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Hội Thây thuốc trẻ Việt Nam tặng trang thiết bị phòng 

chông Covid-19 cho 5 bệnh viện tại Hà Nội
© Cập nhật: 17:47 115/09/2020
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Chiều 15-9, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc 
tré Việt Nam Nam tổ chức chương trình tiếp nhận và trao tặng trang thiết bị vật tư phục 
vụ phòng chống Covid-19 trong khuôn khổ chương trình Triển khai các hoạt động Hổ trợ 
y tế trong giai đoạn bình thường mới.

TIN ĐỌC NHIÊU

Hài Phòng: Kiện toàn và bố sung 
một sô chức danh cán bộ chủ 
chốt các quận, huyện

Va chạm vói ô tô 7 chô, 2 vợ 
chông đi xe máy tử vong

Tới dự và chỉ đạo chương trình có GS.TS. Trần Văn Thuấn - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy 
thuốc trẻ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại dịch tiếp theo sẽ còn nguy 
hiếm hon so với Covid-19

Thu giữ sô lưọng lớn xuất bản 
phârn không rõ nguồn gốc, xuất 
xứ

Sự hy sinh anh dũng của những 
chiến sỹ công an trên mặt trận 
đấu tranh, trân áp tội phạm

Gã đàn ông xâm hại hai đứa trẻ 
nhận án 16 năm tù

Arsenal chính thức "giữ chân" 
Aubameyang bằng hợp đông 
"khủng"

BSH lọt Top 50 doanh nghiệp tăng 
trưỏng xuất sắc nhất Việt Nam

Đại diện 5 bệnh viện nhận 5 buồng di động lấy mầu xét nghiệm và 5 giường vận chuyển bệnh nhân truyền 
nhiềmtại lề trao tặng.

Apple chính thức ra mắt hàng loạt 
sản phârn mới

Khi dịch bùng phát trở lại vào cuối tháng 7-2020, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đâ khởi động lại 
chương trình và triển khai nhiều hoạt động, cụ thể, từ ngày 26-7-2020 đến nay đã có những hoạt động cụ thế 
như sau: Trao tặng 1,5 triệu khấu trang y tế cho 29 đơn vị phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; Hồ trợ Hội 
liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 5000 bộ bảo hộ cho Đà Nằng và Hải Dương; Hỗ trợ Hội liên hiệp thanh niên 
Việt Nam tặng 500 bộ bảo hộ cấp 4,1000 test xét nghiệm PCR và sinh phẩm cho Quảng Nam; Tặng 5000 que 
lấy dịch tỵ hầu cho các đơn vị xét nghiệm trên cả nước.

Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã được trao tặng 5 buồng di động 
lấy mầu xét nghiệm và 5 giường vận chuyên bệnh nhân truyền nhiểm từ công ty Airtech Thế Long, trị giá 
3.135.000.000 đồng cho 5 bệnh viện: Bệnh viện K, bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bệnh viện Phổi Trung ương, 
bệnh viện Tim Hà Nội và bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Đồng thời, nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã 
chuyên giao 5 bộ thiết bị xét nghiệm PCR và spotcheck cho Covid-19 từ công ty TNHH sinh hóa Phù Sa, trị giá 
1.100.000.000 đồng cho biên phòng Lạng Sơn và sở Y tế tỉnh Bình Định.

o Diền đàn doanh nghiệp

o Tại chí Thòi Đại tin tức nóng nhất

o Tin nóng trong ngày HOT nhất

o Đọc tin tức online mới
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Đại diện nhà tài trợ (trái) trao tặng các bộ thiết bị xét nghiệm PCR và spotcheck cho Ccovid-19.

H
GDỊCH COVID-19

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ 
Y tế nhận định: “Trước tình hình hiện nay, xu hướng của Chính phủ là mở cửa đê phát triển kinh tế, việc tăng 
cường trang thiết bị hiện đại cho y tế tuyến đầu là rất cần thiết, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, 
cùng Chính phủ hoàn thành mục tiêu kép về phát triển kinh tế và phòng chống dịch".

Được biết, các hoạt động của chương trình Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Vì một Việt Nam khỏe 
mạnh sẽ tiếp tục được triển khai trên cả nước bởi các cấp bộ Hội từ nay đến khi Việt Nam tuyên bố hết dịch.
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