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

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Danh sách các cơ sở y tế thường trực phòng, chống dịch 

bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)  

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 
Căn cứ Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Trưởng phòng Tổ chức 

Cán bộ, Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các cơ sở y tế 

thường trực phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Y tế (VBĐT); 

- Tỉnh ủy; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVY, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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DANH SÁCH 

Các cơ sở y tế thường trực phòng, chống dịch bệnh  

Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)  

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày     /02/2020 của Sở Y tế) 

 

 

1. Thường trực Lãnh đạo Sở Y tế; 

2. Thường trực Phòng Nghiệp vụ Y; 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

4. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế; 

5. Trung tâm Cấp cứu 115; 

6. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; 

7. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 

8. Bệnh viện Da liễu; 

9. Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

10. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa; 

11. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh; 

12. Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang; 

13. Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh; 

14. Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

15. Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh; 

16. Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh; 

17. Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm; 

18. Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh; 

19. Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn; 

20. Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có trường hợp bệnh. 
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