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 TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2021 

 Số 376-CV/TU 

      Về việc huy động bổ sung lực lượng 

tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

  

 

 Kính gửi: - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh,  

  - Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số 165-TB/TU ngày 12/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 

các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên 

chức, đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy1 chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh huy động thêm 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi cơ quan, đơn vị huy động 

ít nhất 50% số người hiện có (những cơ quan, đơn vị đã cử người tham 

gia phòng chống dịch, nếu còn khả năng huy động thì tiếp tục cử bổ sung). 

Nguyên tắc cử cán bộ tham gia phòng, chống dịch của các đơn vị phải vừa 

đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ cử tham gia phòng, chống dịch; vừa 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.   

2. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn 

huy động thêm 500 đoàn viên, thanh niên/đơn vị hành chính cấp huyện. 

3. Sở Y tế rà soát số lượng y, bác sỹ hiện có và nhu cầu về nhân lực 

y tế tại các địa phương, đơn vị, thực hiện việc điều phối nhân lực y, bác 

sỹ từ các nơi khác để bổ sung nhân lực tham gia chống dịch tại các địa 

phương "vùng đỏ"; cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ làm việc với 

Trường Cao đẳng Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nhanh (từ 3 đến 

5 ngày) cho lực lượng huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn tỉnh. 

4. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc huy động và gửi danh sách 

cán bộ, công chức, viên chức, viên chức, người lao động tham gia phòng 

chống dịch về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với cấp tỉnh), Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện chậm nhất vào lúc 16 giờ 00, ngày 

                                                           
1 Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng Ban Tổ chức TỈnh ủy, số diện thoại 0908271339 
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14/8/2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh, huyện 

ban hành quyết định phân bổ lực lượng được huy động trong ngày 

15/8/2021. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo 

trên. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thường trưc Tỉnh ủy, 

- Lưu VPTU. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Bùi Minh Thạnh 
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:………………………………………. 

 *  

DANH SÁCH 

Cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 

----- 

TT Họ và tên 

Năm sinh Chỗ ở hiên nay Trình 

độ/chuyên 

môn 

Số điện 

thoại 

Nguyện vọng 

tham gia 

chống dịch 
Nam Nữ Xã Huyện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 

1         

2         

3         

…         

Tổng cộng        

 

  Ngày        tháng 8 năm 2021 

  THỦ TRƯỞNG 
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