
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 946/SYT - NVD 
V/v báo cáo sử dụng khẩu trang, 

quần áo chống dịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:  

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Ban Chỉ đạo các khu cách ly tập trung 

huyện, thị, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 390/BYT-TB-CT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về 

việc đảm bảo cung ứng đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng chống dịch bệnh 

nCoV. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo như sau: 

Báo cáo tiếp nhận và sử dụng khẩu trang, quần áo chống dịch (theo phụ 

lục đính kèm). Báo cáo ghi rõ và giải trình số lượng sử dụng tương ứng với 

lượng bệnh nhân sử dụng và tồn kho từ thời điểm tiếp nhận đến hết ngày 

15/4/2020. 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các đơn vị báo cáo 

về Sở Y tế trước ngày 16/4/2020. 

 Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - BGĐ SYT (để biết); 

   - Lưu: VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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