
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:             /SYT-TCCB Sơn La, ngày 06 tháng 8 năm 2020 

V/v chuẩn bị nhân lực y tế tình 

nguyện tham gia phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 

 

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng y tế Sơn La. 

 

Thực hiện Công văn số 744/K2ĐT-ĐT ngày 31/7/2020 của Cục Khoa học 

công nghệ và đào tạo – Bộ Y tế về việc chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo 

nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Gửi kèm 

Công văn này). Để chuẩn bị và sẵn sàng nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đã có Công văn số 587/SYT-TCCB ngày 

24/3/2020 về việc hướng dẫn đào tạo sinh viên năm cuối về phòng, chống dịch 

bệnh Covid 19.  

Để sẵn sàng nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Sở Y tế đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tiếp tục phối hợp triển 

khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục phối hợp đào tạo, tập huấn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng phù 

hợp về các biện pháp an toàn trong phòng, chống lây nhiễm chéo cho cán bộ nhân 

viên, giảng viên, sinh viên; tập huấn cho sinh viên, cán bộ y tế là những người 

tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để cập nhật các kiến thức, 

kỹ năng cần thiết và các biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, chăm sóc bệnh 

nhân, lấy mẫu xét nghiệm…. để đảm bảo thực hiện đúng, an toàn các hoạt động 

phối hợp hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch. 

2. Báo cáo số lượng và danh sách sinh viên, giảng viên và cán bộ y tế đã 

được đào tạo, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Sở Y tế để tổng 

hợp, huy động khi cần lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Y tế đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Sơn La phối hợp thực hiện một số 

nội dung theo Công văn số 744/K2ĐT-ĐT ngày 31/7/2020 của Cục Khoa học 

công nghệ và đào tạo – Bộ Y tế./. 

Nơi nhận:                                          KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh;   (Phối hợp) 

- CDC Sơn La;  

- Lưu: VT, TCCB. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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