
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3882/SYT-NVD An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

V/v Báo cáo việc quản lý, sử 

dụng túi thuốc B điều trị 

COVID-19 tại nhà 

 

 

 

Kính gửi: Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

(Phú Tân, Tân Châu, An Phú, Châu Thành, Châu Đốc, Chợ Mới, Tịnh Biên) 

 

 

Căn cứ Biên bản phân phối số 01/BBPP-SYT ngày 09/10/2021 của Sở Y tế 

An Giang về việc phân phối túi thuốc B điều trị COVID-19 tại nhà do Sở Y tế 

thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. 

Đến thời điểm hiện nay (ngày 09/11/2021), Sở Y tế chưa nhận được báo 

cáo của các đơn vị về việc quản lý, sử dụng túi thuốc B (quy định là cuối tháng). 

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố nêu 

trên khẩn trương chỉ đạo thực hiện: 

- Báo cáo việc quản lý, sử dụng túi thuốc B điều trị COVID-19 tại nhà (đính 

kèm bản chụp danh sách người đã được nhận túi thuốc B). 

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo 

cáo và gửi báo cáo về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược) qua hệ thống văn phòng 

điện tử VNPT iOffice trước ngày 12/11/2021. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Từ Hoàng Tước 
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