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Kính gửi: Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh hiện trường về việc “Bệnh viện 

Thành Phố Huế trùm bạc ni lông đốt gây ô nhiễm”, mã phản ánh số 061019030. 

Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra xác minh thông tin, cụ thể như sau: 

Vào ngày 06 tháng 10 năm 2019 (Chủ nhật), Trung tâm Y tế thành phố Huế 

có hợp đồng 02 người lao động để tiến hành dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan môi 

trường xung quanh Trung tâm Y tế. Lúc 13 giờ 10 phút, ông Lê Như Việt, người 

lao động được hợp đồng, có tiến hành đốt rác, cỏ, lá cành cây khô sau khi dọn 

dẹp, vệ sinh thì được người dân xung quanh phản ánh. 

Trong quá trình đốt rác do có lẫn các túi ni lông và co cút ống nhựa nước 

nên phát tán khói mùi khét bay qua nhà người dân liền kề, gây khó chịu. Bên 

phía người dân và Trung tâm cũng đã tiến hành phun nước dập tắt đám cháy. 

Sau đó, ông Việt lại lấy tấm bạt trùm lên đám cháy để hạn chế mùi và khói bay 

sang nhà người dân xung quanh, theo như phản ánh. Do vị trí đốt rác nằm gần 

nhà lưu trữ rác thải sinh hoạt và rác thải y tế nguy hại của Trung tâm, nên người 

dân nghi ngại là đốt chất thải y tế. 

Qua sự việc xảy ra, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Huế tổ 

chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thông báo nội dung cụ thể này đến toàn 

thể cán bộ nhân viên trong đơn vị và tiến hành làm vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu 

vực quanh đó. Đồng thời cử đại diện đơn vị đến xin lỗi, giải thích cho người dân.  

Sở Y tế xin cám ơn thông tin phản ánh của người dân, phục vụ cho công 

tác quản lý điều hành ngày một tốt hơn./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, VP, NVY. 
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