
 

 

 

 

 

 

UBND 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  8  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0348.410.979 về việc xét nghiệm test 

nhanh SARS COVID-2 tại Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân trên hệ thống 

Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 12/7/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0348.410.979 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

Thư phản ánh: Kính gửi Văn phòng Nhà báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Tôi là 

người dân sống khu phố Thị Vải, tổ 01, phường Mỹ Xuân. Tôi xin phản ánh về 

việc như sau: 

Ngày 09/7/2021, tôi có nộp đơn lên phường Mỹ Xuân phản ánh về Phòng 

khám đa khoa Mỹ Xuân đã lập phòng khám xét nghiệm Test Covid cho cộng 

đồng tại tổ 01, khu phố Thị Vải nơi người dân chúng tôi già, có trẻ em và gây 

hoang mang, sợ lây nhiễm hoặc bị phong tỏa nếu có người đến Test Covid bị 

nhiễm bệnh. Trong lúc Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân có cơ sở phòng khám tại 

khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân. Người dân chúng tôi đã chờ Ủy ban nhân 

dân phường Mỹ Xuân xem xét giải quyết theo đơn phản ánh nhưng không thấy 

trả lời và phòng khám đa khoa Mỹ Xuân vẫn bình chân như vại, chúng tôi là 

người dân đang sống chấp hành nghiêm túc với công tác phòng, chống Covid, 

cố gắng thực hiện tốt chủ trương Nhà nước. Như vậy, Phòng khám đa khoa Mỹ 

Xuân tự lập chốt test Covid, nếu có trường hợp bị nhiễm khi đi Test Covid khu 

vực chúng tôi có bị phong tỏa không, vì cộng đồng chúng tôi xin phản ánh nhờ 

cơ quan báo chí cũng như các cấp chính quyền cho người dân chúng tôi một câu 

trả lời, trong khi Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân là tư nhân, nếu là của nhà nước 

thì chúng tôi đành chấp nhận nhưng vì lợi nhuận hay quyền lực của Phòng 

khám đa khoa Mỹ Xuân thì là người dân chúng tôi cũng sợ bệnh sợ chết. Kính 

mong cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp đỡ chúng tôi xin 

tri ân”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân báo 

cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân được Sở Y tế tỉnh BRVT cấp Giấy phép 

hoạt động số 1077/BRVT-GPHĐ ngày 11/01/2018 và phê duyệt kỹ thuật Test 
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nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 theo Quyết định số 567/QĐ-SYT ngày 

25/6/2021 của Sở Y tế. 

- Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8106/UBND-VP về 

giải pháp phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, tại Mục 3 có nêu: 

+ Mục 3b: Huy động tối đa lực lượng y tế thường trực tại địa bàn, tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có nguy cơ tại địa phương đang có 

dịch… 

+ Mục 3e: Chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ưu tiên xét nghiệm đối với 

lái xe các đơn vị kinh doanh vận tại trên địa bàn, đặc biệt lái xe vận tải hàng 

hóa đường dài, chạy tuyến Bắc –Nam, lái xe có hành trình đi qua địa phương 

có dịch. 

+ Mục 3f: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai dịch vụ xét nghiệm tầm 

soát cho nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp có liên quan khác, 

hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên, người 

lao động. Mức giá dịch vụ tạm thời được tính theo hướng dẫn tại Công văn số 

4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế. 

- Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tránh lây lan cho người 

dân đến khám bệnh. Phòng khám đã tổ chức điểm xét nghiệm riêng biệt ở phía 

sau phòng khám theo quy định đã được công bố tại Quyết định số 567/QĐ-

SYT. Tuy nhiên, do nhu cầu xét nghiệm của các đối tượng trên địa bàn rất lớn, 

số lượng người tập trung đông có thể lây lan dịch bệnh nếu có ca dương tính. 

Do đó, Phòng khám đã tổ chức thêm 1 điểm xét nghiệm tại khu phố Thị Vải, 

phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (trên quốc lộ 51 gồm 2 căn nhà chiều ngang 

15m, chiều dài 30m, tiếp giáp bên trái là các kiốt bán hàng ăn đã nghỉ bán đóng 

cửa, tiếp giáp bên phải nhà dân, phía sau tiếp xúc với vườn cây) để phục vụ cho 

các đối tượng có nhu cầu, đồng thời thực hiện giãn cách, giảm số lượng người 

tới các điểm xét nghiệm trên địa bàn nhằm tránh lây lan dịch bệnh.  

- Việc mở địa điểm Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại địa 

chỉ: Tổ 1, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ được sự đồng ý 

của Phòng Y tế thị xã Phú Mỹ tại Công văn số 155/CV-PKĐK ngày 05/7/2021. 

- Trong quá trình thực hiện Phòng khám luôn tuân thủ:  

+ Đảm bảo giãn cách khi thực hiện lấy mẫu; 

+ Đảm bảo có phương án xử lý tại chỗ khi phát hiện trường hợp test nhanh 

Covid dương tính;  

+ Đảm bảo việc thu gom, vận chuyển chất thải nghi nhiễm covid-19 theo 

quy định hiện hành;  

+ Có nhân sự phụ trách lấy mẫu, đọc kết quả và được tập huấn về lấy mẫu 

test nhanh virus SARS-CoV-2. 

Trên địa bàn khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân có một số hộ dân do có 

tâm lý hoang mang, lo sợ lây lan dịch bệnh và sợ bị phong tỏa khi xuất hiện có 

ca dương tính, đã phản ánh về phường Mỹ Xuân và Đường dây nóng của Lãnh 

đạo tỉnh. 
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II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Phòng khám đa khoa Mỹ 

Xuân nhận thấy: 

- Phòng khám nhận thấy việc tổ chức thêm điểm xét nghiệm nhanh Covid-

19 nhằm mục đích tầm soát, kịp thời phát hiện các ca dương tính góp phần vào 

việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, phù hợp với chủ trương chỉ 

đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế. Phòng khám thu phí xét nghiệm theo giá quy 

định, không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá. Việc mở địa điểm Test nhanh kháng 

nguyên virus SARS-CoV-2 tại địa chỉ: Tổ 1, khu phố Thị Vải, phường Mỹ 

Xuân, thị xã Phú Mỹ được sự đồng ý của Phòng Y tế thị xã Phú Mỹ. Do đó, nội 

dung người dân phản ánh là không có cơ sở. 

- Trong quá trình thực hiện xét nghiệm Phòng khám luôn tuân thủ các quy 

trình phòng chống dịch, trình tự các bước xét nghiệm theo Công văn số 

5264/BYT-DP ngày 01/07/2021 của Bộ Y tế và cam kết không gây ảnh hưởng 

đến các hộ xung quanh. 

- Phòng khám đã xây dựng kế hoạch khám sàng lọc, xử trí tình huống khi 

có ca nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 dương tính. Khi xét nghiệm test nhanh có ca 

dương tính, phòng khám tiến hành: Dừng khám, xét nghiệm, báo cáo về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật và TTYT TX Phú Mỹ để đưa bệnh nhân dương tính cách 

ly, lập danh sách tiếp xúc gần (F1), phun khử khuẩn toàn bộ khu vực khám và 

xét nghiệm. 

Sở Y tế đề nghị Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân tiếp tục thực hiện đúng các 

quy định về Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và các văn bản hướng 

dẫn về phòng, chống dịch Covid -19. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (//); 

- PKĐK Mỹ Xuân (thực hiện); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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