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Kính gửi: Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh HUE-S 

 Ngày 03/01/2023, 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 061222048, tiêu đề phản ánh 

“Thắc mắc về việc chi trả tiền hỗ trợ phòng, chống dịch”. 

 Nội dung phản ánh: “Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Sở 

Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế và 

các phòng ban liên quan. Tôi là sinh viên trường Đại học Y Dược Huế, tham gia 

đội phản ánh nhanh hỗ trợ CDC tỉnh trong đợt dịch vừa qua. Theo như văn bản số 

3657/SYT-KHTC ngày 10/10/2022 trả lời thắc mắc về việc chi trả tiền hỗ trợ 

phòng, chống dịch, là sẽ chờ kinh phí cấp cho phòng chống dịch năm 2022 để trả 

cho chúng tôi. Nhưng đến 06/12/2022, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì 

thêm về việc chi trả này. Vậy đến khi nào chúng tôi mới nhận được nguồn kinh phí 

này? Mong UBND tỉnh, Sở Y tế Trung tâm KSBT tỉnh và các phòng ban liên quan 

sớm giải quyết những phản ánh của chúng tôi. Xin cảm ơn. ” 

Từ nội dung phản ánh, sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 về việc bố trí kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 về 

việc bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho Sở Y tế. Sở Y tế đã ban 

hành Quyết định số 2254/QĐ-SYT ngày 21/12/2022 về việc giao bổ sung kinh phí 

phòng, chống dịch COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đang thực hiện việc chi trả chế độ 

phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch. 

 Vậy, Sở Y tế đề nghị Anh (Chị) trực tiếp liên hệ với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để được chi trả. Trân trọng! 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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