
 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1421 /SYT-NVY 

V/v trả lời phản ánh của Công dân trên 

HUE-S 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. 

Ngày 07/4/2022, Sở Y tế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân trên Dịch 

vụ đô thị thông minh HUE-S, mã phản ánh số 160322010, tiêu đề phản ánh “Bắt buộc 

bệnh nhân và người nhà test COVID trước khi vào khám”. 

Nôi dung phản ánh: “Hiện nay đã có quy định bỏ việc test Covid khi bệnh nhân 

đi khám chữa bệnh nhưng hiện tại phòng khám Đa Khoa MEDIC vẫn bắt buộc bệnh 

nhân và người nhà test trước khi vào khám và phải nộp 40.000 đồng/người”. 

Sau khi làm việc với Phòng khám đa khoa MEDIC 69 Nguyễn Huệ; Sở Y tế 

tỉnh Thừa Thiên Huế xin trả lời như sau: 

Phòng khám đa khoa MEDIC 69 Nguyễn Huệ đã có thông báo số 

02.2022/TB.MD ngày 16 tháng 03 năm 2022 về việc ngừng xét nghiệm test nhanh 

SASR-CoV-2 kể từ 13 giờ 00 ngày 16/3/2022 đối với bệnh nhân đến khám chữa 

bệnh tại Cơ sở, chỉ bắt buộc xét nghiệm đối với người bệnh và người nhà đi theo khi 

bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.  

Qua phản ánh của Công dân Sở Y tế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh chỉ định 

dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế xin chân thành cám ơn phản ánh của công dân để chỉ đạo các cơ sở 

Khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-

19 trong thời gian tới./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PKĐK MEDIC 69 Nguyễn Huệ; 

- Lưu: VT, VP, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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