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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 01286698953 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

 

Ngày 27/3/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

01286698953 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân bức xúc về thời gian làm việc của Trung 

tâm Y tế huyện Long Điền, đã hơn 7h30 ngày 27/3/2018 mà không thấy các bác 

sĩ đến khám bệnh, bệnh nhân đứng chờ rất đông. Nay người dân gọi lên ĐDN 

mong cơ quan chức năng xem xét lại sự việc này” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Sáng ngày 27/3/2018, tại khoa Khám bệnh bố trí 04 bác sĩ khám bệnh. 

Trong đó, 03 phòng khám đã hoạt động bắt đầu từ lúc 07 giờ 00. Riêng có 01 

phòng khám của Bác sĩ Lê Văn Tấn hoạt động vào lúc 7 giờ 40 phút. 

Lý do: Bác sĩ Lê Văn Tấn được Trưởng khoa Nội Tổng hợp mời hội chẩn 

trường hợp bệnh nhân liên quan đến chuyên khoa Tai mũi họng (Đơn vị chỉ có  

bác sĩ Lê Văn Tấn là chuyên khoa Tai mũi họng) 

Qua sự việc trên, Sở Y tế đề nghị TTYT huyện Long Điền nghiêm túc 

nhận khuyết điểm và cần có biện pháp chấn chỉnh ngay. Đồng thời, thường 

xuyên nhắc nhở toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị tuân thủ quy 

định về giờ giấc làm việc, không để ảnh hưởng, phiền hà đến người dân. 

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 Long Điền; 

- Lưu: VT, VP. 
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