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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  4   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0986.461.861

về tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 05/4/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0986.461.861  trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau:  

“Người dân gọi xin phản ánh sự việc tại Bệnh viện Bà Rịa: Tại khu vực
phòng chờ phát thuốc, có quầy bán sim của nhà mạng Vietnammobile vẫn tụ tập
đông người để giới thiệu bán sim dù hiện nay đang thực hiện cách ly toàn quốc
14 ngày theo yêu cầu của Chính phủ. Người dân mong cơ quan chức năng xem
xét và xử lý”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:

Người phản ánh (số điện thoại: 0986.461.861) là thân nhân bệnh nhân tại
Bệnh viện Bà Rịa. Người dân phản ánh vào thời điểm ngày 05/4/2020 tại Bệnh
viện Bà Rịa có sự việc các nhà mạng kinh doanh bán thẻ cào, sim card điện
thoại tụ tập đông người là đúng. 

Tiếp thu phản ánh của người dân, Bệnh viện đã yêu cầu các nhà mạng
Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa, Trung tâm kinh doanh Vietnammobile
tạm ngưng kinh doanh bán thẻ cào, sim card điện thoại trong khuôn viên Bệnh
viện, thể hiện tại Văn bản số 205/BVBR-HCQT ngày 07/4/2020 về việc tạm
ngừng kinh doanh thẻ cào, sim card điện thoại nhằm tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid – 19.

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

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (//);
- Các PGĐ Sở;
- BV. Bà Rịa (th/h);
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

                              GIÁM ĐỐC

                        

                       Phạm Minh An
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