
 

 

 

 

 

 

 

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  6   năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ Mail nhandanh1975@gmail.com 

về việc cán bộ cơ quan đi ra khỏi tỉnh 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 12/5/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ Mail 

nhandanh1975@gmail.com trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu với nội dung như sau:  

“Người dân phản ánh: Có người đi tới vùng có dịch không khai báo. Đề 

nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra hành trình của ông Dương Văn Khanh, phó 

ban Người cao tuổi tỉnh đã đi Đà lạt trong dịp lễ vừa qua lúc có công văn báo 

có dịch, không khai báo y tế, không khai báo với cơ quan, Uỷ ban mặt trận 

chúng tôi đã qua làm việc yêu cầu ông Khanh trở về nhà, nhưng ông Khanh 

không về vẫn ở lại cơ quan, tình hình dịch đang rất phức tạp. Thiếu trách nhiệm 

trong việc khai báo ảnh hưởng đến cả Mặt trận, đề nghị phải xử lý nghiêm việc 

này, cán bộ không làm gương cho những người sau. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ban đại diện Hội người cao tuổi 

Tỉnh đã tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

 Theo Báo cáo số 36/BC-NCT ngày 14/5/2021 của Hội người cao tuổi Tỉnh 

về tình hình cán bộ cơ quan đi ra khỏi tỉnh, ghi nhận: Tại cơ quan có 01 người 

đã đi du lịch ra khỏi tỉnh đến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30/4 đến 

02/5/2021. Thời gian rời khỏi Đà Lạt là 07 giờ ngày 02/5/2021, không trùng với 

thời gian đến Đà Lạt của Bệnh nhân 3141 (bệnh nhân đến Đà Lạt 20 giờ ngày 

02/5/2021). Trong suốt chuyến đi và khi về đến Tỉnh, đến nay luôn đảm bảo 

biện pháp phòng chống dịch 5K. Sau khi về đã báo cáo chuyến đi với cơ quan. 

Ông đã thực hiện khai báo y tế điện tử và cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện 

thoại để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện 

nay sức khỏe bình thường. 

 Thông tin lịch trình chuyến đi du lịch đến Lâm Đồng của Ông như sau: 

 - Họ tên: Dương Văn Khanh, năm sinh: 1956; 

 - Nơi đến dịp lễ 30/4: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 
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 - Thời gian đi: 07 giờ, ngày 30/4/2021; 

 - Thời gian về: 06 giờ 59 phút, ngày 02/5/2021; 

 - Phương tiện: Ô tô cá nhân. 

 - Khai báo y tế: Lúc 13 giờ 17 phút, ngày 09/5/2021. 

 - Lịch trình cụ thể: 

 + Lúc 07 giờ ngày 30/4/2021, Ông xuất phát, đến Đà Lạt 17 giờ 30 phút, 

nghỉ tại Sun Villa phường 4, đường An Sơn. (thời gian di chuyển cả ngày do lễ 

kẹt xe và không vào được thành phố gia đình thuê Vila ở ngoại thành để nghỉ).  

 + Ngày 01/5/2021, Ông đến Nhà hàng Memory, đường Hùng Vương, cà 

phê Xuân Hương; sau đó quay về nơi nghỉ vì không thể đến được những nơi vui 

chơi. 

 + Đến 06 giờ 59 phút ngày 02/5/2021, Ông xuất phát trở về tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

 Tổng thời gian Ông đi ra khỏi tỉnh là 03 ngày, trong đó 02 ngày di chuyển 

trên xe (từ 07 giờ ngày 30/4/2021 đến ngày 02/5/2021). 

Đính kèm khai báo y tế mã QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Hội người cao tuổi Tỉnh nhận 

thấy: 

- Ông Dương Văn Khanh có đi đến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khởi hành từ 

07 giờ ngày 30/4/2021, rời khỏi Đà Lạt 6g 59 ph ngày 02/5/2021. 

- Ông đã khai báo y tế ngày 09/5/2021 trên ứng dụng Bluezone. 

- Theo báo cáo số 36/BC-NCT ngày 14/5/2021 về tình hình cán bộ cơ quan 

đi ra khỏi tỉnh, tính đến ngày 14/5/2021 tình hình sức khỏe ông Khanh bình 

thường. 
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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 (//); 

- Hội người cao tuổi Tỉnh (để biết); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                           Phạm Minh An 
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