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Số:         / SYT-TTr
V/v trả lời kiến nghị của công dân 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

         Yên Bái, ngày      tháng 5  năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái.
 

Ngày 09/05/2022, Sở Y tế nhận được Công văn số 54/TTĐHTM-CTTĐT 
ngày 09/5/2022 của Trung tâm Điều hành thông minh về việc trả lời câu hỏi của 
công dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử. Nội dung công dân kiến 
nghị như sau:

(1) Bà Nguyễn Thị Minh Hảo, địa chỉ: tổ 6, phường Yên Thịnh, thành phố 
Yên Bái phản ánh gia đình bà thuộc diện F1 thực hiện cách ly y tế phòng, chống 
dịch COVID-19 từ ngày 19/12/2021 đến ngày 31/12/2021, gia đình đã được 
UBND phường hướng dẫn nộp hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ, đến nay vẫn 
chưa được chi trả tiền hỗ trợ. 

(2) Bà Chu Thị Phượng, địa chỉ thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, thành 
phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái: phản ánh gia đình bà có 06 người thuộc diện F1 thực 
hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 
25/11/2021, gia đình đã được UBND phường hướng dẫn nộp hồ sơ để hưởng 
chính sách hỗ trợ, đến nay có ông Trần Ngọc Luân và bà Nguyễn Thị Hiền được 
hưởng tiền hỗ trợ, còn 04 người: ông Trần Ngọc Phú, ông Trần Văn Thành, bà 
Chu Thị Phượng, cháu Trần Ngọc Anh Thư đến nay vẫn chưa được chi trả tiền 
hỗ trợ. 

Sở Y tế có ý về kiến nghị của các công dân nêu trên như sau: 
Theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn là nơi tiếp nhận hồ sơ; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố tổng hợp, rà soát, thẩm định hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến 
để gửi Sở Y tế; Sở Y tế chịu trách nhiệm về thẩm định danh sách đối tượng, gửi 
Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách. Ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ theo danh 
sách được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Sau khi nhận được kiến nghị của công dân do Trung tâm Điều hành thông 
minh chuyển đến, Sở Y tế đã tiến hành xác minh nội dung thuộc trách nhiệm giải 
quyết của ngành Y tế. Sở Y tế đã làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị, cá 
nhân trong ngành y tế có liên quan; làm việc với Phòng Lao động - Thương binh 
và xã hội, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái để tìm hiểu các 
vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị trong đơn. Sau khi nghiên cứu tài liệu, 
tổng hợp báo cáo, kết quả làm việc với các đơn vị liên quan, Sở Y tế nhận thấy, 
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các công dân kiến nghị nêu trên đều không có tên trong danh sách kèm theo Tờ 
trình số 111/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên 
Bái về việc hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người điều 
trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 
(F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Yên Bái 
gửi Sở Y tế đề nghị thẩm định. Do vậy, Sở Y tế xác định đến nay thẩm quyền 
giải quyết nội dung kiến nghị của các công dân nêu trên thuộc trách nhiệm của 
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Sở Y tế đã chuyển kiến nghị của các công 
dân nêu trên đến Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái để giải quyết theo thẩm 
quyền. Đề nghị các công dân nêu trên liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố 
Yên Bái để được giải quyết kiến nghị.

Sở Y tế kính gửi Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái theo 
quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Yên Bái;
- Lưu: VT, Hs, TTr.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hồng Vân
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