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THƯ NGỎ 

Kính gửi: Quý cô, chú, bác, anh, chị là cán bộ y tế đã nghỉ hưu, 

y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

  

 Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xin trân trọng gửi đến Quý cô, 

chú, bác, anh, chị cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh lời 

chúc mạnh khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì sự đóng góp quý báu cho ngành Y tế 

trong thời gian qua. 

Những ngày gần đây, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta đang diễn biến 

rất phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước trên diện rộng 

nhiều tỉnh, trong đó tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều ca dương tính COVID-19 ngoài 

cộng đồng với nhiều nguồn lây nhiễm phức tạp. 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh, các cấp, các ngành cùng Nhân dân trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 

quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Với truyền thống ngành 

Y tế hết mình phục vụ, càng khó khăn tinh thần càng nỗ lực, tất cả vì tính mạng, 

sức khỏe của Nhân dân. Cán bộ y tế toàn ngành đã và đang ra sức căng mình quyết 

tâm phòng, chống dịch bệnh. Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh 

Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp hơn, dự báo nguy cơ dịch bệnh có thể tăng 

cao ở địa bàn tỉnh là rất lớn.  

Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xin được bày tỏ lòng trân trọng và rất 

hoan nghênh Quý cô, chú, bác, anh, chị là cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân 

tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch để được cùng chung tay góp sức, 

quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Sở Y tế xin tiếp nhận thông tin của Quý cô, chú, bác, anh, chị qua mẫu 

“Đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19” (kèm theo thư này) 

gửi về Sở Y tế Đồng Tháp (số 05, đường Võ Trường Toản, phường 1, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc liên hệ số điện thoại: 02773.851609 (Phòng Tổ chức 

cán bộ, Sở Y tế).  

Sở Y tế Đồng Tháp xin trân trọng kính thư./.  
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Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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