
 

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

 

THƯ KÊU GỌI 

Tình nguyeän tham gia coâng taùc phoøng choáng dòch beänh COVID-19 

 

Kính gửi:  Cán bộ viên chức và các em sinh viên Khoa Y dược 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-

19) tại Đắk Lắk và nhiều tỉnh thành trong cả nước tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp 

và lây lan trong cộng đồng. 

Thực hiện Công văn số 6810/BYT-K2ĐT ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về điều 

chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để huy động, tập trung lực lượng tham gia 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây 

Nguyên tổ chức huy động nhân lực y tế bổ sung cho công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 nhằm tăng cường sự hỗ trợ về nhân lực, cùng dồn sức cho mặt trận chống 

dịch chung của cả nước. 

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, tất cả vì sự an toàn và tính 

mạng của nhân dân. Trường Đại học Tây Nguyên kêu gọi cán bộ viên chức và các em 

sinh viên Khoa Y dược (kể cả những sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo) 

hãy tích cực chung tay, góp sức tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. Sự hưởng ứng, tình nguyện tham gia của cán bộ viên chức và các em sinh 

viên sẽ là nguồn lực to lớn, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân sớm đẩy lùi dịch 

bệnh COVID-19. 

Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Nhà trường rất 

mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của cán bộ viên chức và các em sinh viên 

Khoa Y dược. Cán bộ viên chức và các em sinh viên có nguyện vọng tình nguyện 

tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, xin vui lòng đăng ký trực tuyến theo 

đường link: https://forms.gle/7kck3Fw1Ta1Azepn9. Hạn đăng ký: 31/8/2021. 

Thông tin xin liên hệ thầy Phạm Trọng Lượng, Trưởng Phòng Công tác sinh 

viên, điện thoại 0915.855.887, email: ptluong@ttn.edu.vn. 

Trân trọng! 

 

https://forms.gle/7kck3Fw1Ta1Azepn9

