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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 1668639033 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

 

Ngày 07/4/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

1668639033 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân phản ánh về việc thu thanh toán viện phí 

của bệnh Viện Bà Rịa, rất lâu vì làm bằng thủ công (viết tay, mỗi người mất 

khoảng 10 phút). Người dân đứng xếp hàng từ 13h cho tới 15h vẫn chưa tới lượt 

mình, người dân mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý sự việc này, để 

người dân và các người khác không phải chờ đợi lâu mỗi khi thanh toán viện 

phí” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác 

minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Thời gian người dân phản ánh lúc 13 giờ, tại thời điểm này Khu điều trị 

dịch vụ và khoa Sản cho người bệnh đi thanh toán viện phí. 

Thanh toán viện phí tại Khu điều trị dịch vụ tốn rất nhiều thời gian, ngoài 

việc kiểm tra tiền thanh toán như các khoa khác thì phải tính thêm tiền giường 

dịch vụ và khi xuất hóa đơn thì phải viết 02 tờ hóa đơn (01 hóa đơn tiền viện phí 

và 01 hóa đơn tiền giường dịch vụ). 

Phòng Tài chính kế toán đã đề xuất, đưa mẫu hóa đơn cũng như đặt sẵn 

hóa đơn để tiến hành in hóa đơn trên máy nhằm giảm thời gian đợi khi thanh 

toán tiền viện phí. Tuy nhiên qua rất nhiều lần làm việc với phòng Công nghệ 

thông tin và Công ty phần mềm HIS nhưng đến nay vẫn chưa in được hóa đơn 

và bảng kê trên máy. Lý do trong thời gian qua để chuẩn bị cho công tác chuyển 

dữ liệu lên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên vấn đề in hóa 

đơn trên phần mềm đã hoãn lại.  

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa 

đã chỉ đạo như sau: 

- Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp tích cực của người dân. 
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- Theo đó, chỉ đạo trực tiếp Phòng CNTT sau buổi làm việc với công ty 

HIS ngày 16/4/2018 đã cam kết thời gian hoàn thành phần mềm thanh toán viện 

phí và sang tuần ngày 23/4/2018 sẽ bắt đầu triển khai in hóa đơn từ máy.  

- Bệnh viện sẽ giảm thời gian thanh toán viện phí từ 10 phút/người bệnh 

xuống còn 1 phút/người bệnh. 

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; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, VP. 
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