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      Kính gửi:    

- Văn phòng UBND tỉnh, Cục Hải quan Quảng Bình, 

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình; các Sở: Du lịch, Công 

thương, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Sở Y tế nhận được Công văn số 403/BYT-TB-CT ngày 02/02/2020 của 

Bộ Y tế về việc danh sách các Công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục 

phòng, chống dịch 2019-nCoV (được gửi kèm theo), trong đó Bộ Y tế đã thông 

báo nhanh danh sách các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và trang phục phòng, 

chống dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch 2019-nCoV.  

Để đảm bảo không thiếu khẩu trang y tế và trang phục phòng, chống dịch 

cho các cán bộ làm việc, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ, có kế 

hoạch trang bị phòng, chống dịch bệnh trước các diễn biến phức tạp mới của 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

(Gửi kèm Công văn số 403/BYT-TB-CT ngày 02/02/2020 của Bộ Y tế) 

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NVD; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 
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