
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SYT-VP 

V/v đề xuất ủng hộ hiện vật 

cho công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 

 
               Bắc Kạn, ngày          tháng  7   năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc 

Kạn, thời gian qua ngành Y tế đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều cơ 
quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng kinh phí, hiện 

vật phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế trân trọng cảm ơn những 

tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã góp phần giúp ngành Y tế kịp 

thời giải quyết một số khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có những diễn 

biến phức tạp khó lường. Để đáp ứng yêu cầu phải tập trung triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch với tinh thần quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, thần tốc 

hơn, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, Sở Y tế rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ bằng 

nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh; đặc biệt 
đề xuất được nhận ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật là vật tư, trang thiết bị y tế, bảo 

hộ y tế để đáp ứng nhanh, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch. Cụ thể:  

1. Bộ bảo hộ phòng, chống dịch cấp độ 3, 4. 

2. Khẩu trang N 95, khẩu trang y tế 4 lớp. 

3. Bộ Kit Test nhanh COVID-19. 

4. Nước sát khuẩn tay nhanh. 

5. Kính chắn giọt bắn đạt tiêu chuẩn. 

6. Một số phương tiện chuyên dung, trang thiết bị y tế (đặc biệt là những 

trang thiết bị Phòng chống dịch Covid-19)…và các phương tiện, vật tư cần thiết 

khác. 

Chi tiết về các danh mục thiết bị ,vật tư y tế cần ủng hộ xin liên hệ:  

- Bác sĩ Trần Thị Hằng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh. Số điện 
thoại liên hệ 0985  504597 
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- Bác sĩ Hoàng Văn Chuyền, Trưởng khoa phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn). Số điện thoại liên hệ 0915 

008737. 

Sở Y tê rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Báo Bắc Kạn; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạc Văn Nam 
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