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V/v phản hồi thông tin phản ánh 

hiện trường. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Thừa Thiên  Huế, ngày 4 tháng 5năm 2019 

 

 

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 “Xe biển số xanh 

được sử dụng không đúng mục đích tại Nhà hàng Tam giao, địa chỉ đường Lê 

Minh, thuộc phường An Đông, thành phố Huế”. 

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

1. Xe biển số xanh 75A00147 đúng là xe của Văn phòng Sở y tế Thừa 

Thiên Huế. 

2. Mục đích sử dụng xe:  

- Phục vụ đoàn đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc: theo quyết định số 394/QĐ-SYT ngày 26/4/2019. 

- Cở sở được đoàn kiểm tra đánh giá : Công ty TNHH Dược phẩm Thiên 

Thanh – Địa chỉ 09 Lê Minh – Thành phố Huế. 

- Thời gian đoàn làm việc: 17h30 đến 18h30.  

- Trong lúc đoàn làm việc tại công ty TNHH Thiên Thanh, Lái xe Ông 

Lương Ngọc Tú đã vào Nhà hàng Tam Giao quán để ngồi uống nước và chờ 

đoàn làm việc. Sau khi kết thúc làm việc đoàn đã gọi điện cho lái xe để đưa đoàn 

về.  

- Quá trình kiểm tra xác minh hoàn toàn phù hợp với lịch công tác của đơn 

vị, có Quyết định thành lập đoàn, có biên bản làm việc cụ thể. 

Sở y xin báo cáo và khẳng định là xe đang đi làm nhiệm vụ, đúng mục đích 

sử dụng xe. Sở y tế xin tiếp thu, rút kinh nghiệm và cám ơn thông tin phản ánh 

hiện trường nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành ngày một tốt hơn./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
 

TL/GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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