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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh của người dân có số điện thoại 02546 555 558 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 25/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh của ông Hoàng 

Minh Đức có số điện thoại 02546 555 558 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh 

Bà Rịa–Vũng Tàu với nội dung phản ánh như sau: “Hiện nay tình trạng bệnh 

Sốt xuất huyết đã vào dịch, người dân là nhân viên của Công ty Mỏ Đá Thanh 

Tâm ở khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Ở đây đã có rất 

nhiều công nhân bị bệnh Sốt xuất huyết, nay người dân mong cơ quan chức 

năng cho người đến phun thuốc chống muỗi. Người dân đã báo lên Trạm Y tế xã 

Tân Phước, mà vẫn chưa thấy ai xuống, nay người dân gọi lên đường dây nóng 

mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 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: 

- Sáng ngày 18/6/2019, Trạm Y tế phường Tân Phước nhận được phản 

ánh của người dân tại Công ty Mỏ Đá Thanh Tâm gần khu vực Công ty có một 

số người bị Sốt xuất huyết. Chiều ngày 18/6/2019, nhân viên Trạm Y tế đã 

xuống nhà người dân theo tin báo của người phản ánh và ghi nhận các trường 

hợp bị sốt do viêm họng cấp, nhiễm siêu vi (đã khám và điều trị tại Phòng khám 

Đa khoa Vạn Thành) chưa có người bị Sốt xuất huyết. 

- Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đã gọi điện liên hệ lại với người dân đã 

phản ánh (sđt: 02546 555 558 – số điện thoại cơ quan). Qua trao đổi, người dân 

cho biết: do nghỉ rằng trên địa bàn phường Mỹ Xuân có nhiều người bị Sốt xuất 

huyết và nghe thông tin trên địa bàn thị xã có phun thuốc diệt muỗi cho nhà có 

người bị Sốt xuất huyết nên muốn gọi điện để liên hệ phun thuốc tại Công ty để 

phòng bệnh cho công nhân (Công ty chưa có trường hợp bị Sốt xuất huyết).  

- Đơn vị đã giải thích cho người dân về quy trình xử lý phun thuốc, hướng 

dẫn người dân diệt lăng quăng tại Công ty và khi có công nhân bị Sốt xuất huyết 

thì báo lại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ để được xử lý. 

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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