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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về việc xử lý thông tin “Một bệnh viện tư nhân tại An Giang thông báo 

tiêm vắc xin COVID-19 dịch vụ” 

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 trên báo Tuổi trẻ online có bài “Một bệnh viện 

tư nhân tại An Giang thông báo tiêm vắc xin COVID-19 dịch vụ”. Sở Y tế đã 

chỉ đạo Thanh tra Sở xác minh thông tin. Qua kiểm tra xác minh Bệnh viện đăng 

thông tin nói trên là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc có địa chỉ: 

Số 234, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang (sau đây gọi tắt là Bệnh viện Hạnh Phúc). 

Đến 14g ngày 15/7/2021, Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin - Truyền 

thông làm việc với Tiến sĩ Lư Quốc Hùng (Ông Hùng) Giám đốc Bệnh viện 

Hạnh Phúc để xử lý vụ việc. 

Kết quả như sau: 

Ông Hùng xác nhận Bệnh viện Hạnh Phúc có đăng tải thông tin “Đặt vắc 

xin COVID-19 AstraZeneca” và mẫu đăng ký tiêm ngừa vắc xin COVID-19 

dịch vụ trên trang Facebook, Website của Bệnh viện, mục đích của việc này là 

để thống kê số lượng người dân có nhu cầu tiêm vắc xin COVID-19 với hình 

thức dịch vụ. Bệnh viện đã nhận thấy việc đăng tải thông tin trên là chưa đúng 

và đã gây dư luận không tốt, xin nhận chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế và Sở Thông 

tin - Truyền thông, Bệnh viện đã gỡ bỏ ngay tin đã đăng về tiêm ngừa vắc xin 

COVID-19 vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 15/7/2021, sẽ tự chịu trách nhiệm theo 

quy định pháp luật. 

Qua đó, Sở Y tế và Sở Thông tin - Truyền thông yêu cầu Bệnh viện Hạnh 

Phúc viết bản giải trình cụ thể và đăng tải thông tin đính chính. Giao Thanh tra 

Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Y tế củng cố hồ 

sơ, rà soát văn bản pháp luật liên quan, xác định mức độ vi phạm, tiến hành xử 

lý vi phạm theo quy định. 

Nay Sở Y tế tỉnh An Giang cung cấp kết quả xử lý thông tin trên báo điện tử 

tuổi trẻ “Một bệnh viện tư nhân tại An Giang thông báo tiêm vắc xin COVID-19 

dịch vụ” đến các cơ quan thông tấn, báo chí. 
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