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_______________ 

Số:        /K2ĐT-ĐT 
V/v huy động cán bộ, giảng viên, học 

viên và sinh viên tình nguyện tham gia 

hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại 

tỉnh Bắc Giang 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Trường Đại học Y Hà Nội; 

- Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên; 

- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; 

- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; 

- Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệt chỉ đạo của Thứ 

trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vào trưa ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc huy 

động gấp cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các cơ sở đào tạo nhân lực y tế 

tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, Cục 

trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã thảo luận và thống nhất với Hiệu 

trưởng các trường về việc điều động các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên 

tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. (Số lượng cán bộ, giảng 

viên, học viên và sinh viên của 05 trường tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống 

dịch COVID-19 được gửi kèm theo công văn). 

Căn cứ nhu cầu hỗ trợ của tỉnh Bắc Giang, Ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch tỉnh 

Bắc Giang (số điện thoại: 0912.682.503) đã chỉ đạo đồng chí Hằng, cán bộ đầu mối 

của UBND tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0913.257.869) trực tiếp bố trí chỗ ở cho 

đoàn công tác của các cơ sở đào tạo hỗ trợ địa phương. 

Để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang, 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị nhà trường tập trung chỉ đạo và thực hiện 

các công việc sau đây: 

- Lập danh sách cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, cử người có trách nhiệm làm 

trưởng đoàn để liên hệ công tác và điều hành các công việc liên quan đến đoàn công 

tác của trường. Các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện cần có đơn 

tự nguyện tham gia. 

- Tổ chức tập huấn đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch 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, học viên và sinh viên tình nguyện được huy động. Nội 

dung tập huấn cần nhấn mạnh về các biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, truy 



vết, lấy mẫu, xét nghiệm để thực hiện đúng và bảo đảm an toàn cho người tham gia 

phòng, chống dịch. 

- Liên hệ với đơn vị đầu mối của UBND tỉnh Bắc Giang để bố trí chỗ ở cho đoàn 

công tác của nhà trường. 

- Nội dung chuyên môn trong hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 

tại tỉnh Bắc Giang liên hệ với bộ phận chuyên môn và trực tiếp chỉ đạo từ Thứ trưởng 

Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19 (qua ông Lê Hải Đăng, Thư ký Thứ trưởng theo số điện thoại: 

0963.286.289).  

- Tiếp nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của tỉnh 

Bắc Giang 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 Bắc 

Giang.   

Thông tin liên hệ: 

- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang: Ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng phòng Tổ chức – 

Hành chính theo số điện thoại: 0978.999.599. 

- Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế: Ông Phạm Ngọc Bằng, Chuyên 

viên theo số điện thoại: 0964.888.456. 

Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- UBND tỉnh Bắc Ninh; 

- Cục: KCB, YTDP; 

- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tác 

 

 

 

 

 

 

  



SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN 05 TRƯỜNG THAM GIA  

TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  
     

STT Tên cơ sở đào tạo 

Số lượng cán bộ, 

giảng viên, học 

viên và sinh viên 

tham gia hỗ trợ 

Thời gian có mặt 

tại Bắc Giang 
Ghi chú 

1 Trường Đại học Y Hà Nội 120 27/5/2021 

- 60 người hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và 

60 người hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh. 

- Trưởng đoàn: TS. Khánh (điện 

thoại: 0983.616.365) 

2 
Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên  

104 27/5/2021 
- Trưởng đoàn: TS. Đông (điện 

thoại: 0974.974.888)  

3 
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt 

Nam 
36 27/5/2021 

- Trưởng đoàn: TS. Tuấn (điện 

thoại: 0904.337.910)  

4 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng  

65 27/5/2021 
- Trưởng đoàn: PGS. Linh (điện 

thoại: 0934.326.068)  

5 
Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 
50 28/5/2021 

- Trưởng đoàn: TS. Trình (điện 

thoại: 0917.168.577)  

  Tổng 375     
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