
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày      tháng  01  năm 2020 

V/v thống kê trang thiết bị 

vật tư phòng chống dịch 
 

Kính gửi: Các đơn vị khám chữa bệnh. 

 

Thực hiện Công điện số121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona gây ra; Công điện 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của 

UBND tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra,  Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND tỉnh về 

Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện thống kê nguồn lực để 

đảm bảo công tác phòng chống dịch gồm các loại máy thở, máy theo dõi bệnh 

nhân…và vật tư y tế. Đồng thời đề xuất nhu cầu bổ sung vật tư y tế để đảm bảo 

công tác phòng chống dịch.  

Lưu ý: Đối với trang thiết bị ghi rõ tình trạng trang thiết bị hiện có trong 

mục tình trạng hiện tại. Đối với trang phục phòng chống dịch và khẩu trang, yêu 

cầu ghi rõ hạn dùng. 

(Chi tiết theo mẫu kèm theo Công văn này) 

Văn bản của đơn vị yêu cầu gửi về Sở Y tế trước 13g30 ngày 31/01/2020 

để Sở Y tế tổng hợp. Do tính chất đặc biệt của công tác phòng chống dịch, yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh theo thời gian quy định trên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi, làm rõ, xin liên hệ 

với Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế, điện thoại: 

02053815963, 0985506316 - Email: thloc@langson.gov.vn hoặc 

tranhoangloc@gmail.com). 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm CDC; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC(THL).                

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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