
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /SYT-VP Khánh Hòa, ngày        tháng 02 năm 2020 

V/v cung cấp số điện thoại đường 

dây nóng phục vụ công tác phòng, 

chống dịch nCoV 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 868/UBND-KGVX ngày 31/01/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV 

trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế cung cấp thông tin 03 số điện thoại đường dây nóng phục 

vụ công tác phòng, chống dịch nCoV của Sở Y tế Khánh Hòa như sau: 

1. Số điện thoại 1:  091. 166. 2233 

2. Số điện thoại 2:  096. 539. 1515 

3. Số điện thoại 3:  034. 932. 3115 

Sở Y tế kính thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- Như trên (VBĐT); 

- Viện Pastuer Nha Trang (VBĐT); 

- Viện Vacxin Nha Trang (VBĐT);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy (VBĐT); 

- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa (VBĐT); 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế (VBĐT); 

- Bệnh viện Giao thông Vận tải; 

- Bệnh viện Quân Y 87; 

- Các bệnh viện, PKĐK tư nhân; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT);  

- Các Phòng, Thanh tra Sở (VBĐT); 

- Văn phòng Sở (Đăng website) (VBĐT);      

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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