
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:             /CTXH-BVĐKT   
V/v trả lời ý kiến phản ánh của công dân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang,  ngày      tháng      năm 2023 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

 

Ngày 30/01/2023, Bộ phận tiếp công dân, phòng Công tác xã hội Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh tiếp nhận ý kiến của ông Nguyễn Huy Cờ, sinh năm 1942; địa chỉ: Số 

nhà 06, ngõ 15, đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang; điện thoại 

liên hệ: 039.418.2080. Số thẻ BHYT: HT324219602366124011. 

Nội dung ý kiến đề nghị xem xét nội dung như sau: Ông Cờ hỏi lý do tại 

sao nhiều năm trở về trước thẻ bảo hiểm của ông đăng ký khám, chữa bệnh ban 

đầu tại Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; tuy nhiên 02 năm trở lại 

đây, thẻ của ông được chuyển sang khám chữa bệnh ban đầu theo chế độ nhân 

dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh? 

Sau khi xem xét nội dung ý kiến phản ánh, căn cứ quy định của pháp luật và 

Quy chế hoạt động của Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện đề nghị Trung tâm Bảo vệ 

chăm sóc sức khẻo cán bộ nghiên cứu và trả lời ý kiến phản ánh của công dân.  

Ý kiến trả lời bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ phận tiếp công dân, phòng 

Công tác xã hội trong ngày 03/2/2023 để tham mưu với Giám đốc Bệnh viện xem 

xét trả lời ý kiến phản ánh của công dân theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc BV (b/c); 

- Lưu: VT, CTXH.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vũ Thanh Giang 
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