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Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ;  

    - Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam TP Cần Thơ. 

 

Thực hiện Công văn số 472 /UBND-TH  ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

7 HĐND thành phố. Sở Y tế báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri như sau: 

1.Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố xem xét điều chỉnh đối với 

việc quy định đóng tiền tạm ứng viện phí trước khi được điều trị tại các cơ sở y 

tế. 

Sở Y tế đã triển khai Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y 

tế về việc tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sau khi thực 

hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 

bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. 

Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm công khai mức thu các dịch vụ 

khám, chữa bệnh, mức thanh toán BHYT. Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh 

BHYT khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, 

trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo 

hiểm y tế theo quy định. Theo Chỉ thị 06/CT-BYT của Bộ Y tế các bệnh viện chỉ tạm 

ứng chi phí khám chữa bệnh trong các trường người người bệnh có đồng chi trả 

BHYT, mức tạm ứng do các bệnh viện tự chịu trách nhiệm thực hiện trên cơ sở chi 

phí của từng người bệnh sử dụng và chi phí này sẽ trừ vào phần thanh toán khi người 

bệnh xuất viện. 

2.Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ Bảo hiểm y tế 

cho dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường ở Khu xử lý chất thải rắn trên địa 

bàn quận. 

 Theo Luật Bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 

cho nhiều đối tượng như: người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 

tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội xã hội, học sinh, sinh viên.... Ngoài ra thành phố 

còn hỗ trợ mức đóng BHYT cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại 

dâm hoàn lương theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ. 



Về việc người dân xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Ô Môn, nếu 

thuộc các đối tượng nêu trên thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế 

theo quy định. Đề nghị cử tri kiến nghị đến Ủy ban nhân dân địa phương để được xem 

xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. 

3. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm 

tra và thông tin cho nhân dân biết các cơ sở khám chữa bệnh có bác sĩ là người 

Trung Quốc trên địa bàn thành phố vi phạm quy định khám, chữa bệnh. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 2 Phòng khám đa khoa được cấp 

giấy phép hoạt động có đăng ký bác sĩ người Trung Quốc hành nghề, như sau: 

- Phòng khám đa khoa Thế Kỷ Mới, địa chỉ 133A Trần Hưng Đạo, phường An 

Nghiệp, quận Ninh Kiều.  

- Phòng khám đa khoa Gia Phước, địa chỉ 57 đường Hùng Vương, phường 

Thới Bình, quận Ninh Kiều. 

Thông tin về các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hành nghề được công 

khai trên Website của Sở Y tế (http://soytecantho.vn/), Mục Thông tin quản lý hành 

nghề. Sở Y tế luôn cập nhật danh sách cấp phép hoạt động khám chữa bệnh của các 

phòng khám tư nhân, như tên phòng khám, địa chỉ, thời gian làm việc, nhân viên làm 

việc (bao gồm cả y bác sĩ người Trung Quốc)... để người dân được biết. Ngoài ra, 

Thanh tra Sở Y tế thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở hành nghề 

khám, chữa bệnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 

lĩnh vực y tế. 

Trân trọng./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT ; 

- Các đơn vị  trực thuộc ; 

- Lưu: VT.  
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