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V/v kiểm tra công tác quản lý cán bộ 
 và cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn 

huyện Chi Lăng 

Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2018 

 

             Kính gửi: Sở Y tế. 

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh là đại biểu HĐND tỉnh nhận được một số 
kiến nghị của cử tri cư trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng kiến nghị, phản ánh 
những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý cán bộ y tế xã và cung cấp dịch vụ y 
tế tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng, cụ thể như sau: 

1. Cử tri Bế Văn Trang, thôn Cầu Ngầm: Phản ánh việc 01 nữ nhân viên y tế 
của Trạm y tế xã Quan Sơn đang nuôi con nhỏ dưới 20 tháng tuổi nhưng Giám đốc 
Trung tâm y tế huyện quyết định điều động, bố trí công tác tại đơn vị khác, không 
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ y tế trong công việc cũng như chăm sóc con nhỏ, 
trái với quy định của pháp luật. Khi có ý kiến phản ánh của Nhân dân, lãnh đạo 
Trung tâm y tế huyện mới điều động, bố trí cán bộ y tế xã về vị trí công tác cũ. 

2. Cử tri Hoàng Văn Tầm, trú tại thôn Làng Mủn: Phản ánh về năng lực của 
lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của Trung tâm y tế huyện Chi Lăng trong chẩn đoán, 
điều trị, quyết định chuyển tuyến điều trị đối với bệnh nhân; một số bệnh nhân bị 
chẩn đoán bệnh sai, được điều trị không tích cực, cố tình giữ bệnh nhân tại Trung 
tâm, không cho bệnh nhân chuyển lên tuyến trên kịp thời nên một số bệnh nhân bị 
bệnh nặng hơn, khó khăn trong điều trị bệnh. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường 
quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế để phục vụ tốt hơn 
nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo Sở Y 
tế trực tiếp kiểm tra công tác quản lý cán bộ y tế cơ sở và việc cung cấp dịch vụ y tế 
tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng theo phản ánh của các cử tri nêu trên; đề xuất, 
báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 6 năm 2018. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Y tế thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, LĐ-TB và XH; 
- Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện 
Chi Lăng; 
- UBND xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; 
- C, PVP, NC, TH, KGVX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT (TTD).                                                      
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