
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

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  8   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0914.661.828 

về thái độ ứng xử tại Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 03/8/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0914.661.828 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc người dân phát hiện có người mới ở 

tỉnh Quảng Nam vào khu vực phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa. Người dân 

có báo về số điện thoại 0392513269, số điện thoại này được công bố để hỗ trợ 

về dịch Covid ở khu vực Bà Rịa. Cán bộ nghe điện thoại nói chỉ là nhân viên 

không biết gì hết, yêu cầu người dân liên hệ Trung tâm Y tế phường Long Tâm. 

Kính mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế (TTYT) Thành phố 

Bà Rịa 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 0914661828 là người dân tại Phường 

Long Tâm. 

- Người phản ánh có gọi đến số 0392.513.269 được công bố để hỗ trợ về 

phòng chống dịch Covid (PCD) ở khu vực Thành phố Bà Rịa báo về trường hợp 

“có người dân sống cùng khu phố đi từ Quảng Nam về, hiện đi lại nhiều tại khu 

vực chợ Long Tâm và khu dân cư mà không được đưa đi cách ly. Yêu cầu số 

đường dây hỗ trợ phòng chống dịch khu vực Thành phố Bà Rịa chỉ đạo người 

xuống yêu cầu người đi từ vùng dịch về phải đi cách ly để đảm bảo an toàn dịch 

bệnh cho khu dân cư”.  

- Bác sỹ Trần Văn Chiều,  thành viên Ban Chỉ đạo PCD Thành phố Bà Rịa 

có nhận cuộc gọi. Sau khi nghe phản ánh Bác sỹ Chiều đề nghị người phản ánh 

cung cấp rõ thông tin của người đi từ Quảng Nam về để Bác sỹ Chiều ghi nhận 

và thông báo cho Trạm Y tế (TYT) Phường Long Tâm cử nhân viên đến giám 

sát và cũng đề nghị người dân trực tiếp báo TYT Phường Long Tâm và Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Phường Long Tâm để được hướng dẫn cụ thể, nhưng 

người dân không đồng ý và yêu cầu BS. Chiều phải trực tiếp chỉ đạo người 

xuống khu phố đưa người đi từ Quảng Nam về địa phương đi cách ly, đảm bảo 

an toàn cho người dân sống xung quanh.  



 

- BS. Chiều có trả lời “Tôi chỉ là nhân viên tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch 

Covid, ngoài ra không có quyền yêu cầu người dân đi cách ly”. Người dân 

không hài lòng cách trả lời nên đã gọi Đường dây nóng phản ánh. 

- Sau đó, BS. Chiều đã gọi điện thoại cho bà Lê Thị Thu Hoài, Phó TYT 

báo về trường hợp trên và đề nghị TYT cử nhân viên xuống địa bàn giám sát. Bà 

Hoài có báo cáo TYT đã xác minh trường hợp trên là bà Phan Thị Thanh, sinh 

năm 1977, thường trú tại số nhà 45, Đường Phan Chu Trinh, khu phố 5, phường 

Long Tâm, số điện thoại 0972.735.560, đi tỉnh Bình Định thăm Mẹ đẻ (đi từ 

ngày 27/7/2020 đến 30/7/2020 về phường Long Tâm TP. Bà Rịa từ ngày 

31/7/2020) và đã đến TYT  khai báo y tế cùng ngày. 

 - Do người dân này không đi về từ vùng dịch, nên TYT phường Long Tâm 

chỉ ghi nhận, lưu sổ để quản lý; không báo cáo bà Thanh vào danh sách khai báo 

người đi về từ vùng dịch cho TTYT theo quy định.  

- Trạm Y tế đã có hướng dẫn bà Thanh tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại 

nhà, đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng, bà Thanh có ghi nhận và ký 

cam kết trên tờ khai y tế.  

- BS. Chiều nhận được báo cáo từ TYT nhưng do nhận được quá nhiều 

cuộc gọi từ đường dây phản ánh nên BS. Chiều không kịp thời phản hồi cho 

người phản ánh để biết và an tâm.  

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, TTYT Thành phố Bà Rịa 

nhận thấy: 

- Bác sỹ Trần Văn Chiều đã nhận trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về 

việc tư vấn hỗ trợ y tế chưa thấu đáo và chưa kịp thời để người dân hiểu sai và 

do chưa hiểu hết các quy trình, quy định trong phòng chống dịch Covid-19.  

- TTYT đã cử Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị, gọi điện thoại trả lời cho 

người phản ánh biết đầy đủ thông tin về bà Phan Thị Thanh (không thuộc vùng 

dịch trở về) đã khai báo y tế và được nhân viên y tế hướng dẫn tự theo dõi, chăm 

sóc bảo vệ bản thân, gia đình tại nhà.  

- TTYT xin ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân; Lãnh đạo đơn vị chỉ 

đạo toàn thể nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử nhằm 

hỗ trợ, tư vấn, đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo); 

- ĐDN Tỉnh BRVT (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các cơ sở KCB trực thuộc (Th/h); 

- Phòng NV (//); 

- TTYT TP. Bà Rịa (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 
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