
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /SYT-KHTC 
V/v đề nghị rà soát, báo cáo thiết bị y tế 

phục vụ phòng chống dịch Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng 01 năm 2021 

   

Kính gửi:  

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện phổi; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.                    

Căn cứ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu, thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải- Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về 

công tác phòng chống dịch Covid-19; 

Để có số liệu báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và xây dựng 

phương án huy động thiết bị phòng chống dịch Covid-19. Giám đốc Sở Y tế yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát thiết bị phòng 

chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi báo cáo thiết bị y tế 

theo phụ lục số 01. 

2. Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát, báo cáo theo phụ 

lục số 01, 02. 

3. Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát, báo cáo theo phụ 

lục số 03. 

4. Đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước số liệu báo cáo. Thời gian nộp 

báo cáo trước 16 giờ ngày 29/01/2021 để tổng hợp. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và tiến 

độ. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Đ/c Nguyễn 

Mạnh Cường, điện thoại 0914625999, 02133799998;  phòng Kế hoạch Tài Chính, 

Sở Y tế để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, KHTC.   

 

 

 

 

                                                                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thế Phong 
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