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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  5   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0933.660.115

về xác nhận thời gian công tác tại Bệnh viện Bà Rịa
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 06/4/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0933.660.115 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân gọi lên xin phản ánh sự việc: Người dân là Lê Văn Minh, sinh
năm 1987, địa chỉ: xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Người dân là cán bộ nhân viên
của Phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện Bà Rịa. Tháng 3/2020, người dân
có xin nghỉ việc tại Bệnh viện nhưng chưa được xác nhận, do lý do cá nhân nên
người dân đã tự ý nghỉ việc. Người dân có làm đơn xác nhận thâm niên làm việc
thực tế tại Bệnh viện Bà Rịa (từ ngày 01/12/2014 cho đến ngày 01/02/2020 là 5
năm 3 tháng) nộp về Phòng Hành chính quản trị xác nhận; nói người dân liên
hệ Phòng Tổ chức cán bộ. Khi người dân liên hệ về Phòng Tổ chức cán bộ thì
không chịu xác nhận với lý do người dân đang trong thời gian chờ quyết định kỷ
luật. Người dân tự nghỉ từ tháng 3/2020 thì sẽ chịu trách nhiệm từ thời điểm này
trở đi, còn khoảng thời gian trước đó người dân thực hiện đúng bổn phận và
trách nhiệm thì sao lại không xác nhận thâm niên làm việc cho người dân được.
Người dân mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp có thể trả lời cho
người dân được rõ”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:

I. Kết quả xác minh:

- Người phản ánh (số điện thoại: 0933.660.115) là ông Lê Văn Minh, sinh
năm 1987, trước đây Ông là nhân viên Phòng Hành chính quản trị (HCQT),
Bệnh viện Bà Rịa. 

- Ngày 16/3/2020, Bệnh viện có nhận đơn xin nghỉ việc của ông Lê Văn
Minh là nhân viên hợp đồng 68/2000/NĐ-CP, sau khi xem xét đơn và tìm hiểu
nguyên nhân, bệnh viện đồng ý giải quyết nghỉ việc cho ông theo nguyện vọng,
hồ sơ nghỉ việc được chuyển về Sở Y tế. Trong thời gian này phòng HCQT
thông báo cho ông Minh biết và đề nghị Ông vẫn tiếp tục đi làm chờ chủ trương
của Sở Y tế để bệnh viện Bà Rịa ra quyết định thì Ông mới chính thức nghỉ việc.
Tuy nhiên đến ngày 18/3/2020 ông Minh tự ý nghỉ việc 12 ngày không rõ lý do.
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- Tại cuộc họp ngày 14/4/2020 của Bệnh viện với ông Lê Văn  Minh, Giám
đốc bệnh viện đã kết luận như sau: 

+ Đồng ý giải quyết chế độ thôi việc cho ông Minh, đồng thời xác nhận
thời gian làm việc thực tế cho Ông. 

- Ông Lê Văn Minh đồng ý rút đơn, thể hiện đơn xin rút đơn khiếu nại ngày
20/4/2020.  

II. Kết luận:

Bệnh viện Bà Rịa không tiến hành thụ lý giải quyết đơn, lý do đương sự
xin rút đơn khiếu nại.

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;
- BV. Bà Rịa (th/h);
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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