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Kính gửi: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, 

đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng và bùng phát ở nhiều 

quy mô khác nhau trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thông báo số 626/TB-

VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống COVID-19 ngày 29/7/2020, Bộ Y tế đã triển khai các hoạt động chuẩn 

bị và huy động cán bộ, giảng viên và sinh viên những năm cuối tình nguyện tham 

gia phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc tổ chức đào tạo, tập 

huấn cho sinh viên năm cuối các Trường Đại học, Cao đẳng Y, Dược cập nhật kiến 

thức, kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để sẵn sàng tham gia công tác 

phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã triển 

khai các hoạt động: 

+ Tổ chức 05 khóa tập huấn “Đào tạo giảng viên giảng dạy chương trình đào 

tạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho sinh viên năm cuối khối ngành sức 

khỏe” từ ngày 18-24/4/2020, cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định, kinh phí 

hỗ trợ của Dự án Điều dưỡng – JICA. Kết quả: có 140 giảng viên được tập huấn 

(gồm: 24 cơ sở giáo dục đại học và 56 cơ sở giáo dục nghề nghiệp). Các cơ sở tham 

gia tập huấn đều cam kết tổ chức triển khai tập huấn cho sinh viên năm cuối của 

trường.  

+ Phối hợp với Tổ chức HAIVN và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

xây dựng Dự án thứ nhất về “Hợp tác đào tạo và huy động lực lượng y tế đối phó 

với dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam”. Dự án đã đào tạo, tập huấn cho sinh viên 

năm cuối trong việc phòng chống dịch bệnh và phòng chống nhiễm khuẩn của 06 

Trường Đại học: Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường 



Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Kết quả: hơn 

1800 sinh viên những năm cuối đã được tập huấn để sẵn sàng tham gia công tác 

phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết. 

+ Phối hợp với Tổ chức HAIVN và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

xây dựng Dự án thứ hai về “Hợp tác đào tạo và huy động lực lượng y tế đối phó với 

dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam”. Dự án đang đào tạo, tập huấn cho sinh viên năm 

cuối trong việc phòng chống dịch bệnh và phòng chống nhiễm khuẩn của 04 Trường 

Đại học: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Kỹ thuật Y 

Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam. Dự kiến sẽ có hơn 1200 sinh viên những năm cuối đang và sẽ được tập 

huấn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để sẵn sàng tham gia công tác phòng, 

chống dịch bệnh khi được huy động. 

2. Hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 

thành phố Đà Nẵng 

- Đã huy động 322 cán bộ, giảng viên là bác sỹ và sinh viên những năm cuối 

của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng tình nguyện tham gia công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo đề nghị của Sở Y tế thành 

phố Đà Nẵng. 

- Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế có 579 sinh viên những năm cuối 

đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (trong 

đó có 370 sinh viên đã được tập huấn). Trước mắt, huy động 150 cán bộ, giảng viên 

là bác sỹ và sinh viên những năm cuối của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 

đã được tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19, tình nguyện 

tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng (Công văn số 

732/K2ĐT-ĐT ngày 30/7/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Cục KCB; 

- Cục YTDP; 

- Lưu: VT, ĐT. 
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