
 SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 603/TTYT-TCHC A Lưới, ngày 01 tháng 7 năm 2021 

V/v trả lời Công văn số 2443/SYT-TTra  

 ngày 29/6/2021 của Thanh tra Sở Y tế  

 

 Kính gửi:  - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

  - Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới có nhận được Công văn số 2443/SYT-TTra 

ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Thanh tra Sở Y tế về việc xem xét, giải quyết phản 

ánh của công dân; 

Sau khi tiếp nhận Công văn, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp làm việc với các 

bộ phận liên quan, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những vấn đề làm ảnh hưởng 

đến công tác chuyên môn của đơn vị cũng như phản ánh của công dân, cụ thể: 

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện A Lưới có 02 bác sĩ có phạm vi hoạt động 

chuyên môn Răng Hàm Mặt gồm bác sĩ Trần Thuấn và bác sĩ Nguyễn Thị Hoài 

Phượng. Trong đó có bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Phượng đang được cử đi học chuyên 

khoa cấp I tại Trường Đại học Y Dược Huế. 

Ngày 28/6/2021, bác sĩ Trần Thuấn có việc gia đình cần phải giải quyết gấp 

nên đơn vị giải quyết cho nghỉ theo chế độ. Do đó, đã để xảy ra sự việc công dân 

đến khám về Răng Hàm Mặt nhưng không có bác sĩ vào ngày 28/6/2021. 

 Để đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt, ngày 

29/6/2021 đơn vị đã điều động bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Phượng đi làm trở lại 

trong thời gian không học tập trung tại Trường và không để công dân khi đến 

khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt mà không có bác sĩ. 

Vì vậy, công tác khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt tại đơn vị đã được duy 

trì, đáp ứng như cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ 

tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp để không xảy ra tình trạng tương tự 

đối với việc khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt cũng như những hoạt động chuyên 

môn của đơn vị. 

Vậy, Trung tâm Y tế huyện A Lưới kính báo cáo Sở Y tế, Thanh tra Sở Y 

tế về kết quả khắc phục phản ánh của công dân./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- BGĐ TTYT; 

- Ban TTND TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC. 
 

 Lê Quang Phú 
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