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Thầy thuốc trẻ tiếp nhận và trao tặng thiết bị phục vụ phòng 
chống COVID-19

Tin liên quan
Ũ Giới trẻ I o 15:47:00 15/09/2020

NÉN ĐỌC
TNV - Chiều 15/9, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội 
Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nam tô chức tiếp nhận và trao tặng trạng thiết bị vật tư phục 
VU phòng chống COVID-19 trong khuôn khò chương trình Triên khai các hoạt động 
Ho trợ y tế trong giai đoạn Bình thường mới.

Hương Giang mua xe hơn 8 
tỷ đồng

. Barca muón đày Suarez 
trên khán đài

. Câp nhật Covid-19: Dịch 
bệnh búng phát mạnh tại Mỹ 
Latinh. Án Độ thành tâm dịch 
mới

Khi dịch bùng trở lại vào cuối tháng 7, Trung ương Hội Thầy thuóc trẻ Việt Nam đã khởi động lai 
chương trình và triẻn khai nhiều hoạt động cụ thẻ như chương trình 8 triệu khẩu trang y tế, từ 
ngày 26/7/2020 đến nay đâ có những hoạt động như: Trao tặng 1,5 triệu khẩu trang Y tế cho 29 
đơn vị phục vụ công tác phòng, chóng COVID-19; Hỗ trọ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 
5000 bộ bảo hộ cho Đà Nang và Hài Dương; Hỗ trọ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 500 
bộ bào hộ cấp 4. 1000 test xét nghiệm PCR và sinh phẩm cho Quàng Nam; Tặng 5000 que láy 
dịch tỵ hầu cho các đơn vị xét nghiệm trên cả nước.

Số ca mắc bén ngoài Trung Quốc lên 
tới 73.508

Nối bước Ronaldo, Messi lên tiếng kêu 
gọi phòng chống dịch Covid-19

Giá xăng, dầu gĩàm sảu

. Tồng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng: Văn kiện 
sao cho dễ hiểu, dễ nhó

. Thủ tường Nguyễn Xuân 
Phúc: Cần có gắng phấn đáu 
tăng trưởng kinh tế ỏ mức 
cao nhất

Tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ 5 
tỳ đồng mua 10.000 bộ kit phát hiện 
virus corona

Bộ dội Biên phòng cửa khẩu Hoành Mỏ 
cung nhân dân chống "giặc" Covid-19
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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 lay mẫu xét nghiệm và 05 giường vận chuyển bệnh nhân truyền nhiễm từ công ty
Aĩrtech Thế Long, trị giá 3,1 tỉ đồng và 5 bộ xét nghiệm PCR và spotcheck cho COVID-19 từ công 
ty TNHH sinh hóa Phù Sa. trị giá 1,1 tì đồng.

Ngay tai buói lễ trao tặng, Hội Thầy thuóc trẻ Việt Nam đã chuyền giao buồng lấy mẫu và giường 
vân chuyển 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 và chuyển bộ xét nghiệm cho biên 
phòng Lạng Sơn và sở y tế tình Binh Định.

GS. TS. Trần Văn Thuắn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, 
Thử trường Bộ Y tế và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bĩ thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Chủ tịch Hội đỏng Đội Trung ương trao biển tượng trưng thiết bị tới 5 bệnh viện

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuóc trẻ Việt Nam, 
Thử trưởng Bộ Y tề nhận định “Trước tình hình hiện nay, xu hướng của Chính phù là mờ cửa đẻ 
phát triển kinh tế, việc tăng cường trang bị trang thiết bị hiện đại cho y tế tuyến đầu là rát cần 
thiết, đảm bảo công tác phòng chóng dịch bệnh, cùng Chính phủ hoàn thành mục tiêu kép về phát 
triẻn kinh tế và phòng chóng dịch”.

Các hoạt động của Chương trình Chung tay phòng, chóng dịch Covid-19 - Vi một Việt Nam khỏe 
mạnh sẽ tiếp tục được triển khai trên cả nước bởi các cáp bộ Hội từ nay đến khỉ Việt Nam tuyên 
bó hết dịch.
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Thầy thuốc trê tiếp nhận và trao tặng 
thiết bị phục vụ phòng chống COVID-19

470 thanh niên có hoàn cành khó khăn 
sẳn sàng thay đối tương lai

Mẹo làm sạch và thông thoáng đầu vòi 
hoa sen

Kiến nghị bò khung giá đát tối thiểu, tối 
đa

TP.HCM: Gần 30.000 căn hộ chưa được 
cáp số hổng

Gần 30.000 cân hộ ở TP.HCM chậm cáp 
sồ hồng
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