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TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
--------- 

CHƯƠNG TRÌNH “BLOUSE TRẮNG – TÌNH HỒNG”  
HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CÁC BỆNH VIỆN 

Ở TPHCM ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 
  

 
Kính thưa quý Cá nhân, quý Tổ chức, 

Kính thưa quý Hội viên Hội Chất lượng TPHCM, 

 

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp được 

thành lập theo Quyết định 526/QĐ-UBND ngày 08 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hồ Chí Minh.  

 

Chương trình vận động giúp bà con nghèo và các lực lượng tuyến đầu Phường 3, 

Quận Gò Vấp, TP.HCM đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 200%, quà và tiền đã 

được trao tận tay, góp phần giảm khó khăn do dịch Covid-19 trong thời gian 30 

ngày từ 10/7 đến 10/8/2021.  

 

Công tác phòng chống dịch Covid-19 cả nước đang bước vào giai đoạn cam go, 

đòi hỏi sự quyết liệt của chính phủ và các địa phương cũng như là sự ủng hộ tuyệt 

đối của người dân. TP.HCM đang là thành phố có số ca lây nhiễm và ca tử vong 

Covid-19 cao nhất cả nước. Do vậy, nhu cầu trang thiết bị y tế như khẩu trang y tế, 

mũ, quần áo chống dịch có chất lượng đảm bảo an toàn cho y bác sĩ, điều dưỡng 

trực tiếp tiếp xúc với người bệnh mắc Covid-19 trong các bệnh viện, cơ sở y tế là 

điều kiện tiên quyết. Với sự gia tăng khốc liệt của dịch bệnh, nhiều bệnh viện đã 

lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn trang thiết bị nghiêm trọng, nhiều nơi đã phải mua 



các thiết bị chống dịch kém chất lượng trên thị trường, gây ra nhiều hệ lụy đáng 

tiếc và làm tổn thất cho lực lượng ngành y, đã có rất nhiều trường hợp nhân viên y 

tế bị lây nhiễm Covid-19 trong quá trình điều trị cho người bệnh.  

 

Trước bối cảnh trên, sau chương trình giúp bà con nghèo thành phố vượt khó do 

dịch Covid-19, Hội quyết định sẽ tiếp tục phát động chương trình “Blouse trắng - 

Tình hồng” nhằm hỗ trợ lực lượng y - bác sĩ và điều dưỡng tuyến đầu điều trị bệnh 

nhân Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. 

 

Hội sẽ đứng ra tiếp nhận hiện kim, hiện vật hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để đặt mua 

các trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn ISO trong bệnh viện như khẩu trang y tế (N95 

mask), găng tay y tế (Medical gloves), áo choàng y tế (PE Isolation Gown), mũ y 

tế (Bouffant Cap), máy thở (Ventilators), túi đựng tử thi (Body bag PVC),… cung 

cấp miễn phí cho các bệnh viện, ưu tiên các bệnh viện vừa làm nhiệm vụ điều trị 

người bệnh mắc Covid-19 và không mắc Covid-19 (theo công văn số 5634/SYT-

NVY ngày 16 tháng 8 năm 2021). 

 

Hội kêu gọi toàn thể hội viên, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước 

cùng chung tay đóng góp và lan tỏa thông tin này đến nhiều bạn bè, người thân để 

nhiều bệnh viện được tiếp nhận sản phẩm y tế khẩn cấp này, cùng nhau thực hiện 

phương châm của Quản lý Chất lượng là “Phòng ngừa hơn phát hiện” (Preventive 

rather than detective). 

 

Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 18/8/2021  

Mục tiêu: Quà sẽ được trao trực tiếp cho bệnh viện sớm nhất trong thời gian 

TPHCM tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo CT16 plus với tinh thần “Bảo vệ Y 

Bác sỹ để Y Bác sỹ bảo vệ lại chúng ta”. 

Tài trợ bằng hiện kim: Chuyển khoản. 

Tên tài khoản: Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh. 



Số tài khoản: 20094499 (VND), 20094519 (USD) 

Ngân hàng ACB-CN Saigon 

Nội dung: Tên người/Tên DN....hỗ trợ bệnh viện TPHCM 

 

Tài trợ bằng hiện vật: Chuyển đến địa chỉ: 

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh 

72 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM 

Postal Code: 700000 

Người tiếp nhận: Ông Ngô Văn Nhơn (0903815243) 

 

Hội sẽ cập nhật danh sách các nhà hảo tâm vào cuối mỗi ngày. Sau khi thực hiện 

xong nhiệm vụ, Hội sẽ tổng kết công khai đến các nhà hảo tâm và các bên liên 

quan. 

 

Trân trọng. 

 

Ngô Văn Nhơn 

Chủ tịch Hội chất lượng TPHCM 

ĐTDĐ/Zalo/Viber/Messenger/WhatsApp: 0903815243 

Email: vqa.hcm@gmail.com 

 

Nguyễn Thị Hoàng Liên 

Tổng Thư ký Hội chất lượng TPHCM 

ĐTDĐ/Viber: 0903777500 

 


