
 

 

 

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   9   năm 2019 

 
 

      

 THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0785661977 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 06/9/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0785661977 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung như sau: “Ban ngày người dân vẫn gửi xe bình thường, tối người dân vào 

chăm bệnh thì nói là không nhận giữ xe. Người dân mong cơ quan chức năng 

xem xét và xử lý thêm” 

Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, TTYT thị xã Phú Mỹ đã tìm hiểu 

và giải trình như sau: 

- Hiện tại, TTYT thị xã Phú Mỹ có nhận trông xe cho người bệnh và thân 

nhân người bệnh gửi xe qua đêm. 

- Nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên, TTYT thị xã Phú 

Mỹ đã liên hệ lại với người dân và được biết: Ban đầu, người dân có hỏi một 

người và được trả lời là TTYT không có nhận giữ xe ban đêm (người dân không 

biết đó là người nhà của bệnh nhân khác, không phải nhân viên của TTYT). Sau 

khi phản ánh, người dân có gặp bảo vệ của TTYT và đã được hướng dẫn gửi xe 

vào nhà giữ xe.  

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

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo); 

- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Ban Lãnh đạo SYT; 

- TTYT TX.Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, NV. 
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