
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY Khánh Hòa, ngày          tháng  02 năm 2020 

V/v tổ chức các lớp tập huấn 

trong thời gian diễn ra dịch bệnh 

Covid-19 

 

 

  Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Các Bệnh viện: Quân Y 87, 22-12, Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Nha Trang, Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, 

Giao thông vận tải Nha Trang. 
 

 Thực hiện Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; các khuyến cáo của Bộ Y tế về nội dung hạn chế tập trung đông 

người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-

19 gây ra, Sở Y tế yêu cầucác cơ quan, đơn vị khi tổ chức các lớp tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19lưu ý thực 

hiện một số nội dung sau đây: 

 1. Đối với các đơn vị tổ chức tập huấn: 

 - Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, thành phần mời tập huấn và 

tổ chức tập huấn theo hướng tập huấn giảng viên (TOT) nhằm hạn chế tập trung 

đông người trong các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụdo cơ quan, đơn vị tổ 

chức. 

-Yêu cầu đầu ra của lớp tập huấn phải bảo đảm học viên sau khi được tập 

huấn có khả năng truyền đạt kiến thức mà mình đã tiếp thu để tập huấn lại cho 

cán bộ y tế tại các khoa, phòng, bộ phận trực thuộc trong cơ quan, đơn vị. 

 2. Đối với các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn: 

 - Cử cán bộ tham dự tập huấn theo đúng thành phần do cơ quan, đơn vị tổ 

chức tập huấn mời. Đồng thời, cán bộ được cử tham dự phải có khả năng truyền 

đạt, tập huấn lại kiến thức mà mình đã tiếp thu theo hướng tập huấn giảng viên 

(TOT). 

-Tổ chức tập huấn lại cho cán bộ y tế tại các khoa, phòng, bộ phận trực 

thuộc trong cơ quan, đơn vị về nội dung đơn vị tổ chức tập huấn đã triển khai tại 

lớp tập huấn giảng viên (TOT). 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị phản hồi bằng văn bản về Sở Y tế để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT, p/h); 

- Phòng Y tế các H, TX, TP (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các Phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Thanh Tra Sở (VBĐT); 

- Văn phòng Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Phùng 
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