
 

 

 

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 0973641451 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 04/9/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT  

0973641451 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 

(mới) thị xã Phú Mỹ. Từ 07g55 ngày 03/9/2019, người dân bốc số thứ tự, mà 

cho đến hiện tại vẫn chưa được gọi tên để tiếp nhận khám. Người dân thấy tiến 

trình làm việc của cán bộ nhân viên quá chậm. Mong cơ quan chức năng xem 

xét và xử lý thêm” 

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

nhận phản ánh và giải trình như sau:  

Ngày 03/9/2019  là ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ lễ Quốc Khánh 

(03 ngày) và đang trong đợt dịch Sốt xuất huyết nên số bệnh nhân đến khám tại 

TTYT có đông hơn so với ngày thường. TTYT Phú Mỹ đã bố trí hết nhân sự 

tăng cường tại các bộ phận làm việc của khoa Khám bệnh nhưng vẫn chưa đáp 

ứng hết được số lượng bệnh nhân (người dân tập trung đi khám đông vào buổi 

sáng).  

Qua phản ánh của người dân, Sở Y tế đề nghị TTYT TX.Phú Mý ghi nhận 

và rút kinh nghiệm để có những biện pháp tăng cường nhân sự  thêm cho các dịp 

sau kỳ nghỉ lễ, tết và thời gian cao điểm. 

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 TX.Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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