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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  6   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0968.922.592 

về chế độ độc hại tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 28/5/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0916.284.323 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Người dân là nhân viên TTYT huyện Châu 

Đức, người dân rất bức xúc về việc Giám đốc TTYT (không cung cấp đích danh) 

xử lý số tiền độc hại hàng quý của các nhân viên ở Trung tâm. Hằng năm thì 

nhân viên được lãnh đường, sữa theo quy định. Nhưng quý 1/2020 này Giám 

đốc lại phát phiếu mua hàng và quy định phải mua tại cửa hàng đã chỉ thị. Ngặt 

nỗi cửa hàng này bán đắt hơn so với nơi khác, còn nếu không mua mà lấy lại 

tiền thì sẽ phải chiết khấu 10% trên số phiếu (phiếu 500 ngàn). Người dân rất 

bức xúc về việc này, không dám hỏi hay phát biểu tại TTYT huyện vì sợ thù cá 

nhân. Nay người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét và giải 

quyết, giúp đỡ cho người dân cũng như các nhân viên trong TTYT huyện Châu 

Đức”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu 

Đức 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 0968.922.592 là người nhà của nhân 

viên, không phải là nhân viên Trung tâm y tế huyện Châu Đức như phản ánh ghi 

nhận. 

- Theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH-BYT ngày 18/10/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố 

nguy hại, độc hại, Đơn vị đã tiến hành đấu thầu và kết quả Cửa hàng bách hóa 

văn phòng phẩm - dụng cụ lao động Quý Dung đã trúng thầu cung cấp mặt hàng 

sữa cho nhân viên TTYT huyện Châu Đức.  

- Theo hợp đồng giữa TTYT và Cửa hàng thì nhân viên chỉ nhận hiện vật là 

sữa. Do đó, vấn đề người dân phản ánh “đổi thành sản phẩm khác hoặc tiền” là 

việc thỏa thuận giữa cá nhân với đơn vị trúng thầu, Trung tâm Y tế không có ý 

kiến. 
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 - Tuy nhiên, TTYT đã mời Cửa hàng bách hóa văn phòng phẩm - dụng cụ 

lao động Quý Dung làm việc để tìm hiểu, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung 

phản ánh. “Nếu không mua mà lấy lại tiền thì sẽ phải chiết khấu 10% trên số 

phiếu (phiếu 500 ngàn)” là sai so với hợp đồng đã ký kết với Trung tâm; Đơn vị 

đã nhắc nhở Cửa hàng thực hiện theo đúng hợp đồng nhằm tránh phản ánh 

tương tự. 

II. Kết luận 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, TTYT huyện Châu Đức nhận 

thấy: 

- Đã thực hiện đúng theo quy định hiện hành về chế độ bồi dưỡng bằng 

hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hại, độc 

hại; TTYT đã gọi điện thoại giải thích trực tiếp cho người dân được rõ. 

- Trung tâm y tế xin rút kinh nghiệm và ghi nhận ý kiến phản ánh của 

người nhà nhân viên. 

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

 

Nơi nhận: 
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các PGĐ Sở; 

- TTYT  huyện Châu Đức (th/h); 

- Phòng NV, Ttra (th/h); 

- Lưu: VT, Ttra.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Minh An 
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