều lần được
thông báo đến ban lãnh đạo tại đơn vị này nhưng đều giải thích qua loa không
thỏa đáng làm cho các cb-cnv công tác tại đây vô cùng bất mãn, không hài
lòng. Nay gọi đến  đường dây nóng, người dân kính mong Ban lãnh đạo Tỉnh
kiểm tra sự việc và sớm có phản hồi cho phía người dân, để các cb-cnv tại đây
lấy lại tinh thần, yên tâm công tác”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, TTYT huyện Đất Đỏ đã tiến hành
xác minh và báo cáo như sau:

I. Kết quả xác minh:

1. Người dân cho rằng Kế toán trưởng (KTT) tại đây được lãnh đạo
bao che, nâng đỡ cụ thể là việc trong khi TTYT có nhiều bác sĩ chuyên
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khoa, nhân viên y tế cần nâng cao tay nghề, cần tham gia các chương trình
tu nghiệp, tham gia các khóa học nâng bằng lên thạc sĩ, tuy nhiên họ lại
phải tự chi trả cho các khoản học phí trên còn KTT (không biết có thật sự
cần thiết hay không) mà lại được Sở y tế tài trợ, chi trả toàn bộ học phí đào
tạo Thạc sĩ cho người này (người dân cho biết chi phí có thể lên đến hàng
trăm triệu đồng): 

Bà Hán Thị Dự - Kế toán trưởng TTYT huyện Đất Đỏ tham dự tuyển sinh
theo Văn bản số 3232/SYT-TCCB ngày 15/11/2018 và Văn bản số 162/SYT-
TCCB ngày 14/01/2019 của Sở Y tế về tổ chức tuyển sinh thạc sỹ chuyên ngành
tài chính công và đã trúng tuyển, hiện đang theo học lớp Thạc sỹ chuyên ngành
Tài chính công theo Công văn 226/TTYT-TC ngày 24/4/2019 của TTYT Đất
Đỏ; thời gian học ngoài giờ hành chính.

Kinh phí học tập của bà Dự do cá nhân tự chi trả, không hưởng kinh phí
đào tạo của Đơn vị và Sở Y tế.

2. Trong thời gian Kế toán trưởng nghỉ thai sản, người này được
hưởng đầy đủ tất cả các chế độ trợ cấp cho cán bộ công nhân viên (không đi
làm nhưng vẫn được hưởng chế độ phụ cấp theo chức vụ) trong khi các cán
bộ khác thì bị cắt toàn bộ những chi phí này: 

Bà Hán Thị Dự, Kế toán trưởng TTYT nghỉ thai sản từ tháng 4/2015 -
9/2015.

Chức danh Kế toán trưởng là không thể thiếu đối với đơn vị, mỗi đơn vị
chỉ có 01 chức danh Kế toán trưởng. Thời điểm bà Dự nghỉ hậu sản, đơn vị
không tìm được người thay thế nên để đảm bảo hoạt động tài chính được xuyên
suốt, đơn vị đã tiến hành thỏa thuận và được sự đồng ý của bà Dự là vẫn tiếp tục
đảm nhiệm công tác tài chính của đơn vị trong thời gian nghỉ hậu sản (06 tháng).

Khoản 1, Khoản 4, Điều 157 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, quy
định:

- Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng;

- Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này,
nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về
việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người
sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất
được 04 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm
việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ
cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngày 02/3/2015, Hội đồng cơ quan đã họp thống nhất thỏa thuận với bà
Hán Thị Dự sẽ tiếp tục làm việc tại nhà trong thời gian nghỉ thai sản với mức trợ
cấp thai sản do Bảo hiểm xã hội chi trả, đồng thời được hưởng phụ cấp trách
nhiệm (0,2) và phụ cấp ưu đãi (20%) do đơn vị chi trả trong 06 tháng thai sản.

3. Các thời điểm Sở Y tế gọi Kế toán trưởng đi công tác, tăng cường
thì người này được thanh toán công tác phí với số tiền khoảng 20 triệu đồng
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cho 5 ngày công tác trong khi các cán bộ khác cũng tham gia công tác thì
cũng không được hưởng khoản tiền nói trên. 

Bà Hán Thị Dự -  Kế toán trưởng đơn vị được trưng tập tham gia Đoàn
quyết toán của Sở Y tế tại các đơn vị trực thuộc theo Quyết định 210/QĐ-SYT
ngày 18/3/2019, thời gian từ 18/3/2019 - 31/5/2019.

Chế độ công tác phí, chế độ lưu trú của bà Hán Thị Dự trong thời gian
công tác được thanh toán như sau:

a/ Đi công tác từ TTYT Đất Đỏ đến Sở Y tế: 51 ngày

- Tàu xe: 51*60.000đ/ ngày = 3.060.000 đồng.

- Phụ cấp lưu trú: 49*40.000đ/ ngày + 01 ngày ( Thứ 7)*60.000đ/ ngày = 
2.020.000 đồng.

- Tổng cộng: 5.080.000 đồng.

b/ Đi quyết toán từ Sở Y tế đến TTYT Phú Mỹ: 01 ngày

- Tàu xe: 40.000 đồng.

- Phụ cấp lưu trú: 30.000 đồng.

- Tổng cộng: 70.000 đồng

c/ Đi quyết toán từ Sở Y tế đến TTYT Vũng Tàu: 01 ngày

- Tàu xe: 70.000 đồng.

- Phụ cấp lưu trú: 30.000 đồng.

- Tổng cộng: 100.000 đồng.

d/ Đi quyết toán từ Sở Y tế đến TTYT Côn Đảo: 04 ngày

- Tàu xe ( Vé máy bay): 3.970.000 đồng.

- Phụ cấp lưu trú: 1.000.000 đồng.

- Phòng nghỉ: 2.380.000 đồng

- Tổng cộng: 7.350.000 đồng

e/ Đi quyết toán từ Sở Y tế đến Bệnh viện Lê Lợi: 02 ngày

- Tàu xe: 140.000 đồng.

- Lưu trú: 60.000 đồng.

Tổng cộng: 200.000 đồng.

* Tổng cộng: a + b + c + d + e = 12.800.000 đồng.

Tổng số tiền trong thời gian trưng tập tham gia Đoàn quyết toán của Sở Y
tế  tại  các  đơn  vị  trực  thuộc  của  Bà  Hán  Thị  Dự do  Đơn vị  thanh  toán  là
12.800.000 đồng.

Tại điểm a,c, e, f, Mục 11, Phần II, Chương II Quy chế chi tiêu nội bộ
năm 2019 của đơn vị, quy định: 
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- Thanh toán tiền tàu xe: cụ thể cho từng địa phương (điểm a).

- Thanh toán công tác phí theo hóa đơn thực tế (điểm c).

- Thanh toán tiền phụ cấp công tác phí (điểm e).

- Thanh toán tiền thuê phòng trọ (điểm f).

Bà Dự đi công tác được thanh toán các khoản công tác phí nêu trên là
đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của đơn vị. 

4. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã qua 3 Quý nhưng các cán bộ công
nhân viên tại đây chưa nhận được tiền tăng thu nhập theo chế độ như hàng
năm trong khi  các  đơn vị  TTYT của huyện khác đều được thanh toán
khoản tiền này: 

Tiền tăng thu nhập là khoản tiền mà được đơn vị thực hiện theo Qui chế
chi tiêu nội bộ, thống nhất giữa lãnh đạo đơn vị, chủ tịch công đoàn và các cuộc
họp hội đồng cơ quan là cuối năm tài chính khi có kết quả thặng dư (số tiền
chênh lệch) đơn vị mới tiến hành trích chi tăng thu nhập theo quy định. 

Tại thời điểm phản ánh (9 tháng đầu năm 2019) chưa kết thúc năm tài
chính, chưa được quyết toán năm nên chưa xác định số thặng dư (số tiền chênh
lệch) để chi tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức.

II. Kết luận:

1. Về kinh phí đào tạo:

Bà Hán Thị Dự có tham gia học Thạc sỹ tài chính công, kinh phí học tập
của bà Dự là tự túc, Đơn vị và Sở Y tế không chi trả kinh phí học tập cho bà Dự.
Nội dung phản ánh bà Dự được “Sở Y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho học
phí đào tạo Thạc sĩ” là không đúng.

2. Về hưởng chế độ phụ cấp:

Bà Dự thực hiện nhiệm vụ Kế toán trưởng trong thời gian nghỉ thai sản
(06 tháng) được sự đồng ý của Hội đồng cơ quan và sự tự nguyện của bản thân
nên Bà được hưởng phụ cấp trách nhiệm (0.2), phụ cấp ưu đãi (20%) là phù hợp.
Như vậy, nội dung “Kế toán trưởng nghỉ thai sản, không đi làm nhưng được
hưởng đầy đủ tất cả các chế độ trợ cấp” là không đúng.

3. Về công tác phí:

Bà Dự được trưng tập tham gia Đoàn quyết toán của Sở Y tế tại các đơn
vị trực thuộc từ ngày 18/3/2019-31/5/2019, Bà được chi trả các phụ cấp trong
thời gian biệt phái 12.800.000đ là phù hợp với Quy chế chi tiêu nội bộ năm
2019. Nội dung phản ánh Bà được “thanh toán công tác phí với số tiền khoảng
20 triệu đồng cho 5 ngày công tác tại Sở Y tế” là không đúng.

4. Về chi trả tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên:

09 tháng đầu năm 2019, chưa kết thúc năm tài chính, chưa được quyết
toán năm nên chưa xác định số thặng dư (số tiền chênh lệch) để chi tăng thu
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nhập cho cán bộ, viên chức. Hiện nay, cơ quan đã tiến hành thực hiện việc chi
trả tăng thu nhập năm 2019 cho viên chức và người lao động của đơn vị.

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

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                    
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- Các PGĐ Sở;   
- TTYT Đất Đỏ (th/h);
- VP Sở, Ttra (th/h);

- Lưu: VT, Ttra.                                                                            Phạm Minh An
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