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Kính gửi: - Văn phòng UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

- Bộ phận tiếp công dân UBND thành phố Vũng Tàu. 

 

Tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân qua đường dây nóng từ UBND TP 

Vũng Tàu chuyển xử lý. Theo phản ánh của công dân "E ở P3-TpVT, qua mấy đợt bên 

phường phát đơn kê khai, rà soát chích vacxin e đều có kê khai nhưng không được gọi 

chích. Tuần trước phường chích đại trà cho dân mũi1, e có đến làm đơn khai báo để 

chích. Qua khám sàng lọc, e có báo với các y sỹ mấy hôm trước e bị dị ứng, có dùng 

thuốc kháng sinh. Hiện tại e cũng vẫn đang dùng thuốc kháng sinh tiếp, bác sỹ có nói 

nếu vậy thì e ghi vào đơn Tôi không đồng ý tiêm đợt này, rồi bảo e đi về. E có hỏi đợt 

tới e có đợt tiêm k, thì nhận được câu trả lời: không biết. Về hỏi tổ trưởng khu vực thì 

tổ trưởng cũng bảo không biết, giờ chỉ tiêm cho những người đã tiêm mũi1 mà thôi. 

Vậy cho e hỏi đơn làm cả 4-5lần k được gọi tiêm, tới lúc tiêm đại trà dân đang ốm như 

vậy mà cố tình tiêm nhỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm. K đồng ý tiêm đợt đó thì 

giờ k còn đợt nào tiêm mũi1 cho dân nữa là sao ạ, người thân, người nhà, người quen 

của các cán bộ đều chen chân vào tiêm hết. Vậy thường dân như tụi e đến thời điểm 

hiện tại là hết quyền lợi được tiêm vacxin đúng k ạ???" 

Nhận được thông tin trên UBND Phường 3 đã phối hợp cơ quan, đơn vị liên 

quan xác minh, kiểm tra thực tế sự việc, và có báo cáo cụ thể như sau: 

Việc tiêm vaccine tại địa phương được thực hiện đúng đối tượng và thời gian 

theo hướng dẫn của UBND TP Vũng Tàu.  

Các đối tượng được tiêm phải đảm bảo sức khoẻ theo quy định của Bộ Y Tế 

thông qua kết quả khám sàng lọc. Công dân được khám sàng lọc và có cung cấp thông 

tin bản thân bị dị ứng mấy ngày trước đó, có sử dụng kháng sinh và đến thời điểm hiện 

tại vẫn đang sử dụng thuốc kháng sinh nên được nhân viên y tế hướng dẫn tạm thời 

chưa tiêm đợt này. Và thời gian tiêm đợt tiếp theo Phường chưa thể khẳng định do phải 

phụ thuộc vào nguồn vaccine, khi được phân bổ vaccine phường sẽ tiến hành tiêm.  



 

 

Tuy nhiên trường hợp công dân có tiền sử bị dị ứng, UBND Phường3 đã lập 

danh sách cho tiêm tại bệnh biện và sẽ được tiêm vào ngày 30/10/2021. 

Trên đây là báo cáo kết quả phản ánh đường dây nóng của người dân./.  

 

Nơi nhận:     
- VP UBND Tỉnh BRVT (b/c); 

- UBND TP. Vũng Tàu (b/c); 

- TTr Đảng ủy, UBND P3 (b/c); 

- UBMTTQ và các đoàn thể P3 (b/c); 

- Lưu:VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

         

               Diệp Bảo Hưng 
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