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           Hà Nội, ngày          tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; 

                    - Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương; 

      - Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. 

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã 

xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng trong những ngày qua và ghi nhận ở một 

số địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước. 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 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị Trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, 

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh huy động cán bộ, giảng viên và sinh viên 

những năm cuối đã được tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ, 

chi viện cho tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch, cụ 

thể như sau: 

A. Số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên những năm cuối tình nguyện 

cần huy động: số lượng cụ thể chi viện theo từng đợt trên cơ sở nhu cầu và thống 

nhất giữa nhà trường với Sở Y tế tỉnh Hải Dương và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. 

B. Để kịp thời ứng phó với diễn biến dịch bệnh COVID-19, đề nghị các  

trường tập trung chỉ đạo và thực hiện các công việc sau đây: 

1. Lập danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên những năm cuối tình 

nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, Quảng 

Ninh. Các cán bộ, giảng viên, sinh viên những năm cuối tình nguyện cần có đơn tự 

nguyện tham gia. 

2. Tổ chức tập huấn đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và Bộ Y tế cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện được 

huy động. Nội dung tập huấn đã được ban hành tại Quyết định số 53/QĐ-K2ĐT 

ngày 09/4/2020 của Cục Khoa hoc công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về hướng dẫn 



cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cập nhật thường xuyên, cần 

nhấn mạnh về các biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, tham gia lấy mẫu xét 

nghiệm để thực hiện đúng và bảo đảm an toàn cho người tham gia phòng, chống 

dịch. 

3. Tổ chức, sắp xếp cán bộ, giảng viên và sinh viên được huy động thành 

các nhóm, các đội; cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ huy trực tiếp và 

chủ động liên hệ với Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh để thống 

nhất kế hoạch hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo nhu cầu 

của địa phương. 

4. Liên hệ với Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh để phối hợp tổ chức di 

chuyển, bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên được huy động đảm 

bảo tuyệt đối an toàn theo quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

5. Tiếp nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Sở Y 

tế tỉnh Quảng Ninh để triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo sự phân công của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị nhà 

trường phản ánh kịp thời về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo) 

- Bộ LĐTB&XH (để phối hợp); 

- UBND tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh (để chỉ đạo); 

- Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

Nguyễn Vũ Trung  

  

 


		2021-01-28T11:29:05+0700
	Nguyễn Vũ Trung
	Bộ Y tế


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-01-28T12:42:56+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-01-28T12:43:12+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-01-28T12:43:16+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-01-28T12:43:22+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo<k2dt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




