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Kính gửi:  

-  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; 

-  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP thành phố; 

-  Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 

Thực hiện Công văn số 2286/UBND-TH của UBND thành phố Cần Thơ 

ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố, 

1. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị ngành y tế phối hợp với các sở ngành 

có giải pháp chấn chỉnh nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng rượu, bia gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe và kéo giảm tai nạn giao thông. 

Thời gian qua ngành y tế đã thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức 

khỏe nhằm nâng cao thể lực và giúp người dân tự bảo vệ sức khỏe, trong đó có 

tăng cường giáo dục sức khỏe về tác hại của rượu bia và thuốc lá. Hàng tháng 

trong báo cáo của ngành về tình hình liên quan đến tai nạn giao thông có thống 

kê phân loại người bị tai nạn giao thông có uống rượu, bia qua kết quả xét 

nghiệm nồng độ cồn tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 

 Về giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng rượu bia trong ngành đã 

được quán triệt cho toàn thể nhân viên y tế tinh thần chỉ đạo của UBND thành 

phố không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, 

ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia. 

 2. Cử tri quận Ninh Kiều phán ánh việc người dân bị bệnh khi vào 

cấp cứu, bệnh viện yêu cầu phải đóng tiền tạm ứng trước thì mới tiến hành 

cấp cứu, điều trị, kiến nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này. 

Theo qui định về chuyên môn Sở Y tế cũng thường xuyên nhắc nhở các 

đơn vị khám chữa bệnh luôn lấy người bệnh là trung tâm, ưu tiên giải quyết các 

bệnh cấp cứu, các bệnh người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, gia đình chính 

sách….việc cấp cứu là phải ưu tiên giải quyết rồi sau đó kịp thời bổ sung thủ tục 

giấy tờ hành chính… Ngành đã chỉ đạo các bệnh viện 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 hoặc phần chênh 

lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu). Các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm việc tạm ứng 
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chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng BHYT có cùng chi trả hoặc vượt 

mức thanh toán BHYT, các đối tượng không cùng chi trả không phải đóng 

tạm ứng.  

Việc phản ánh của cử tri, Sở Y tế ghi nhận cho rà soát lại đơn vị vụ việc 

trên kịp thời chấn chỉnh yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm theo qui định 

không để bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời cũng như không để thiếu 

thuốc cho bệnh nhân. Các cá nhân và lãnh đạo đơn vị phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm nếu chưa thực hiện theo qui định (nếu có)  

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

khám, chữa bệnh, mức thanh toán BHYT, mức thu chênh lệch khi có tổ chức 

khám, chữa bệnh theo yêu cầu. Đối với mức thu các dịch vụ khám, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh của quỹ BHYT thì tiếp tục áp dụng theo mức thu 

viện phí theo thẩm quyền phê duyệt của địa phương đã ban hành. 

Các trường hợp có thẻ BHYT thì trình thẻ BHYT trước khi ra viện để 

được hưởng các quyền lợi theo Luật BHYT trong khám, chữa bệnh. Các trường 

hợp không có thẻ BHYT người bệnh phải tự thanh toán các chi phí trong quá 

trình khám, chữa bệnh. Tuy nhiên trong các trường hợp bệnh nặng bệnh viện 

phải ưu tiên giải quyết về chuyên môn cấp cứu và khám, chữa bệnh. Các trường 

hợp không có thẻ BHYT nhưng gặp khó khăn về chi phí thanh toán khám, chữa 

bệnh thì báo cáo lãnh đạo của khoa hoặc ban giám đốc bệnh viện xem xét giải 

quyết. 

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra việc các bệnh viện tạm ứng chi phí 

khám, chữa bệnh, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời cá nhân tập thể không 

thực hiện đúng chủ trương của ngành, gây chậm trễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

của người dân trong quá trình khám, chữa bệnh. 

3. Cử tri quận Bình Thủy đề nghị chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục 

vụ chưa tốt, thiếu nhiệt tình trong khám chữa bệnh cho người dân ở một số 

bệnh viện  và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển viện ở các bệnh 

viện. 

Về quy trình khám, chữa bệnh thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 

1313/QĐ-BYT, cam kết và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức 

trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức, đổi mới toàn diện 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 

bệnh. Ngành đã chỉ đạo các bệnh viện nghiêm túc thực hiện “Đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, duy trì hoạt động của đường 

dây nóng.  

Ngành Y tế ứng dụng công nghê thông tin trong khám, chữa bệnh và áp 

dụng thanh toán điện tử qua Cổng giám định của BHYT, sử dụng hệ thống bắt 

số tự động, bảng thông báo điện tử, cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh, 

giảm thời gian chờ khám, giảm bớt các thủ tục khám, chữa bệnh, chuyển tuyến, 

đảm bảo quyền lợi cho người dân đến khám bệnh và đặc biệt là thông tuyến 

huyện trong KCB BHYT tại tuyến huyện và trạm y tế, đáp ứng nguyện vọng của 

nhân dân và sự phát triển của ngành y tế, giúp người bệnh lựa chọn bệnh viện có 

chất lượng đáp ứng nhu cầu KCB. Hiện nay các bệnh viện đã ứng ưng công 
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nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh, trong đó có thủ tục làm giấy 

chuyển tuyến nhanh chóng và kịp thời. Giấy chuyển tuyến do y bác sỹ điều trị 

làm và quyết định chuyển đến bệnh viện nào đủ khả năng điều trị và cũng đảm 

bảo an toàn trên đường vận chuyển. Sở Y tế đã chấn chỉnh các bệnh viện khắc 

phục thủ tục chuyển tuyến nhanh gọn, đầy đủ thông tin và chuyển người bệnh 

đến các bệnh viện gần nhất để kịp thời cấp cứu và điều trị. 

4. Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa 

bệnh tại các trạm y tế xã trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/9/2013 của 

Thành ủy Cần Thơ, Sở Y tế đã triển khai Kế hoạch số 55/KH-UBND đến tất cả 

các đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế củng cố theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 được quy định tại Quyết định số 

4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế; phân công các đơn vị tuyến thành 

phố hỗ trợ trạm y tế xây dựng chuẩn quốc gia. Cụ thể: 

- Về cơ sở vật chất: việc xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa các trạm y tế 

được Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm đúng mức, từng bước xây 

dựng các trạm y tế đạt chuẩn về xây dựng; củng cố và hoàn thiện các trạm y tế 

để đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Do được đầu tư nâng cấp và hỗ trợ trang 

thiết bị, các trạm y tế đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, đặc 

biệt là người nghèo, phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, do một số trạm y tế cần phải di 

dời, chia tách và một số trạm y tế đã được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp và 

cần được xây mới hoặc sửa chữa để đảm bảo hoạt động được tốt hơn. Việc đầu 

tư xây dựng các trạm Y tế theo phân cấp quản lý, UBND quận huyện là chủ đầu 

tư, thời gian qua các quận huyện cũng đã rất quan tâm sữa chữa nâng cấp các 

trạm y tế tuy nhiên do kinh phí địa phương cũng còn hạn hẹp trong khi còn 

nhiều vấn đề khác cũng cần quan tâm. Riêng ngành y tế cũng đã thường xuyên 

kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời ngành cũng luôn 

tranh thủ các dự án để hỗ trợ cho đầu tư y tế cơ sở, vừa qua tổ chức JICA Nhật 

cũng đã hỗ trợ cho mua sắm trang thiết bị cho TT Y tế Cờ Đỏ ( có trạm Y tế thị 

trấn), Sở Y tế cũng sẽ tiếp tục quan tâm không những cho Y tế cở sở Cờ đỏ mà 

còn của cả thành phố, đó là trách nhiệm của ngành, đồng thời kiến nghị địa 

phương và thành phố quan tâm phân bổ kinh phí sữa chữa nâng cấp các trạm y 

tế để duy trì đạt chuẩn quốc gia.  

- Về trang thiết bị: để khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị y tế theo 

Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004, ngành đã vận động xã hội hóa 

“Hướng về Y tế cơ sở”. Tính từ năm 2011 đến 2018, ngành Y tế đã nhận rất 

nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà doanh nghiệp, cá nhân 

ủng hộ y tế cơ sở với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn xã hội hoá trên, 

Sở Y tế đã trang bị cho các trạm y tế như máy siêu âm (25 máy), máy đo điện 

tim (46 máy), máy thử đường máu (95 máy) và nhiều trang thiết bị khác để phục 

vụ người dân đến khám và điều trị, với quan điểm: ưu tiên phân bổ cho các trạm 

y tế có bác sỹ để sử dụng được trang thiết bị, ở vùng sâu, vùng xa thành phố 

hoặc ở nơi xa bệnh viện không có điều kiện được chăm sóc sức khoẻ và ưu tiên 
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cho nơi còn nhiều khó khăn, người dân tộc,... Hiện tại Sở Y tế đã tổng hợp nhu 

cầu trang thiết bị tuyến y tế cơ sở và chuẩn bị mua sắm trang thiết bị theo quy 

định từ nguồn xã hội hoá y tế năm 2019, đang trình Sở Tài chính tham mưu Uỷ 

ban nhân dân thành phố cho chủ trương mua sắm thiết bị cho y tế cơ sở. 

Ngày 12/6/2019, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1408/QĐ-

UBND công nhận đơn vị đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019 trong đó có 

09 xã thuộc huyện Cờ Đỏ. 

5. Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố tăng cường công tác 

quản lý về rác thải y tế đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 Bệnh viện ngoài công lập đang hoạt 

động có hệ thống xử lý chất lỏng lỏng theo quy định. Trên địa bàn quận Ninh 

Kiều tính đến tháng 6 năm 2019 đã cấp phép hoạt động 924 Phòng khám đa 

khoa, chuyên khoa. Các Phòng khám đa khoa, chuyên khoa có thực hiện thủ 

thuật có hệ thống xử lý nước thải và được UBND quận, huyện cấp giấy xác nhận 

kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngoài ra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 

có hợp đồng với các bệnh viện trên địa bàn hoặc các đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn theo quy định của pháp luật. 

Ngành y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường 

kiểm tra kịp thời xử lý các cơ sở y tế chưa tuân thủ pháp luật về việc xử lý chất 

thải đảm bảo việc xử lý chất thải đúng quy định không làm ảnh hưởng đến môi 

trường. 

Sở Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri, sẽ tiếp tục chấn chỉnh nhân viên y tế 

trong việc thay đổi phong cách phục vụ của nhân viên y tế nhằm đáp ứng sự hài 

lòng của người bệnh và phấn đấu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, 

đáp ứng với nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. 

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

tế./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;; 

- Ban giám đốc SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ sở y tế ngoài công lập; 

- Lưu VT, YDQLHN. 
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