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Trao hơn 4 tì đồng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID - 19
TIÊU ĐIỂM NỔI BẬT XEM NHIỀU

o 15/09/2020

(CTG) Chiều nay 15/9/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trè Việt Nam 
Nam tố chức chương trình tiếp nhận và trao tạng trang thiết bị vật tư trị giá hơn 4 tì đồng phục vụ phòng chống 
COVID-19 trong khuôn khố chương trình "ĩriền khai các hoạt dộng hỗ trợ y tế trong giai đoạn bình thường 
mới".

Quàng Bình: “Tiếng loa Biên phòng” 

tuyên truyền phòng, chống dịch
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Ninh Bình: Bồi dường kỷ năng, 

nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020
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Quang cảnh buổi trao tặng thiết bị phòng chống ơịch COVID -19.

Tập trung đào tạo kỷ năng, trài 
nghiệm thực tiễn cho trẻ em
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Đang nghèo nhất làng trờ thành tỳ

4 “kẻ thù tâm lý” cúa học sinh trước 

kỳ thi và cách ứng phó

0 2020-07-2416:50:17

VIDEO

Tham dự chương trình có GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trường Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Thầy thuóc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung 
ương; anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, 
Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Y tế và các đơn vị tài trợ.

Tại chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng và tiếp nhận 05 buồng di động lấy mẫu xét nghiêm và 05 
giường vận chuyền bệnh nhân truyền nhiễm từ công ty Airtech Thế Long, trị giá 3.135.000.000 đồng; 05 bộ xét nghiệm 
PCR và spotcheck cho COVID-19 từ công ty' TNHH sinh hóa Phù Sa, trị giá 1.100.000.000 đồng. Tồng giá trị hơn 4,2 tỷ 
đồng.
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Các đơn vị trao biển hỗ trợ trang thiết bị phòng chóng ơịch COVID -19 cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

VTV1 đưa tin phát động chương ưình "Chia sẻ cùng thầy 

cô" 2020
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đoàn hội tin cơ sở tình nguyện khởi nghiệp 

gương thanh niên giáo dục học sinh tuổi trẻ

Đại hội trung ương đoàn

Cũng ngay trong chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chuyền giao buồng láy mẫu và giường vận chuyền 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, sờ Y tế tỉnh Bình Định. Tổng trị giá hơn 4,2 tỉ 
đồng.

Ngay từ khi dịch bùng trờ lại vào cuói tháng 7, Trung ương Hội Thầy thuóc trẻ Việt Nam đã khởi động lại chương 
trình 'Triẻn khai các hoạt động hỗ trợ y tế trong giai đoạn bình thường mới" và cụ thề hóa qua nhiều hoạt động. Chẳng 
hạn như Chương trình 8 triệu khẩu trang y tế từ ngày 26/7/2020 đến nay đã tiến hành trao tặng 1,5 triệu khẫu trang Y tế 
cho 29 đơn vị phục vụ công tác phòng, chóng COVID-19; tặng 5000 bộ bảo hộ cho Đà Nang và Hải Dương; tặng 500 bộ 
bảo hộ cáp 4,1000 test xét nghiệm PCR và sinh phầm cho Quảng Nam; tặng 5000 que lấy dịch ty. hầu cho các đơn vị 
xét nghiêm trên cả nước.
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Lănh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuóc trẻ Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ 
trang thiết bị y tế cho các bệnh viện.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ 
Việt Nam nhận định “Trước tình hình hiện nay, xu hướng của Chính phủ 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, đàm bào công tác phòng chóng dịch bệnh, cùng 
Chính phủ hoàn thành mục tiéu kép về phát triển kinh tế và phòng chóng dịch”. Đồng thời cho biết, các hoạt động của 
Chương trinh "Chung tay phòng, chóng dịch Covỉd-19 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" sẽ tiếp tục được triền khai tới các 
cáp bộ Hội trên cả nước từ nay đến khi Việt Nam tuyên bó hết dịch.
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bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
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