
         SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT THỊ XÃ HOÀI NHƠN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:        /TB-TTYT                                Hoài Nhơn, ngày        tháng 9 năm 2021 
  

 

THÔNG BÁO 

Tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

 

 

   Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính thông báo: 

  Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện đang trong điều kiện phong tỏa tạm thời 

để phục vụ xử lý phòng chống dịch; Do vậy, xin thông báo tạm thời chỉ thực hiện tiếp 

nhận các trường hợp cấp cứu; Các trường hợp khám chữa bệnh không phải cấp cứu 

xin chuyển đến các Trạm Y tế xã, phường và Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn hoặc các 

cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.  

 Kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong địa bàn được biết

  để chủ động trong việc khám chữa bệnh. 

Trân trọng cảm ơn! 

           

  Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC  
   - BCĐ PCD thị xã (báo cáo); 

   - Sở Y tế (báo cáo ; 

   - BHXH tỉnh ; BHXH thị xã (báo cáo); 

   - UBND xã, phường (phối hợp);        

   - Ban Giám đốc ; 

   - Đài truyền thanh thị xã (phối hợp); 

   - Trang tin ĐT (bộ phận CNTT);               Trần Hữu Vinh                           

- Các khoa, phòng, trạm YT (thực hiện);                                       
- Lưu . 
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