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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh HUE-S
Ngày 19/9/2022, 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 170922049, tiêu đề phản ánh
“Thắc mắc nhận tiền hỗ trợ phòng chống dịch”.
Nội dung phản ánh: “Kính gửi: Ban lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ban
Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế. Em là sinh viên Y Dược vừa tốt nghiệp ra
trường. Trong đợt dịch năm 2021, em tham gia đội Phản ứng nhanh hỗ trợ CDC
lấy mẫu xét nghiệm và được thông báo sẽ có tiền hỗ trợ của CDC. Nhưng cho đến
thời điểm hiện tại, chúng em vẫn chưa nhận được 1 đồng tiền hỗ trợ nào bên CDC.
Vì vậy, em viết phản ánh này kính mong Ban lãnh đạo tỉnh và các phòng ban liên
quan xét duyệt và chuyển hỗ trợ cho chúng em ạ. Em xin cảm ơn.”
Từ nội dung phản ánh, sau khi rà soát, Sở Y tế có ý kiến như sau:
Trong năm 2021 (từ tháng 01/8/2021 – 31/12/2021), Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã cử giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC Huế) gồm
các đợt:
Đợt 1: Sinh viên tăng cường xét nghiệm từ tháng 08/2021 là 32 Sinh viên
(trong đó về công tác tại đội truy vết là 20 Sinh viên) theo Quyết định số
2004A/QĐ-ĐHYD ngày 06/08/2021
Đợt 2: Sinh viên và giảng viên về tăng cường ở 3 đội phản ứng nhanh từ
tháng 11/2021 là 15 người theo Quyết định ngày số 2947/QĐ-ĐHYD ngày
08/11/2021, sau đó điều động bổ sung theo Quyết định số 3126/QĐ-ĐHYD ngày
19/11/2021 là 27 người.
Tình hình thanh toán chế độ phụ cấp phòng, chống dịch:
Đợt 1: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành chi trả đến hết tháng
08/2021, còn lại tháng 9, 10 năm 2021 chưa chi trả do đã hết kinh phí.
Đợt 2: Đối tượng này chưa được chi trả phụ cấp phòng, chống dịch do kinh
phí chưa được cấp.
Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổng hợp số kinh phí còn lại
chưa chi trả của Đợt 1 (tháng 9,10/2021) và số kinh phí chưa chi trả của Đợt 2
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trình Sở Y tế. Ngày 13/7/2022, Sở Y tế đã có Công văn số 2599/SYT-KHTC, trình
Sở Tài chính xin cấp kinh phí bổ sung để chi trả chế độ phụ cấp phòng, chống dịch
Covid-19 theo đúng quy định. Sau khi được cấp kinh phí, Sở Y tế sẽ chỉ đạo CDC
Huế thực hiện việc chi trả kịp thời cho Anh (Chị).
Sở Y tế có ý kiến để Anh (Chị) biết, xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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