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THƯ NGỎ
Gửi các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý… các chuyên ngành sức khỏe
đặc biệt các em vừa tốt nghiệp ra trường năm 2021.

Tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang đã và đang diễn biến hết sức
phức tạp, số ca mắc mới tại cộng đồng ngày càng tăng, số người tiếp xúc (F1,
F2) cũng gia tăng theo; từ đó, các hoạt động phòng, chống dịch (khoanh vùng,
phong tỏa, cách ly, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị...) ngày càng nhiều và
đòi hỏi phải thần tốc, kịp thời, đầy đủ, chính xác, dẫn đến nhu cầu nhân lực
phục vụ ngày càng nhiều. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh đã huy
động các lực lượng ngoài ngành Y tế (Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao
đẳng Y tế Tiền Giang, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…) để phục vụ
cho công tác phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu
ngành Y tế phải huy động nhân lực, vật lực phục vụ cho công tác phòng chống
dịch Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế kêu gọi các bác
sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý… các chuyên ngành sức khỏe đã tốt
nghiệp ra trường đặc biệt các em mới ra trường năm 2021, tình nguyện tham gia
vào các hoạt động chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian dịch
bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Để tham gia vào các hoạt động chống dịch Covid-19, bác sĩ, y sĩ, điều
dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý… các chuyên ngành sức khỏe liên hệ đăng ký với
phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại 0273.3871649 hoặc số điện
thoại 0903962652 (ông Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở
Y tế). Các em sẽ được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19, được phân công
công việc hợp lý và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
Hãy cùng chung tay góp sức để toàn xã hội sớm khống chế và đẩy lùi
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xin trân trọng cảm ơn tất cả các em!
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