
 

 

 

 

 

UBND 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 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0964.767.347  

về việc thu phí giữ xe tại Bệnh viện Lê Lợi  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 11/01/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0964.767.347 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

- “Người dân phản ánh sự việc: Lúc 17 giờ 20 phút ngày 11/01/2021, 

người dân có vào Bệnh viện Lê Lợi thăm bệnh, khi gửi xe thì nhận phiếu giữ xe 

ban ngày (phí 2000 đồng). Lúc 18 giờ 30 phút người dân ra về thì nhân viên lại 

thu phí 6.000 đồng (giá phí xe ban đêm). Nhân viên thu phí giải thích là khi 

người dân vào còn thời điểm ban ngày, lúc ra tính theo ban đêm. Cách nhân viên 

giải thích thu phí xe như trên là hoàn toàn không hợp lý. Người dân kính mong 

cơ quan có thể xem xét hoặc điều chỉnh về quy định mức thu phí cho hợp lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Lê Lợi đã tiến hành xác 

minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Lúc 17 giờ 20 phút ngày 11/01/2021, người dân (có SĐT: 0964 767 347) 

có vào Bệnh viện Lê Lợi để thăm bệnh thì nhận phiếu giữ xe là 2.000 đồng, lúc 

18 giờ 30 phút người dân về thì nhân viên lại thu phí với mức giá là 6.000 đồng 

(giá phí xe ban đêm). 

- Hiện tại bãi giữ xe của Bệnh viện Lê Lợi do anh Trần Văn Hưng, người 

đại diện Công ty TNHH Công Nghệ Mới là đơn vị trúng thầu bãi giữ xe quản lý 

và thu phí. 

- Qua buổi làm việc trực tiếp giữa Bệnh viện (phòng Hành chính - Tổ chức) 

và Công ty TNHH Công Nghệ Mới. Công ty đã thừa nhận việc thu tiền xe vào 

thời điểm trên với mức giá 6.000 đồng/xe máy là chưa phù hợp.  

- Do nhân viên mới của Công ty chưa nắm rõ khung giờ thu tiền của xe 

máy, phía Công ty cũng đã phổ biến lại cho toàn bộ nhân viên công ty nắm rõ và 

cam kết không để xảy ra tình trạng trên. 

- Phía bệnh viện đã yêu cầu công ty thực hiện đúng việc thu phí đúng giá 

đã niêm yết, nếu tái phạm bệnh viện sẽ xử phạt theo điều khoản hợp đồng. Nếu 

vi phạm từ 3 lần trở lên, có căn cứ chính xác, bệnh viện sẽ đơn phương chấm 

dứt hợp đồng với Công ty.  
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II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bệnh viện nhận thấy: 

- Nội dung người dân phản ánh về giá thu giữ xe máy tại bãi giữ xe bệnh 

viện là đúng. 

- Bệnh viện ghi nhận thông tin phản ánh của người dân và giải quyết triệt 

để với phía đơn vị trúng thầu bãi giữ xe bệnh viện không để tái diễn tình trạng 

trên.  

- Bệnh viện sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện thực hiện nội dung sau: 

- Yêu cầu Công ty: (1) Trả lại tiền chênh lệnh thu giá giữ xe máy không 

đúng quy định cho người phản ánh; (2) Niêm yết, công khai giá thu tại bãi giữ 

xe theo quy định. 

- Giao Bệnh viện giám sát, theo dõi việc thực hiện của Công ty. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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