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Kính gửi: Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế 

Dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động 

góp phần phòng chống dịch có hiệu quả, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước 

và của Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo 

nhân lực y tế trong toàn quốc:  

1. Tiếp tục tổ chức triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, học viên, sinh viên, học sinh các nội dung về phòng, chống COVID-19 theo 

chương trình, tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp COVID-19” do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành 

năm 2020, đồng thời cập nhật các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Tìm tài liệu tại địa chỉ: 

http://asttmoh.vn/chiase/100-cau-hoi-ve-dich-covid-19/).  

2. Khẩn trương chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học 

sinh và kịch bản để sẵn sàng ứng phó, chủ động tham gia các hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 ở bất kỳ thời điểm nào. Lập danh sách cán bộ, giảng viên, 

học viên, sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 gửi về Bộ Y tế (thông qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - 

daotao.k2dt@gmail.com) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố nơi cơ 

sở đào tạo đóng trên địa bàn trước ngày 12 tháng 5 năm 2021. 

3. Các cơ sở đào tạo có đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện xét nghiệm 

Real Time PCR, đề nghị đăng ký với Bộ Y tế để kịp thời xem xét, thẩm định trước 

khi cấp phép theo quy định. 

4.  Đối với các cơ sở đào tạo có bệnh viện thuộc trường, cần khẩn trương bố 

trí khu vực cách ly để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu của chính quyền và 

cơ quan y tế có thẩm quyền. 

5. Các cơ sở đào tạo chủ động bố trí, sắp xếp ký túc xá, địa điểm cách ly đối 

với người có nguy cơ để ứng phó với tình huống diễn biến phức tạp của dịch 

COVID-19 trên địa bàn. 

6. Người đứng đầu các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tiếp tục tổ chức thực hiện 

nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong phạm vi quản lý theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương; triệt để thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

http://asttmoh.vn/chiase/100-cau-hoi-ve-dich-covid-19/


toàn trường học, an toàn trong các hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của 

Nhà trường. 

Kính đề nghị các Sở Y tế chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở đào tạo 

nhân lực y tế nằm trên địa bàn của tỉnh, thành phố. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTBXH; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- CDC các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tác 
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