
 

 

 

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 0908452315 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 21/8/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT  

0908452315  trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân gọi lên phản ánh sự việc tại Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc đốt rác thải y tế vào mỗi tối hằng ngày. Mùi hôi ô nhiễm cả 

khu vực xung quanh vào tối khuya giờ nghỉ ngơi, các người dân không thể chịu 

nổi. Kính mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế huyện Xuyện Mộc 

ghi nhận phản ánh và giải trình như sau:  

Lò đốt rác thải y tế của TTYT huyện Xuyên Mộc đã xuống cấp, đơn vị đã 

có dự kiến xây dựng lò đốt rác khác trong gói thầu cải tạo, nâng cấp TTYT 

huyện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Y tế, lò đốt rác thải y tế của các đơn vị y 

tế trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó có TTYT Xuyên Mộc hiện nay đã 

xuống cấp và UBND tỉnh đã có Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 

phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa 

bàn tỉnh (không sử dụng hoặc xây dựng lò đốt rác tại các đơn vị y tế tuyến 

huyện). 

 Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã ngưng vận hành lò đốt rác từ ngày 

01/09/2019 để thực hiện theo Quyết định nêu trên của UBND tỉnh. 

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; 

- TTYT huyện Xuyên Mộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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