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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 2019 

 
 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0935335765 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 21/6/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 0935335765 

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 viêc tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. Tạo 

phòng khám siêu âm 8g mà chưa có bác sĩ khám, và đến 10g là bác sĩ đã về 

nghỉ; tình trạng này diễn ra thường xuyên. Người dân kính mong cơ quan chức  

năng xem xét và xử lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, TTYT  TX.Phú Mỹ ghi nhận phản 

ánh và giải trình như sau:  

Bác sĩ Phan Lê Tường Vân, phụ trách phòng Siêu âm tại TTYT thị xã Phú 

Mỹ, hiện tại đang trong chế độ nuôi con nhỏ dưới 01 tuổi nên đơn vị đã sắp xếp 

cho bác sĩ Vân nghỉ theo chế độ trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 11h30. 

Đơn vị có bố trí bác sĩ ở vị trí khác thực hiện siêu âm khi có bệnh nhân trong 

thời gian trên.  

Tuy nhiên, có một vài ngày, bác sĩ Vân vì chăm con nên có đi làm trễ 

nhưng luôn có mặt trước 8 giờ và có về sớm trước 10h30 (khoảng 10h15) nên 

khoảng thời gian đó phòng siêu âm chưa có bác sĩ thay thế. 

Qua sự việc trên, Sở Y tế đề nghị TTYT TX.Phú Mỹ rút kinh nghiệm 

trong công tác, ghi nhận phản ánh của người dân và nhắc nhở  Bác sĩ Vân rút 

kinh nghiệm thực hiện giờ giấc làm việc đúng quy định, bố trí nhân viên hợp lý, 

làm việc đúng theo quy định và không để tình trạng trên tái diễn. 

Tại TTYT TX.Phú Mỹ, Bác sĩ Vân đã nhận khuyết điểm và rút kinh 

nghiệm đi làm đúng giờ theo quy định. 

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

 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                     
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- TTYT TX.Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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