
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SYT               Kon Tum, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trái phép trên địa bàn thành phố Kon Tum 
______ 

 

Thời gian qua, Sở Y tế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

hành chính, thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ 

sở không đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh người 

hành nghề không có Chứng chỉ hành nghề, không có Giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh ngang nhiên hoạt động trên địa bàn thành phố Kon Tum, bất 

chấp các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, thực hiện các quy định 

của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn sức khoẻ 

của người dân, Sở Y tế thông báo và gửi danh sách các cơ sở đang hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh trái phép trên địa bàn thành phố Kon Tum đến các cơ 

quan, đơn vị và người dân biết khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh (có danh 

sách kèm theo)./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện, TP; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Võ Văn Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

trái phép trên địa bàn thành phố Kon Tum 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày      /02/2023 của Sở Y tế) 
__________ 

 

T

T 
Tên cơ sở Địa chỉ 

1  Nha khoa Sanh 
130 (số cũ: 173) Lê Hồng Phong, phường 

Quyết Thắng, thành phố Kon Tum 

2  Nha khoa Phượng 
141 (số cũ: 27C) Hồ Tùng Mậu, phường 

Thắng Lợi, thành phố KonTum 

3  Phòng răng Sanh Thạch 
353 (số cũ: 131) Bà Triệu, phường Quyết 

Thắng, thành phố KonTum 

4  Phòng răng Bác sỹ Vũ 
14 Trần Văn Hai, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum 

5  Nha khoa Thẩm Mỹ 
278 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum 

6  
Phòng răng Bác sỹ 

Phạm Minh Đức 

31 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon Tum 

7  Nha khoa Kon Tum Dr.K 
670 Duy Tân, Phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum 

8  Nha Khoa MeLaTecr-SG Center 
137 Trần Phú, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum 
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