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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-KHTC 

V/v phân bổ 20 máy thở 

nhận tài trợ từ Tập Đoàn 

Vingroup để phòng, chống 

dịch COVID – 19 

An Giang, ngày     tháng  01  năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

  

Tiếp nhận tờ trình số 56/TTr – BVAG ngày 20 tháng 01 năm 2021 của 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang về việc phân bổ 20 máy thở nhận tài trợ 

từ Tập Đoàn Vingroup, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất phân phổ 20 máy thở VFS – 410, nhận tài trợ từ Tập Đoàn 

Vingroup cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế quản lý, sử dụng theo danh sách 

như đề nghị của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang tại Tờ trình số 56/TTr – 

BVAG. 

2. Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang có trách nhiệm hướng dẫn sử 

dụng và lập thủ tục giao nhận máy cho các đơn vị. 

3. Các đơn vị nhận máy có trách nhiệm quản lý, sử dụng máy thở đúng 

theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công và ghi tăng giá trị tài sản với số tiền: 

106.000.000 đồng/máy (theo Quyết định số 363/QĐ – BYT ngày 19 tháng 01 

năm 2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ máy thở của Tập Đoàn Vingroup để 

phòng, chống dịch COVID – 19). 

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế về việc phân bổ 20 máy thở VFS – 410 do 

Tập Đoàn Vingroup tài trợ gửi đến các đơn vị có liên quan biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- - Như trên; 

- - Lưu: VT, KHTC. 

- (Đính kèm Tờ trình số 56/TTr – BVAG, 

-  Quyết định 363/QĐ – BYT ngày 19/01/2021) 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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