
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 
 

            

THƯ NGỎ 

“Đồng hành cùng Chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19” 

 
 

Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;  

- Các Hội nghề nghiệp y tế tỉnh Quảng Bình; 

- Hội Hưu trí ngành y tế Quảng Bình; 

- Các cô bác là cán bộ hưu trí chuyên môn y, dược đang sinh    

 sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
 

 

  Lời đầu tiên, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình xin trân trọng gửi tới toàn 

thể các cô bác, anh chị em cán bộ y tế lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì 

những đóng góp, đồng hành cùng ngành Y tế Quảng Bình trong công tác đảm bảo 

và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Quảng Bình thời gian qua. 

  Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước ta và Quảng Bình 

đang diễn biến ngày càng phức tạp, tỉnh Quảng Bình cũng đã ghi nhận nhiều 

trường hợp dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, Ngành Y tế Quảng Bình đang tập 

trung toàn lực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiêm 

chủng là một trong những giải pháp chủ động để tấn công và đẩy lùi dịch bệnh 

COVID-19. 

  Để Chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên diện rộng đạt hiệu quả, 

an toàn, đảm bảo đúng tiến độ, với tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch, Lãnh 

đạo Sở Y tế kêu gọi toàn thể các cô bác, anh chị em cán bộ y tế phát huy tinh thần 

tiên phong, nhiệt huyết, sẵn sàng mang tâm sức, kinh nghiệm quý báu đồng hành 

cùng ngành Y tế Quảng Bình trong “Chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19”.

 Mọi đăng ký của các cô các bác, các anh chị em xin được điền vào mẫu 

“Đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19” và lập danh sách gửi về 

Sở Y tế Quảng Bình, số 2 Đường Hồ Xuân Hương, Đồng Hới, Quảng Bình; hoặc 

gửi qua địa chỉ email: phongtccbsytqb@gmail.com; hoặc liên hệ trực tiếp với đồng 

chí Nguyễn Hoàng Tân, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, điện thoại: 

0852886688. 

Kính chúc cô bác, anh chị em nhiều sức khỏe! 

Trân trọng cảm ơn! 

           Quảng Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

 TM. LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Nguyễn Đức Cường 

mailto:phongtccbsytqb@gmail.com


 

Đơn vị 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH 

 TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 TỈNH QUẢNG BÌNH  

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Điện 

thoại 

Thông tin ngừa CIVID-19 

Chưa 

tiêm 

Đã tiêm 01 

mũi vắc xin 

Đã tiêm 02 

mũi vắc xin 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN TÌNH NGUYỆN  

ĐỒNG HÀNH CÙNG “CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19” 

CỦA NGÀNH Y TẾ QUẢNG BÌNH 

 

          Kính gửi:  

          - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình 

          - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………….. 

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………… 

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….. 

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………… 

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………. 

Địa chỉ khi cần liên lạc: …………………………………………………………. 

 Tôi viết đơn này xin tự nguyện đăng ký tham gia đồng hành cùng “Chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19” của ngành Y tế Quảng Bình. Kính mong 

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, Sở Y tế Quảng Bình 

tạo điều kiện để tôi thực hiện được nguyện vọng của mình. 

 Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm mọi rủi ro và tuân thủ sự phân công của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế Quảng Bình và các cấp 

chính quyền khi điều động, yêu cầu./. 

 …….., ngày ….. tháng….năm 2021 

 NGƯỜI VIẾT ĐƠN  
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