
 

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 giới thiệu dách sách công ty 

cung cấp  Oxy y tế phục vụ cho 

công tác phòng, chống dịch 

COVID -19 trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

An Giang, ngày     tháng  12  năm 2021 

Kính gửi: Các cơ sở Y tế trực thuộc 
 

Căn cứ Công văn số 2373/SCT – QLCN ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Sở Công thương  về việc giới thiệu các công ty cung cấp oxy y tế phục vụ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm 

và tử vong do bệnh COVID -19 ngày càng tăng, nguồn oxy khang hiếm, nhu cầu 

sử dụng oxy vào sản xuất công nghiệp cho dịp tết nguyên đáng và các cơ sở y tế 

tăng nhiều, các công ty cung cấp cầm chừng. 

Để chủ động có nguồn oxy y tế điều trị, cấp cứu bệnh nhân và góp phần 

giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh COVID -19, Sở Y tế giới thiệu dách sách công 

ty cung cấp  Oxy y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID -19 để các đơn 

vị y tế chủ động liên hệ ký hợp đồng cung ứng oxy y tế.  

(Danh sách các công ty đính kèm) 

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

 

 

          

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,KHTC. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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