
 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 7  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0901.548.654 

về việc liên hệ điện thoại cấp cứu tại TTYT huyện Đất Đỏ  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 27/6/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0901.548.654 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc: Tối qua lúc 21 giờ ngày 26/6/2021, 

người nhà người dân phải đi cấp cứu nhưng người dân gọi rất nhiều lần số trực 

ca của Trung tâm Y tế Đất Đỏ (02543.554411 số người dân tìm trên mạng) mà 

không ai nghe máy. Nay người dân gọi lên Đường dây nóng mong cơ quan chức 

năng xem xét xử lý sự việc”.  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, TTYT huyện Đất Đỏ đã tiến hành 

xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0901.548.654 là con trai của người cần 

đến TTYT huyện Đất Đỏ để cấp cứu. TTYT đã liên lạc bằng điện thoại cho 

người dân và ghi nhận sự việc như sau: 

Vào khoảng 21 giờ ngày 26/6/2021 (thứ Bảy), Mẹ của người dân làm mệt, 

người dân lên mạng tìm số điện thoại TTYT huyện Đất Đỏ để liên lạc chuyển 

người đi cấp cứu, thì người dân tìm được số 02543.691.411 và gọi rất nhiều lần 

nhưng không ai nghe máy, sau đó người dân tìm đến số điện thoại 

02543.554411 để phản ánh việc gọi điện cấp cứu tại TTYT huyện Đất Đỏ cũng 

không ai nghe máy, quá bức xúc người dân gọi đến số Đường dây nóng tỉnh đề 

nghị cấp trên xem xét và xử lý vụ việc; Đồng thời, tại thời điểm đó Mẹ của 

người dân đã khỏe trở lại nên người dân không đưa Mẹ đến Trung tâm Y tế để 

cấp cứu nữa.  

 - Theo đó, số điện thoại 02543.691.411 là số của Phòng Tổ chức - Hành 

chính TTYT huyện Đất Đỏ (không phải số điện thoại khoa cấp cứu) và số điện 

thoại 02543.554.411 là số của Văn Phòng Sở Y tế, 02 số điện thoại này chỉ liên 

lạc làm việc trong giờ hành chính, do đó ngoài giờ hành chính sẽ không có 

người tiếp điện thoại. 

 

 



2 

 

 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, TTYT huyện Đất Đỏ nhận 

thấy: 

- Người dân gọi 02 số điện thoại trên là số làm việc trong giờ hành chính 

nên ngoài giờ hành chính sẽ không có người tiếp điện thoại. Do đó, nội dung 

người dân phản ánh là chưa phù hợp. 

Qua sự việc này, Sở Y tế yêu cầu TTYT huyện Đất Đỏ công khai, duy trì 

số điện thoại cấp cứu để người dân có thể liên lạc khi cần thiết. 

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                          Phạm Minh An 
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