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      Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thông báo  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; 

Văn bản số 1554/UBND-VX1 ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của văn phòng Chính phủ, để 

chuẩn bị tốt cho nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID- 19 

trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham mưu 

UBND huyện (thị xã, thành phố) tổ chức phát động và thực hiện đợt thi đua đặc 

biệt với các nội dung chính: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống 

dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Xác định công tác 

phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị; 

thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị tốt nhất nhân lực và cơ sở vật chất, 

sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa 

ca mắc và tử vong do dịch. Tăng cường công tác truyền thông để từng người dân 

thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành Y tế.  Huy 

động toàn lực lượng y tế hiện có trên địa bàn, người có chuyên môn y tế (kể cả 

người về hưu) cho công tác phòng, chống dịch; huy động các nguồn nhân lực 

tham gia lực lượng tình nguyện viên phòng chống dịch khi cần thiết. 

2. Tạm thời không cử cán bộ đi công tác, học tập, thực hiện chế độ 

phép…nếu chưa thật sự cần thiết (Trừ các trường hợp đi công tác, học tập phục 

vụ công tác giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; khám, điều 

trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc bệnh dịch).  

3. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho công chức, viên 

chức, người lao động thường trực chống dịch, phục vụ công tác phòng chống dịch, 



khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân mắc bệnh dịch theo Văn bản số 207/SYT-

KHTC ngày 05/02/2020 của Sở Y tế. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

chống lây nhiễm cho cán bộ y tế; đảm bảo đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho 

cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để hỗ trợ các đơn vị, địa phương 

trong các tình huống khẩn cấp khi có quyết định điều động của Sở Y tế. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC      

- Như trên;  

- UBND huyện (thị xã, thành phố); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;       
- Lưu: VT, TCCB. 

Gửi: VB điện tử                                   
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