
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-TCCB 
V/v huy động nhân lực tham gia 

chống dịch Covd-19 tại TP Hồ Chí 

Minh và một số tỉnh phía Nam 

Hưng Yên, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

  Kính gửi:  - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

       - BVĐK Hưng Hà và BVĐK Phúc Lâm; 

       - Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên. 

 

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và một số tỉnh phía Nam; theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công văn số 971/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 về việc thống kê nhân lực y tế phục 

vụ phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 

5870/BYT-TCCB ngày 21/7/2021 về việc huy động nhân lực phục vụ công tác 

chống dịch Covd-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam;  

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động và tha thiết kêu gọi các bác sỹ (ưu tiên bác sỹ 

chuyên khoa hồi sức cấp cứu, nội, truyền nhiễm), điều dưỡng, kỹ thuật viên của 

đơn vị tình nguyện xung phong tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và một 

số tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19. Sở Y tế đặc biệt kêu gọi 01 đồng chí là 

lãnh đạo đơn vị xung phong làm Trưởng đoàn công tác của tỉnh. 

Tổng hợp khả năng, lập danh sách các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 

của đơn vị có thể hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam chống 

dịch Covid-19. 

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định chuyên môn, quy trình kỹ 

thuật trong phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm 

Covid-19 cho các cán bộ được cử đi hỗ trợ; 

3. Thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 và xét nghiệm cho các cán bộ, 

viên chức trong danh sách được huy động. 

Danh sách bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ 

Chí Minh và một số tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19 của đơn vị gửi về Sở Y 

tế bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ tccbsoytehy@gmail.com trước 09h30 

ngày 23/7/2021 (theo biểu mẫu gửi kèm). 

Trân trọng./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VP, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 



Tên đơn vị: …………………                                                                                             

    

DANH SÁCH  

Nhân lực phục vụ công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh  

và các tỉnh phía Nam 

(Kèm theo Công văn số            /SYT-TCCB ngày 21/7/2021 của Sở Y tế) 

 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

1 Trần Văn A 1972 Bác sĩ (CK.....) Phó giám đốc 

BVĐK 

...(Trưởng đoàn) 
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