UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 280/SYT-VP
V/v đăng công bố danh sách
và địa chỉ các cơ sở có khả
năng thu dung và điều trị
Viêm phổi do Corona virus.

Kính gửi:
-

Tiền Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế;
Sở Thông tin & Truyền thông;
Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang;
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang;
Báo Ấp Bắc Tiền Giang.

Sở Y tế Tiền Giang có nhận Công văn số 98/KCB-QLCL&CĐT ngày
29/01/2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh 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 đề nghị quý cơ quan, đơn vị đăng danh sách các cơ sở y tế có khả
năng thu dung điều trị bệnh Viêm phổi cấp do vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn
tỉnh Tiền Giang để người dân biết và liên lạc khi cần thiết, gồm:
1. Các cơ sở y tế có khả năng thu dung điều trị bệnh Viêm phổi cấp do vi
rút Corona (nCoV)
- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh (Số 02, Hùng Vương, Phường 1,
thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường 4,
Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang)
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (Số 93, Thủ Khoa Huân, Khu phố
4, Phường 5, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang).
2. Số điện thoại đường dây nóng: 0964941212
Sở Y tế rất mong quý cơ quan đơn vị phối hợp để công tác phòng chống
bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) đạt hiệu quả cao nhất./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như trên;
- BGĐ SYT (B/cáo);
- Lưu: VT, VP, NVYD.

Ký bởi: Sở Y tế
Email:
syt@tiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Tiền

