
  

UBND AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 1561/SYT-TCCB 

V/v đăng ký nhu cầu tiếp nhận 

sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử 

dụng tốt nghiệp năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2019 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

Để có cơ sở phân công sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp 

năm 2019, đảm bảo nguồn nhân lực y tế phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa 

phương. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên 

đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2019 dựa trên chỉ tiêu biên chế được 

giao, cơ cấu nguồn nhân lực, vị trí việc làm và nhu cầu cấp thiết của đơn vị (theo 

Mẫu 01 đính kèm). 

Đồng thời báo cáo danh sách các bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đào tạo theo địa 

chỉ sử dụng và cử tuyển đã được phân công và tiếp nhận tại đơn vị (theo Mẫu 02 

đính kèm), tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, xem xét bàn giao hồ sơ tốt 

nghiệp đối với các bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đã hoàn thành nghĩa vụ sau khi tốt 

nghiệp đúng quyết định của UBND tỉnh. 

Số lượng đăng ký và danh sách báo cáo gửi về Sở Y tế (thông qua phòng 

Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/7/2019, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail 

ptnphuong@angiang.gov.vn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
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