
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  3166/SYT-KHTC 

V/v góp ý Kế hoạch đảm bảo 

Oxy y tế cho công tác cấp cứu, 

điều trị người bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

 Kính gửi:   

   - Sở Công Thương; 

   - Sở Tài chính; 

   - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

   -Trung Tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các Bệnh viện tư nhân: Hạnh Phúc, Nhật Tân, Bình Dân. 

 

Thực hiện Công văn số 5221/VPUBND-KGVX ngày 01/10/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo Oxy 

y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An 

Giang, trong đó:  

“Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc ban hành Kế hoạch đảm bảo Oxy y tế cho 

công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với 

tình hình dịch bệnh hiện nay”, 

Sở Y tế đã dự thảo Kế hoạch đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, 

điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm dự thảo 

Kế hoạch). 

Do thời gian gấp rút, Sở Y tế rất mong nhận được ý kiến đóng góp của 

các cơ quan, đơn vị và các đơn vị y tế để hoàn chỉnh kế hoạch trình Ủy ban nhân 

dân ban hành. 

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài 

chính) trước 11 giờ ngày 05/10/2021 và gửi file mềm qua mail: 

dthung03@angiang.gov.vn hoặc dthung72sytag@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm dự thảo Kế hoạch) 

 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                    Trần Quang Hiền 
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