
UBND TỈNH PHÚ YÊN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số          /SYT-NVY                Phú Yên,  ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v danh sách cơ sở y tế điều trị  

bệnh Viêm phổi do Corona virus 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế 
 

Thực hiện Công văn số 98/KCB-QLC&CĐT ngày 29 tháng 01 năm 2020 

của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế về việc công bố danh sách và địa chỉ 

các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus; Sở Y tế 

báo cáo như sau: 

1. Cơ sở y tế có đủ khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona 

virus trên địa bàn tỉnh:  

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên; Địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Số điện thoại liên lạc: 057.3554930, số 

Fax: 057.3823391; Email: benhviendkphuyen@gmail.com.  

2. Số điện thoại đường dây nóng về phòng chống dịch Viêm phổi do 

Corona virus trên địa bàn tỉnh: BS.CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở 

Y tế Phú Yên, Điện thoại: 0988.373677. 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC  

- Như trên; 

- TT Tỉnh Ủy (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);        

- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Website hành chính công; 

- Website ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVY (A).         
          

     Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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