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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 01675957747 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 28/02/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

01675957747 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Sáng nay, ngày 28/2/2018 người nhà của ông có khám 

bệnh ở Trung Tâm Y Tế huyện Long Điền (thời gian khám xong là 9h sáng). 

Sau khi khám để chờ lấy giấy xác nhận được hưởng chế độ Bảo hiểm để nộp về 

công ty, nhưng bên Trung tâm Y tế hẹn tới 11h mới lấy, anh rất bức xúc về việc 

này, mong cơ quan chức năng bên ĐDN xem xét lại thời gian làm việc của 

Trung tâm Y tế huyện Long Điền, trong việc trả hồ sơ cho bệnh nhân, không để 

bệnh nhân chờ đợi quá lâu” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Trung tâm Y 

tế huyện Long Điền đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Vào lúc 10 giờ 33 phút “Người dân phản ánh từ số điện thoại 

01675957747” đã gọi đến số điện thoại đường dây nóng của TTYT huyện Long 

Điền phản ánh nội dung “Vợ anh đến khám thai, xong lúc 10 giờ 30 phút, có xin 

giấy nghỉ hưởng BHXH nhưng nhân viên y tế hẹn đến 11 giờ trả, anh thấy như 

vậy là quá lâu. Anh thắc mắc, tại sao không trả liền cho bệnh nhân mà phải để 

gộp nhiều phiếu mới trình kí một lần”. Cán bộ tiếp nhận đường dây nóng đã giải 

thích với anh rằng: Do nhân sự khoa ít người, mỗi nhân viên phải kiêm nhiệm 

nhiều công việc, không thể một bệnh nhân xin giấy nghỉ hưởng BHXH phải đi 

trình kí 01 lần, như vậy sẽ không có thời gian làm công tác chuyên môn, nên sẽ 

tranh thủ trả giấy nghỉ hưởng BHXH cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất, 

nhưng bệnh nhân vẫn không đồng ý. 

Qua sự việc trên, TTYT huyện Long Điền xin tiếp thu và rút kinh nghiệm 

Chúng tôi đã chấn chỉnh thời gian trả giấy nghỉ hưởng BHXH. Đơn vị đã ban 

hành quyết định ủy quyền thêm cho Quản lý khoa khám bệnh ký xác nhận 

giấy nghỉ hưởng BHXH để có thể trả giấy ngay cho người dân. Đơn vị cam 

kết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, sẽ không còn tình trạng chờ đợi để 

nhận giấy nghỉ hưởng BHXH. 

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; 

- TTYT huyện Long Điền; 

- Lưu: VT, VP. 
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