
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

   
  

       Số:                         Ngọc Hồi, ngày     tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công viên chức đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, 

giải thích tư vấn cho người phản ánh qua điện thoại đường dây nóng về 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày 14/11/2008 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ngọc Hồi; 

Căn cứ Công văn 203/SYT-NVY ngày 20/01/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc tăng cường công tác giám sát, điều trị bệnh viêm phổi cấp do 

Corona vi rút mới; 

 Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-BVKVNH ngày 30/01/2020 của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị người 

bệnh mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); 

Căn cứ Thông báo số 252/TB-SYT ngày 01/02/2020 của sở Y tế tỉnh Kon 

Tum thông báo Đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ làm đầu mối quản lý đường dây nóng phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) cho 

bà Nguyễn Thị Minh Diệu, Bác sỹ định hướng chuyên khoa, phòng Kế hoạch 

Tổng hợp – Trang thiết bị. 

Điều 2. Số điện thoại đường dây nóng bệnh viện: 0964.931.515. 

 Điều 3. Bà Nguyễn Thị Minh Diệu có trách nhiệm: 



Trực, Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, giải thích tư vấn cho người 

phản ánh về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCOV) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi theo quy định của Bộ Y tế. 

Trường hợp thông tin có tính phức tạp, nhạy cảm, người trực tiếp cần 

khẩn trương trình xin ý kiến Lãnh đạo Bệnh viện xử lý. 

Mở sổ theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý ý kiến phản 

ánh của người dân về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCOV) thông qua đường dây nóng của bệnh viện hàng ngày cho Giám 

đốc bệnh viện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 5. Trưởng, (phó) các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi và bà Nguyễn Thị Minh Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (B/c); 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 

 


		2020-02-06T09:10:28+0700


		2020-02-06T09:22:03+0700


		2020-02-06T09:22:03+0700


		2020-02-06T09:22:03+0700


		2020-02-06T09:22:03+0700


		2020-02-06T09:22:03+0700




