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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1192 /SYT-TCCB

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuyển thư ngỏ của Ban
Lãnh đạo Sở Y tế

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các bệnh viện: 74 Trung ương, Quân y 109, Giao thông
vận tải Vĩnh Phúc;
- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi cả nước cũng như trên điạ
bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm
cao, lây lan nhanh trong cộng đồng. Cán bộ y tế toàn ngành đã và đang ra sức, căng
mình cùng cả nước để quyết tâm phòng, chống dịch bệnh. Nguồn nhân lực dự trữ
để sẵn sàng huy động cho công tác phòng, chống dịch đang giảm dần và có nguy
cơ bị thiếu hụt. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban
chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Lãnh đạo
Sở Y tế Vĩnh Phúc đã ban hành Thư ngỏ gửi tới toàn thể các cán bộ y tế đã nghỉ hưu
trên địa bàn tỉnh để hiệu triệu, kêu gọi những tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần cao cả
hy sinh cống hiến, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Sở Y tế gửi toàn văn bức Thư ngỏ này tới các đơn vị, đề nghị các đơn vị thực
hiện như sau:
1. Đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở: Chuyển toàn văn bức thư ngỏ này
tới từng người nguyên là cán bộ y tế của đơn vị mình đã nghỉ hưu theo danh sách đã
gửi về Sở Y tế và hướng dẫn họ viết đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống
dịch (theo mẫu). Tập thể lãnh đạo đơn vị bàn bạc thống nhất làm tốt công tác tuyên
truyền nội dung thư kêu gọi của Ban lãnh đạo Sở; cách thức tiến hành để đạt hiệu
quả cao. Sở Y tế không giao chỉ tiêu vận động cho từng đơn vị, nhưng với tinh thần
cao nhất để có được số người đăng ký tự nguyện càng nhiều càng tốt. Sau đó tiếp
nhận đơn (đối với những người gửi đơn trực tiếp về đơn vị mình), tổng hợp gửi về
Sở Y tế.
2. Đối với các bệnh viện thuộc bộ, ngành, quân đội trên địa bàn tỉnh: Đề nghị
đơn vị có công văn kêu gọi và gửi toàn văn bức thư ngỏ này tới từng người nguyên
là cán bộ y tế của đơn vị mình đã nghỉ hưu từ năm 2011 tới nay (tuổi không quá 70);
hướng dẫn họ viết đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch (theo mẫu).
Sau đó tiếp nhận đơn, tổng hợp danh sách những người có đơn tình nguyện gửi về
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Thời gian các đơn vị gửi danh sách tổng hợp và đơn tình nguyện của các
cá nhân về Sở Y tế chậm nhất là ngày 28/5/2021, để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo
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tỉnh và lập kế hoạch tập huấn cho đội ngũ này có đủ kiến thức cần thiết để sẵn sàng
huy động nhân lực tham gia phòng chống dịch khi tình huống xảy ra.
Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị Thủ trưởng các
bệnh viện thuộc bộ, ngành, quân đội trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp chung sức cùng
Sở Y tế Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- CT UBND-TBCĐ tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn;
(để b/c)
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Công đoàn Ngành Y tế;
- Như trên;
- Cổng Thông tin GT điện tử tỉnh;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Y tế
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Phong
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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2021
THƯ NGỎ

Kính gửi: Các ông bà, cô bác, anh chị nguyên là cán bộ y tế đã nghỉ
hưu trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc
Lời đầu tiên, Ban lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng gửi tới toàn
thể các ông bà, cô bác, anh chị nguyên là cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh
lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì sự đóng góp của các vị tiền bối, lão thành
của ngành Y tế trong những năm tháng trước đây cũng như trong suốt thời gian qua
đã theo dõi và ủng hộ cùng với sự phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức phức
tạp với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng.
Cán bộ y tế toàn ngành đã và đang ra sức, căng mình cùng cả nước để quyết tâm
phòng, chống dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong làn sóng dịch Covid19 đợt này từ ngày 30/4/2021 đến nay đã ghi nhận gần 90 trường hợp mắc. Dịch
bệnh đã xảy ra trên địa bàn của 7/9 huyện, thành phố trong tỉnh. Bệnh viện dã chiến
số 1 của tỉnh đã được kích hoạt hoạt động trở lại. Nhiều khu cách ly tập trung của
tỉnh, của các huyện, thành phố được thiết lập để cách ly y tế cho hàng nghìn người.
Số nhân lực y tế đã huy động cho các cơ sở y tế này là rất lớn. Trong khi đó, toàn
tỉnh có 02 bệnh viện, 01 trung tâm y tế công lập và 01 bệnh viện tư nhân bị phong
tỏa để thiết lập vùng cách ly. Nguồn nhân lực dự trữ để sẵn sàng huy động cho công
tác phòng, chống dịch đang giảm dần và có nguy cơ bị thiếu hụt.
Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn diễn
biến phức tạp hơn. Các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ…
có số ca nhiễm vẫn gia tăng mỗi ngày. Công nhân từ các khu công nghiệp của tỉnh
và các tỉnh lân cận di chuyển, lưu thông qua lại với nhau khó kiểm soát; dự báo nguy
cơ dịch bệnh có thể tiếp tục xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn. Để chuẩn bị sẵn
sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tỉnh đã phải thiết lập thêm
Bệnh viện dã chiến số 2 và thêm nhiều cơ sở cách ly tập trung nữa, với hơn 10.000
chỗ nằm cho người cách ly.
Hơn ai hết, đã là cán bộ y tế dù còn đang công tác hay đã được về nghỉ theo
chế độ, chúng ta luôn ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong cuộc chiến
phòng, chống dịch bệnh; chúng ta phải thường xuyên, liên tục cảnh giác cao độ, làm
hết sức, hết mình để phòng, chống dịch bệnh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc
gia về phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "chuyển trạng thái phòng,
chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công" nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh,
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không để bùng phát và lây lan trên diện rộng; tiếp tục chung sức, đồng lòng thực
hiện thành công mục tiêu "vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe
nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội".
Để đạt được mục tiêu đó, mỗi cán y tế cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, vận
dụng những kinh nghiệm quý, bài học hay qua các đợt chống dịch để kế thừa, phát
huy kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh; trong đó có đội ngũ
những người thầy thuốc đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Ngành Y tế,
nay tuy không đi làm trong hệ thống công lập nhưng vẫn còn sức khỏe và trí tuệ,
đang tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở đâu đó mọi nơi trên
địa bàn tỉnh.
Bằng bức Tâm thư này, Ban lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xin được bày
tỏ lòng trân trọng và có lời kêu gọi tới toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị nguyên
là cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh là những người thầy thuốc tiền bối có
tâm huyết với Ngành hãy đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch
để được cùng chung tay góp sức, chia sẻ một phần gánh nặng cùng với Ngành Y tế
chúng ta. Trong tình huống cấp bách về nhân lực hiện nay, Ban lãnh đạo Sở Y tế rất
mong muốn nhận được những tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần cao cả hy sinh cống
hiến, mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình bước vào “Trận chiến
đấu mới” phòng chống dịch bệnh vì sức khỏe cộng đồng, vì tính mạng và sự bình
yên của nhân dân; để góp phần quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa
cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng
như của đất nước.
Mọi đăng ký của quý vị xin được điền vào mẫu “Đơn đăng ký tình nguyện
tham gia phòng chống dịch Covid-19” (kèm theo thư này) gửi về Sở Y tế Vĩnh Phúc
số 12, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc
bằng thư điện tử, qua địa chỉ email: soyt.vinhphuc.gov.vn; hoặc gửi trực tiếp về đơn
vị cũ trước đây quý vị công tác; để được tiếp nhận, tổng hợp danh sách, báo cáo xin
ý kiến Ban chỉ đạo Tỉnh, mời quý vị tham gia tập huấn trước khi tham gia phòng,
chống dịch. Điện thoại liên hệ: 02113840809 (phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế).
Chúc quý vị có nhiều sức khỏe, hẹn gặp nhau trên cùng chiến tuyến chống
dịch. Sở Y tế Vĩnh Phúc xin trân trọng kính thư./.
TM. BAN LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Y tế
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Phong
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Kính gửi:
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
Tên tôi là: ……………………………………..; năm sinh: …………..
Trình độ chuyên môn: …………………………………………………
Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu: …………………………………..
………………………………………………………………………….
Địa chỉ cư trú hiện nay: ………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………….; email: ……………………………
Lý do tình nguyện tham gia chống dịch: ………………………………...
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Tôi viết đơn này xin đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng,
chống dịch Covid-19. Kính mong được Sở Y tế tạo điều kiện để tôi thực hiện
được ý nguyện của mình.
Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, hướng dẫn
phòng, chống dịch của Bộ Y tế và tuân thủ sự phân công của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch tỉnh và Sở Y tế./.
….…….., ngày … tháng … năm 2021
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

