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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.  

 

Thực hiện Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND 

tỉnh khóa X. Qua xem xét ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Sở Y tế giải 

trình và trả lời cử tri những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực Y tế như sau: 

I. Lĩnh vực kinh tế  

1. Cử tri ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú:  

Kiến nghị trên thị trường hiện nay có bán các loại que xét nghiệm nhanh 

Covid-19 giả, kém chất lượng, làm sai lệch kết quả xét nghiệm và ảnh hưởng 

đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị cơ quan chức năng 

kiểm tra và có biện pháp xử lý. 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Đối với hoạt động mua bán test xét nghiệm nhanh Covid-19 trên thị 

trường tỉnh Bình Phước, Sở Y tế đã ban hành công văn hướng dẫn số 

5279/SYT-NV ngày 13/11/2021 trong đó quy định cụ thể điều kiện mua bán test 

nhanh kháng nguyên Covid-19 tại nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị y 

tế. Với phản ánh của cử tri, trong thời gian tới Sở Y tế tiếp tục tăng cường phối 

hợp với các đơn vị liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về mua, bán thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, đặc biệt chú 

trọng đối với các trường hợp mua bán test xét nghiệm nhanh Covid-19 không 

hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, kém chất lượng. 

2. Cử tri xã Thuận Phú huyện Đồng Phú: 

Kiến nghị giá dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh công lập cao (200.000 đồng/lần lấy mẫu), gây áp lực về kinh tế cho 

người dân. Đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu quy định giảm giá dịch vụ 

xét nghiệm nhanh Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tạo điều 
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kiện cho người dân có khả năng làm xét nghiệm, đảm bảo phòng, chống lây  lan 

dịch bệnh Covid-19. (mục 5 phần I) 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 về quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-

2 thực hiện theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT từ ngày 21/02/2022. Trên cơ sở 

đó, Sở Y tế sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai thực hiện theo quy định.  

3. Cử tri Nguyễn Thị Hòa, ấp 2, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho 

người nhiễm Covid-19, cách ly điều trị tập trung tại các cơ sở y tế, nhằm giảm 

bớt áp lực kinh tế cho người nhiễm bệnh. 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người nhiễm Covid-19, cách ly điều trị 

tập trung tại các cơ sở y tế, nhằm giảm bớt áp lực kinh tế cho người nhiễm bệnh 

được thực hiện theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

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. 

II. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, chế độ chính sách 

1. Cử tri ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú:  

Kiến nghị việc người nhiễm Covid-19 tự mua que xét nghiệm nhanh trên 

thị trường để xét nghiệm và tự điều trị tại nhà, không thực hiện khai báo với cơ 

sở y tế, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiêm soát tình hình dịch bệnh 

Covid-19. Đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu có biện pháp quản lý tốt hơn 

các trường hợp nhiễm Covid-19, tự cách ly, điều trị tại nhà. 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Căn cứ các hướng dẫn quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế, 

Sở Y tế đã ban hành các Phương án quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 mức 

độ không triệu chứng, mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phương 

án số 5244/PA-SYT ngày 11/11/2021 quản lý người nhiễm Covid-19 mức độ 

không triệu chứng tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Phương án số 

5690/PA-SYT ngày 03/12/2021 quản lý người nhiễm Covid-19 mức độ không 

triệu chứng tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước). 

Ngày 31/01/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 261/QĐ-BYT về việc 
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ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà". Sở Y tế đã phát 

hành thông báo đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, số 

mắc có xu hướng ngày một tăng, để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, 

linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Bộ Y tế đã có văn 

bản hướng dẫn về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để 

xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra 

viện (Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021).  

Theo đó, các cá nhân đã chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên để xác định nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, có một số trường hợp sau 

khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 không thực hiện khai báo với cơ sở 

y tế, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-

19. 

Để quản lý tốt hơn các trường hợp nhiễm Covid-19, tự cách ly, điều trị tại 

nhà, tránh tình trạng người nhiễm Covid-19 không được quản lý, cần có sự vào 

cuộc của các cấp chính quyền, địa phương, của toàn dân. Bên cạnh việc khuyến 

khích, hướng dẫn người dân tự làm xét nghiệm nhanh, cần tăng cường truyền 

thông để người dân chủ động khai báo kết quả cho Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn để được hướng dẫn theo dõi, điều trị kịp thời, đúng quy định. 

2. Cử tri xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú:  

Hiện nay, các trường hợp nhiễm Covid-19 tự cách ly, điều trị tại nhà 

không có sự hướng dẫn và hỗ trợ thuốc điều trị của ngành y tế. Đề nghị ngành y 

tế có chính sách quan tâm khám, hướng dẫn và cấp phát thuốc cho người nhiễm 

Covid-19 tự cách ly, điều trị tại nhà, nhằm động viên và giúp việc điều trị của 

người nhiễm bệnh đạt hiệu quả. 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Hiện nay, người nhiễm Covid-19 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cơ 

sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà (Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-

19 tại nhà bao gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung 

tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố) quản lý, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn 

người nhiễm COVID-19 chăm sóc sức khỏe tại nhà như biết cách tự theo dõi 

sức khỏe, hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho người nhiễm Covid-19, cách 

sử dụng nhiệt kế, hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà… Bên cạnh đó, các 

địa phương đều thành lập các nhóm Zalo để quản lý, theo dõi, hướng dẫn chăm 

sóc F0 tại nhà và cung cấp tối thiểu 2 số điện thoại của nhân viên y tế để F0 liên 

lạc khi cần. 
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Đồng thời, người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà được cấp phát thuốc 

phù hợp với mức độ tình trạng bệnh. Trong đó, người nhiễm Covid-19 cách ly 

tại nhà có thể được sử dụng thuốc kháng vi rút. Sở Y tế đã có Công văn số 

479/SYT-NV ngày 12/02/2022 đề nghị các huyện, thị, thành phố tăng cường kê 

đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều 

trị tại nhà, trong đó có sử dụng thuốc kháng vi rút theo hướng dẫn ban hành kèm 

theo Quyết định số 261/QĐ-BYT của Bộ Y tế.  

Ngày 21/02/2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 762/BYT-YTDP về việc 

cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Sở Y tế 

đã ban hành Công văn số 590/SYT-NV ngày 21/02/2022 cách ly y tế đối với ca 

bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần thông báo đến các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện. 

Trên đây là ý kiến trả lời các phản ánh, kiến nghị của cử tri, Sở Y tế báo 

cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT, TTr (T22.02).                                       
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