
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /UBND-YT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 
 Về việc giao nhiệm vụ cấp phát 

vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn 

cho các đơn vị phục vụ công tác     

phòng chống dịch bệnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả UBND Thành phố. 

 

 Nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giám sát và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát 

thường xảy ra trong mùa đông - xuân như: sốt xuất huyết, cúm A, tay chân 

miệng, sởi rubella, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hoá... đặc biệt 

không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau: 

 1. Giao phòng Y tế cấp phát vật tư y tế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(cấp cho trường học), Trung tâm Y tế Thành phố, Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết 

quả UBND thành phố Cao Bằng với số lượng như sau: 

 a) Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Dung dịch rửa tay nhanh Tân Hương (TH-A 1000ml): 382 chai 

 - Gel rửa tay khô: 100 chai 

 - Nước rửa tay Lifebuoy 450g: 214 túi 

 - Khẩu trang y tế: 3 thùng (150 hộp) 

 b) Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả UBND thành phố   

 - Dung dịch rửa tay nhanh Tân Hương (TH-A 500ml): 15 chai 

 - Gel rửa tay khô: 20 chai 

 - Khẩu trang: 10 hộp 

 c) Trung tâm Y tế thành phố 

 - Bộ quần áo bảo hộ cấp độ 2: 1235 bộ 

 - Bộ quần áo bảo hộ cấp độ 4: 450 bộ 

 - Hoá chất Cloramin B: 2 thùng (50kg). 

 - Gel rửa tay khô: 220 chai 



 - Khẩu trang chống độc N95: 40 chiếc 

 - Khẩu trang y tế: 3 thùng (150 hộp) 

 - Mặt nạ chống giọt bắn: 1035 cái 

 - Nước muối sinh lý SATBB: 59 chai 

 2. Các đơn vị trên tiếp nhận vật tư, hóa chất phun khử khuẩn với Phòng Y 

tế Thành phố (Liên hệ đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Giang - công chức phòng Y 

tế, số điện thoại 0843666995) tại kho tầng 2 tòa nhà UB4 (khối đoàn thể), trụ sở 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng vào lúc 14h00' ngày 07/02/2023. 

 Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- VP HĐND-UBND Thành phố; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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