
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Số:      /TB-CĐYT                   Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

V/v chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện 

tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Kính gửi : Các Phòng, Khoa, Bộ môn 

 

Thực hiện văn bản số 111/K2ĐT-ĐT ngày 29/01/2021 của Cục Khoa học công 

nghệ và Đào Tạo – Bộ Y tế về chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo nhân lực y tế 

tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung công tác sau: 

1. Tuân thủ đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành khác và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

của tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn cho các cán bộ nhân viên, 

giảng viên, người học trong quá trình đào tạo, tập huấn, đặc biệt là đào tạo thực hành 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, trong quá trình tổ chức đào tạo, tập 

huấn nhà trường cần cập nhật và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y 

tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để đảm bảo chất 

lượng đào tạo và cập nhật đầy đủ các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho người 

tham gia phòng, chống dịch. 

3. Trường hợp cán bộ nhân viên, giảng viên nhà trường tình nguyện tham gia 

hỗ trợ hệ thống y tế và cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đơn vị 

báo cáo bằng văn bản điện tử (trên EOffice) và văn bản giấy (qua Ths Thúy - Phòng 

Tổ chức Hành chính) trước ngày 08/02/2021 để tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu 

xem xét giải quyết. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển 

khai./. 

 

Nơi nhận:         KT . HIỆU TRƯỞNG 

- Đảng ủy (để b/c);       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- BGH, Hội đồng trường(để b/c);  

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Lưu: VT, P.TCHC. 

 

 

                Đỗ Anh Thư 
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