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Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  02  năm 2020

THÔNG BÁO

Trả lời phản ảnh qua mail phamhongphuc 2112@gmail.com 
về việc quảng cáo dịch vụ KCB tại Phòng khám đa khoa Thiên Nam 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 11/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
084909944667 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: “Phòng khám đa khoa Thiên Nam Vũng Tàu đưa thông
tin không đúng về việc chống Corona virus. Kính chào đường dây nóng BRVT.
Phòng khám đa khoa Thiên Nam Vũng Tàu đưa thông tin trên facebook về việc
chích ngừa sởi quai bị rubela tạo kháng thể chéo chống virus Corona dựa trên
giả thuyết, đây là thông tin không chính xác, gây hiểu lầm có thể tạo tâm lý chủ
quan trong công tác chống dịch của cộng đồng, nguy hại hơn sẽ tạo nhu cầu
chích ngừa không có thực. Mong cơ quan hữu quan kiểm tra làm rõ”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành xác
minh, xử lý và báo cáo như sau: 

I. Kết quả xác minh:
- Qua rà soát và truy cập vào địa chỉ trên trang Fanpage của Phòng khám đa

khoa Thiên Nam (cơ sở) thuộc Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam
có đăng nội dung liên quan đến phản ánh nêu trên;

- Tại buổi làm việc ngày 13/02/2020 của Thanh tra Sở Y tế với Phòng khám,
Cơ sở đã thành thật hối lỗi về việc quảng cáo dịch vụ tiêm vắc xin không đúng
quy định. Đồng thời sau buổi làm việc, Cơ sở đã gỡ bỏ nội dung thông tin sai đã
đăng trên trang Fanpage và đăng lại thông tin đính chính.

II. Kết quả xử lý:
 Ngày 17/02/2020, Thanh tra Sở Y tế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành

chính đối với  Phòng khám đa khoa Thiên Nam  với số tiền là 20.000.000 đồng
(Hai mươi triệu đồng); Cơ sở đã chấp hành xong việc xử phạt. 

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

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo);                                    
- Đường dây nóng tỉnh BRVT (Đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (Đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- Phòng NV, Ttra (th/h);     
- Lưu: VT, Ttra.                                                                                      Phạm Minh An
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