
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  02  năm 2020

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0907502080 về việc tăng giá bán khẩu
trang tại huyện Châu Đức trên hệ thống Đường dây nóng 

Ngày 10/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0907502080 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau:  “Người dân gọi đến ĐDN phản ánh về việc ở huyện
Châu Đức có tình trạng tăng giá thành khẩu trang y tế, chặt chém người dân
trong khi dịch bệnh đang bùng phát rộng rãi và gây hoang mang cho đại đa số
các tỉnh thành:

 Cụ thể, nhà thuốc An Bình (bùng binh Ngãi Giao, Châu Đức) và 1 số tạp
hóa ở thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị tăng giá bán khẩu trang lên trên 200,000
vnđ/hộp (đắt gấp 7-8 lần so với bình thường); 

Người  dân  vô  cùng  bức  xúc,  gọi  đến  Đội  quản  lý  thị  trường
(0254.3854490) nhưng không có cán bộ tiếp nhận. Nay gọi đến ĐDN, người
dân kính mong Ban lãnh đạo các cấp xem xét xử lý chấn chỉnh giá cả thị trường
tránh gây mất lòng dân, dung túng cho kẻ mưu lợi, ngoài ra đề nghị Ban lãnh
đạo cung cấp rộng nhiều đầu số hotline của Đội Quản lý thị trường, Ban phòng
chống dịch bệnh để người dân có thể liên hệ khi gặp những vấn đề bất cập
trong tình hình dịch bệnh hiện nay”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế đã chuyển nội dung phản
ánh đến Cục Quản lý thị trường (QLTT) để tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc
và báo cáo như sau: 

- Số điện thoại 0254.3854.490 là số điện thoại đường dây nóng của Cục
Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (không phải là số điện thoại của Đội
QLTT số 4). Trong ngày 31/01/2020, Bưu điện tỉnh có cử kỹ thuật viên đến sửa
chữa hệ thống điện thoai của Cục QLTT và đã sơ xuất không đấu nối số điện
thoại  này.  Vì vậy,  trong ngày 01/02/2020 khi người gọi  đến vẫn nghe tiếng
chuông báo, nhưng thực tế máy điện thoại không nghe tiếng chuông đổ nên
không có người trả lời. Ngay sau khi phát hiện, Cục đã khắc phục và sữa chữa
xong sự cố trong ngày 02/02/2020.



- Ngày 13/02/2020, Đội QLTT số 4 phụ trách địa bàn huyện Châu Đức đã
kiểm tra quầy thuốc An Bình, trong quá trình kiểm tra không phát hiện hành vi
găm hàng, nâng giá bán khẩu trang. Trong ngày, ông Ngôn chủ quầy thuốc An
Bình cũng đã ký cam kết “bán đúng giá vá bán theo giá niêm yết, không găm
hàng, đầu cơ tích trữ để bán giá cao, thu lợi bất chính”; 

- Cùng thời gian này, quầy thuốc An Bình tổ chức phát tặng khẩu trang y tế
cho học sinh xã Nghĩa Thành (có xác nhận của đồng chí Trần Thị Hòe, Phó Chủ
tịch UBND xã Nghĩa Thành) với số lượng 2.500 cái khẩu trang y tế; 

- Đội QLTT số 4 liên hệ với người phản ánh qua số điện thoại 0907502080
để xác minh và đề nghị cung cấp thông tin, chứng cứ. Tuy nhiên, người này từ
chối.

- Ngày 19/02/2020, Đội QLTT số 4 phối hợp với Phòng Y tế huyện Châu
Đức tiếp tục làm việc với chủ quầy thuốc An Bình về nội dung phản ánh nêu
trên, tại thời điểm kiểm tra không ghi nhận hành vi nâng giá, găm hàng và cũng
không còn khẩu trang để bán; Đồng thời, Đội QLTT số 4 liên hệ lại với người
phản ánh qua điện thoại và nhận được trả lời hiện nay đang làm ăn xa tại tỉnh
Đắc Lắc và  “nghe thông tin rồi gọi điện vào đường dây nóng chứ không có
bằng chứng cụ thể”. 

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

Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục QLTT;
- UBND huyện Châu Đức;
- Đường dây nóng tỉnh BRVT (đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- PYT huyện Châu Đức;
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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