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Số:           /TB-SYT 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng  8   năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh của ông Hoàng Minh Đức số điện thoại 0986 645 310 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 26/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh của ông Hoàng 

Minh Đức có số điện thoại 0986 645310 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh 

Bà Rịa–Vũng Tàu với nội dung phản ánh như sau: “ Tại tổ 16, khu phố Mỹ 

Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ về việc phun thuốc diệt muỗi tại địa 

phương, trong khu vực hiện nay có nhiều trường hợp trẻ em bị sốt xuất huyết 

(đã hơn 10 trẻ nhỏ bị bệnh), người dân có kiến nghị về chính quyền địa phương 

tổ dân phố để xin hỗ trợ việc phun thuốc diệt muỗi nhưng chưa thấy thông tin gì 

thêm. Người dân kính mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ  đã 

tìm hiểu và giải trình như sau: 

- Ngày 25/7/2019, qua theo dõi, giám sát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y 

tế thị xã Phú Mỹ ghi nhận 04 trường hợp ca bênh sốt xuất huyết tại tổ 16, KP. 

Mỹ Thạnh, P. Mỹ Xuân. Trung tâm Y tế Phú Mỹ và Trạm Y tế Mỹ Xuân đã ghi 

nhận ổ dịch trên địa bàn trên và lập kế hoạch xử lý ổ dịch, phun thuốc diệt muỗi 

vào ngày 27/7/2019 (Kế hoạch số 285/KH-TTYT ngày 25/7/2019 của Trung 

tâm Y tế thị xã Phú Mỹ). 

- Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang gia tăng trên địa bàn thị xã Phú 

Mỹ, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia xử 

lý dịch. Đơn vị đã cố gắng bố trí, sắp xếp lịch để có thể xử lý được hết các ổ 

dịch trong thời gian 48 giờ sau khi ghi nhận ổ dịch theo quy định. 

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

 
 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- TTr.Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                       

- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- TTYT TX Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, KHTC.  
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