
 

 

 

 
   

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SSF 
 
Tầng 8 toà nhà Indochina Riverside 
74 Bạch Đằng, Quận Hải châu, Đà nẵng 
Tel : 0915688989 

 

Đà nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:   Thành uỷ Thành phố Đà nẵng 
 Hội đồng nhân dân Thành phố Đà nẵng 
 Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà nẵng 

 

Liên doanh Công ty Sakae Holdings - Công ty TNHH Đầu tư SSF xin gửi tới Thành uỷ, Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà nẵng lời chào trân trọng. 

Hiện nay, Covid 19 đang bùng phát trở lại ở Việt nam và Đà nẵng đang là nơi có số lượng bệnh 
nhân nhiễm Covid nhiều nhất. Covid 19 đang ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, diễn biến phức 
tạp trong thời gian tới.   

Chúng tôi mong muốn được chung tay cùng Đà nẵng đối phó với Covid bằng việc đóng góp 
tài trợ cho Đà nẵng một số trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm gồm : 

- 07 máy Kiểm soát đo thân nhiệt từ xa ( Đợt 1 đã tặng 05 máy, đợt 2 02 máy) 
- 05 máy Monitor màu theo dõi bệnh nhân NIHON KOHDEN Model PVM – 2701 (5 

thông số) 
- 20 máy bơm tiêm điện ( Terufusion Syringe Pump Type SS ) Hãng Terumo Japan 
- 10 máy chuyền dịch Model HP 60 
- 10 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân trong khu vực cách ly 

Kèm theo chúng tôi gửi tài liệu chia sẻ của ông Douglas Foo – Uỷ viên Bộ Y Tế, Chủ tịch Bệnh 
viện Khoo Teck Puat, bệnh viên công lớn nhất Singapore về những kinh nghiệm của Singapore 
trong việc đối phó với Covid 19 

Xin chúc lãnh đạo và nhân dân Thành phố Đà nẵng sức khoẻ và bình an ! 
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