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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Vĩnh Tú 

(lần hai) 
_____ 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon Tum về 

việc thành lập Sở Y tế; Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Xét đơn khiếu nại ngày 25 tháng 4  năm 2022  của ông Trần Vĩnh Tú, viên chức 

Phòng Tổ chức  - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

Theo Báo cáo số 01/BC-ĐXN  ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đoàn xác minh 

theo Quyết định số 181/QĐ-SYT ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

về kết quả xác minh nội dung khiếu nại với các nội dung sau đây: 

I. Nội dung khiếu nại: 

Ngày 29/4/2022 Sở Y tế nhận được Đơn khiếu nại ghi ngày 25/4/2022 của ông 

Trần Vĩnh Tú, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

Căn cứ Biên bản làm việc với người gửi đơn khiếu nại ngày 10/5/2022 giữa ông Trần 

Vĩnh Tú và Thanh tra Sở Y tế xác định ông Trần Vĩnh Tú khiếu nại Quyết định số 

164/QĐ-YTĐT ngày 31/3/2022 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (Quyết 

định giải quyết khiếu nại lần đầu). Đoàn xác minh theo Quyết định số 181/QĐ-SYT 

ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Đoàn xác 

minh) được giao xác minh một số nội dung sau: 

1. Vi phạm luật giao thông đường bộ (theo khoản 1, Điều 65 Luật giao thông 

đường bộ năm 2008). 

2. Vi phạm khoản 1, Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg về chế độ thường 

trực nhân viên ngành y tế. 

3. Làm sai theo khoản 2, Điều 4 Thông tư Bộ nội vụ tháng 3 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ về chế độ làm thêm giờ và thanh toán ngoài giờ. 

4. Không thanh toán đúng và đủ chế độ phòng chống dịch đối với nhân viên y 

tế phục vụ trực tiếp. 
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II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:  

Tại Quyết định số 164/QĐ-YTĐT ngày 31/3/2022 của Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện Đăk Tô đối với ông Trần Vĩnh Tú, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, quyết định: 

1. Không chấp nhận nội dung ông Trần Vĩnh Tú khiếu nại, gồm: Các nội dung 

khiếu nại đơn vị vi phạm Bộ luật Lao động và nội dung khiếu nại lãnh đạo đơn vị 

không có trách nhiệm phối hợp lái xe giải quyết vụ tai nạn giao thông. 

2. Giữ nguyên việc không thực hiện giải quyết nghỉ bù theo quy định tại Quyết 

định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động 

trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch cho ông Trần Vĩnh Tú. 

3. Giữ nguyên việc không thực hiện chấm công, không thực hiện thanh toán các 

khoản tiền hỗ trợ cho ông Trần Vĩnh Tú, gồm: 

- Chế độ phụ cấp thường trực 24/24 theo quy định tại Quyết định số 

73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số 

chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở 

y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 

- Phụ cấp đặc thù đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ 

đợt 1 đến đợt 5 cho ông Trần Vĩnh Tú theo quy định Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021. 

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

1. Về nội dung khiếu nại: 

Qua xác minh, ông Trần Vĩnh Tú xác nhận đơn khiếu nại lần 2 ngày 25/4/2022 

gửi Sở Y tế tỉnh Kon Tum là do ông gửi. Trong đơn có 04 nội dung, tuy nhiên có một 

nội dung chính ông Trần Vĩnh Tú khiếu nại là việc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

phân công trực lái xe 24/24 giờ/ngày, vào các ngày trong tuần cho ông Trần Vĩnh Tú 

trong một thời gian dài, không chi trả chế độ tham gia thường trực theo quy định tại 

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ông 

Trần Vĩnh Tú đề nghị Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô thanh toán chế độ thường trực 

ngày làm việc bình thường là 12 giờ/ngày, riêng ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết thì 

thanh toán chế độ thường trực 24/24 giờ theo quy định. 

2. Nội dung khiếu nại: Vi phạm luật giao thông đường bộ (theo khoản 1, 

Điều 65 Luật giao thông đường bộ năm 2008). 

Tại khoản 1, Điều 65 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Thời gian 

làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được 

lái xe liên tục quá 4 giờ. 
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Qua xác minh, số lần và ngày thực tế chuyển viện của ông Trần Vĩnh Tú (theo 

lệnh điều xe của đơn vị) năm 2020 và 2021 như sau: 

- Năm 2020: Tổng cộng số lần chuyển viện: 217 lần (trong đó: 159 lần BHYT 

và 58 lần viện phí); số ngày  chuyển viện: 150 ngày; bình quân 1,45 lần/ngày. Không 

có ngày nào ông Trần Vĩnh Tú lái xe ô tô quá 10 giờ trong một ngày và liên tục quá 4 

giờ. 

- Năm 2021: Tổng cộng số lần chuyển viện: 246 lần (trong đó: 170 lần BHYT 

và 76 lần viện phí); số ngày chuyển viện: 176 ngày; bình quân 1,4 lần/ngày. Không 

có ngày nào ông Trần Vĩnh Tú lái xe ô tô quá 10 giờ trong một ngày và liên tục quá 4 

giờ. 

Trong thời gian làm việc với Đoàn xác minh, ông Trần Vĩnh Tú không cung 

cấp được bằng chứng chứng minh bản thân ông lái xe quá 10 giờ trong một ngày và  

liên tục quá 4 giờ.  

3. Nội dung khiếu nại: Vi phạm khoản 1, Điều 2 Quyết định số 

73/2011/QĐ-TTg về chế độ thường trực nhân viên ngành y tế. 

- Xác minh đối với ông Trần Vĩnh Tú, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô: 

+ Ông Trần Vĩnh Tú xác nhận đã có ý kiến về việc phân trực 24/24 giờ liên tục 

trong  một thời gian dài với bà Duyên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ (người trực tiếp 

phân công trực), Bác sỹ A Nhôm chủ tịch công Đoàn cơ sở và Ban giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Đăk Tô. Bà Duyên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ trả lời ông Trần 

Vĩnh Tú việc phân công trực liên tục biết là sai quy định nhưng làm theo ý kiến chỉ 

đạo của Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Bác sỹ A Nhôm chủ tịch công 

Đoàn cơ sở có trả lời sẽ tham mưu Giám đốc; Bác sỹ Phúc (Phó Giám Đốc Trung tâm 

Y tế) có đề xuất 02 lần và Bác sỹ Hải (Phó Giám Đốc Trung tâm Y tế) đề xuất 01 lần 

với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô nhưng đều bị phủ quyết. 

+ Về chế độ với người lao động tham gia thường trực: Ông Trần Vĩnh Tú đề 

nghị Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô thanh toán chế độ thường trực ngày làm việc bình 

thường là 12 giờ/ngày, riêng ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết thì thanh toán chế độ 

thường trực 24/24 giờ theo quy định. Chế độ nghỉ bù trong thời gian được phân công 

trực ông Trần Vĩnh Tú thống nhất không đề nghị giải quyết. 

- Xác minh đối với Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Phòng Tài chính - Kế toán, 

Phòng Tổ chức - Hành chính, xác nhận: 

+ Phân công trực toàn viện thực hiện theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT 

ngày 19/9/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện. Việc 

phân công trực đối với ông Trần Vĩnh Tú liên tục 24/24 giờ, vào các ngày trong tuần, 

trong một thời gian dài đơn vị không có một văn bản nào làm căn cứ để thực hiện; 

phân trực như vậy là vì đơn vị chỉ có 01 lái xe, việc phân trực này có sự trao đổi thống 
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nhất giữa Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Phòng Tổ chức - Hành chính trước khi 

phân trực. 

+ Xác nhận việc thanh toán chế độ trực toàn bệnh viện là Phòng Tài chính - Kế 

toán dựa trên cơ sở tổng hợp bảng chấm công của Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và 

thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối  với công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.  

Việc không thanh toán tiền trực cho ông Trần Vĩnh Tú  là do ông Trần Vĩnh Tú không 

trực 24/24 giờ tại cơ quan nên không được thanh toán chế độ trực. Tuy nhiên, tại 

Quyết định số 266/QĐ-YTĐT ngày 01/9/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô về việc ban hành Quy chế thường trực tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô, 

Khoản 4, Điều 4 của Quy chế có quy định: “thường trực hành chính, bảo vệ: Trực 

bảo vệ 01 người/phiên, là bảo vệ của Trung tâm Y tế (riêng lái xe thường trực ngoại 

trú)”. Như vậy, việc cho rằng ông Tú không trực 24/24 giờ tại cơ quan nên không 

được thanh toán chế độ trực là trái với Quy định nêu trên.  

+ Đại diện các phòng được xác minh đều xác nhận không thanh toán chế độ 

tiền trực cho ông Tú là không hợp lý.  

- Ông Trần Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô xác nhận: Việc 

phân công trực, giải quyết chế độ thường trực cho lái xe (ông Tú) được thực hiện từ 

trước năm 2018, đã được thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm, 

ông Bình chỉ tiếp tục thực hiện và trong thời gian qua ông Bình không nhận được ý 

kiến phản ánh của ông Trần Vĩnh Tú cũng như báo cáo đề xuất của các khoa, phòng 

của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô về vấn đề trên. Ông Bình thống nhất thanh toán 

chế độ thường trực theo đề nghị của ông Trần Vĩnh Tú là ngày làm việc bình thường 

là 12 giờ/ngày, riêng ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết thì thanh toán chế độ thường 

trực 24/24 giờ theo quy định.  

Tại mục 9.1 khoản 9 Điều 9 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1430/QĐ-YTĐT ngày 27/12/2019 của Trung tâm Y tế huyện Đắk 

Tô và tại mục 5.7 khoản 5 Điều 9 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/QĐ-YTĐT ngày 04/01/2021 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô 

đều có quy định: “khoán công tác phí cho lái xe 500.000 đồng/tháng đi công tác nội 

tỉnh (theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hộ nghị, hội thảo quốc tế và 

chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh)”. Không có nội dung nào trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và năm 2021 nói về: “việc phân công trực, giải 

quyết chế độ thường trực cho lái xe (ông Tú) được thực hiện từ trước năm 2018, đã 

được thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm” như ông Trần Văn 

Bình nêu ở trên. 
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4. Nội dung khiếu nại: Làm sai theo khoản 2, Điều 4 Thông tư Bộ nội vụ 

tháng 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về chế độ làm thêm giờ và thanh toán ngoài giờ. 

Qua xác minh, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô phân công trực (theo chế độ 

thường trực) đối với ông Trần Vĩnh Tú theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 

28/12/20211 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối 

với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ 

cấp chống dịch (không phải phân công nhiệm vụ/thông báo làm thêm ngoài giờ). Vì 

vậy việc đề nghị giải quyết chế độ làm thêm giờ và thanh toán ngoài giờ của ông Trần 

Vĩnh Tú là không có cơ sở. 

5. Nội dung khiếu nại: Không thanh toán đúng và đủ chế độ phòng chống 

dịch đối với nhân viên y tế phục vụ trực tiếp. 

- Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 08/6/2021, khoản 1 về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất: đồng ý áp 

dụng phụ cấp đặc thù với mức giá 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 

đồng/người/ngày) đối với cán bộ trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Chương 

trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. 

- Căn cứ Văn bản số 5971/BYT-KHTC, ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, khoản 2 Văn bản có ghi “Đồng ý 

áp dụng phụ cấp đặc thù với mức 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 

đồng/người/ngày) đối với cán bộ trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

Qua xác minh Kế hoạch tiêm chủng vắc xin  phòng chống dịch bệnh Covid -19 

từ đợt 1 đến đợt 5 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô1, ông Trần Vĩnh Tú được phân 

công tại tổ chống sốc làm nhiệm vụ lái xe, ông Trần Vĩnh Tú không trực tiếp tham gia 

tiêm chủng vắc xin  Covid-19. Vì vậy, ông Trần Vĩnh Tú không thuộc đối tượng được 

hưởng chế độ trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. 

IV. Kết luận: 

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối  với công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; 

                                                 
1 Kế hoạch số 697/KH-YTĐT ngày 20/4/2021 kế hoạch triển khai tiêm vác xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 

(đợt 1). Kế hoạch số 1027/KH-YTĐT ngày 05/6/2021 kế hoạch triển khai tiêm vác xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-

2022 (đợt 2). Kế hoạch số 1094/KH-YTĐT ngày 15/6/2021 kế hoạch triển khai tiêm vác xin phòng Covid-19 giai đoạn 

2021-2022 (đợt 2 bổ sung). Kế hoạch số 1383/KH-YTĐT ngày 20/7/2021 kế hoạch triển khai tiêm vác xin phòng 

Covid-19 giai đoạn 2021-2022 (đợt 3). Kế hoạch số 1425/KH-YTĐT ngày 26/7/2021 kế hoạch triển khai tiêm vác xin 

phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 (đợt 4). Kế hoạch số 1548/KH-YTĐT ngày 10/8/2021 kế hoạch triển khai tiêm 

vác xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 (đợt 5). 
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Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-YTĐT ngày 01/9/2020 của Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện Đăk Tô về việc ban hành Quy chế thường trực tại Trung tâm Y tế huyện 

Đắk Tô; 

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-YTĐT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Đắk Tô về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; Quyết 

định số 02/QĐ-YTĐT ngày 04/01/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô 

về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-ĐXN  ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đoàn xác 

minh; 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum kết luận khiếu nại của ông Trần Vĩnh Tú như sau: 

1. Nội dung khiếu nại: Vi phạm luật giao thông đường bộ (theo khoản 1, Điều 

65 Luật giao thông đường bộ năm 2008). Trong năm 2020 và 2021- thời gian ông 

Trần Vĩnh Tú khiếu nại, không có ngày nào lái xe ô tô quá 10 giờ trong một ngày và 

liên tục quá 4 giờ. Ông Trần Vĩnh Tú không có bằng chứng cung cấp cho Đoàn xác 

minh là đã lái xe ô tô quá 10 giờ trong một ngày và liên tục quá 4 giờ. 

 Nội dung khiếu nại này sai hoàn toàn. 

2. Nội dung khiếu nại: Vi phạm khoản 1, Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-

TTg về chế độ thường trực nhân viên ngành y tế. Cụ thể, việc đề nghị thanh toán chế 

độ thường trực theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô không có bất cứ một văn bản/một quy định nào 

làm căn cứ phân công trực lái xe 24/24 giờ/ngày, vào các ngày trong tuần trong một 

thời gian dài đối với ông Trần Vĩnh Tú. Đồng thời không thanh toán chế độ thường 

trực là trái với quy định tại khoản 3, Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 

28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Ý kiến của một số cá nhân, khoa phòng Trung 

tâm Y tế huyện Đăk Tô cũng cho rằng việc phân trực và không thanh toán chế độ cho 

ông Trần Vĩnh Tú là không hợp lý; cá nhân Ông Trần Văn Bình, Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện Đắk Tô thống nhất chi trả chế độ trực theo đề nghị của cho ông Trần Vĩnh 

Tú “thanh toán chế độ thường trực ngày làm việc bình thường là 12 giờ/ngày, riêng 

ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết thì thanh toán chế độ thường trực 24/24 giờ theo 

quy định”. Đồng thời trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và năm 2021 của Trung 

tâm Y tế huyện Đắk Tô chỉ khoán công tác phí trong tỉnh cho lái xe, không có nội 

dung chi trả trực lái xe ô tô cứu thương. 

Nội dung khiếu nại này đúng hoàn toàn. 

3. Nội dung khiếu nại: Làm sai theo khoản 2, Điều 4 Thông tư Bộ nội vụ tháng 

3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về chế độ làm thêm giờ và thanh toán ngoài giờ là không 

đúng.  
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Ông Trần Vĩnh Tú được phân công trực 24/24 giờ, trực các ngày trong tuần 

trong thời gian dài (tại lịch trực của Trung tâm Y tế Đắk Tô có ký tên, đóng dấu của 

đơn vị). Không có kế hoạch, văn bản về điều động hoặc văn bản đăng ký làm việc 

ngoài giờ của ông Trần Vĩnh Tú/Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế huyện 

Đắk Tô.  

Nội dung khiếu nại này sai hoàn toàn. 

4. Nội dung khiếu nại: Không thanh toán đúng và đủ chế độ phòng chống dịch 

đối với nhân viên y tế phục vụ trực tiếp là không đúng. 

Kế hoạch tiêm chủng vắc xin  phòng chống dịch bệnh Covid -19 từ đợt 1 đến 

đợt 5 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô, ông Trần Vĩnh Tú được phân công tại tổ 

chống sốc làm nhiệm vụ lái xe, ông Trần vĩnh Tú không trực tiếp tham gia tiêm chủng 

vắc xin Covid-19. Đối chiếu với Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 08/6/2021, khoản 1 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất: 

đồng ý áp dụng phụ cấp đặc thù với mức giá 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 

150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong 

Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Do vậy, ông Trần Vĩnh 

Tú không thuộc đối tượng được hưởng tiền tiêm chủng vắc xin  phòng Covid-19.  

Nội dung khiếu nại này sai hoàn toàn. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hủy bỏ một phần Quyết định số 164/QĐ-YTĐT ngày 31/3/2022 của 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần 

Vĩnh Tú, cụ thể:  

Hủy bỏ mục 1 (gạch đầu dòng thứ nhất) khoản 3, Điều 1 Quyết định số 

164/QĐ-YTĐT ngày 31/3/2022: “Giữ nguyên việc không thực hiện chấm công, không 

thực hiện thanh toán các khoản tiền hỗ trợ cho ông Trần Vĩnh Tú, gồm: Chế độ phụ 

cấp thường trực 24/24 theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 

28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù 

đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ 

phụ cấp chống dịch” 

Điều 2. Khôi phục lợi ích hợp pháp của ông Trần Vĩnh Tú theo đúng quy định 

của pháp luật. Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô rà soát, thanh toán chế độ phụ cấp 

thường trực cho ông Trần Vĩnh Tú theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg 

ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp 

đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và 

chế độ phụ cấp chống dịch. 
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Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông 

Trần Vĩnh Tú không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Sở Y tế tỉnh Kon Tum thì 

ông Trần Vĩnh Tú có quyền khởi kiện Sở Y tế tỉnh Kon Tum tại Tòa án theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Ông Trần Vĩnh Tú, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm 

Y tế huyện Đăk Tô; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô và các đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh Kon Tum; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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