
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 1781/SYT-TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

V/v đăng ký tham dự Khóa 

đào tạo, bồi dưỡng về Quản lý 

y tế cho lãnh đạo Bệnh viện 

 

Kính gửi: Các Bệnh viện tuyến tỉnh trực thuộc 

Sở Y tế nhận được Công văn 3569/BYT-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2019 

của Bộ Y tế về việc đăng ký tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng về Quản lý y tế cho 

lãnh đạo Bệnh viện. 

Nhằm kịp thời tham mưu cử cán bộ tham dự Khoá đào tạo, bồi dưỡng đúng 

đối tượng, Sở Y tế đề nghị các Bệnh viện tuyến tỉnh rà soát đề xuất cán bộ đăng ký 

tham dự (theo mẫu đính kèm). 

1. Đối tượng: Lãnh đạo Bệnh viện hoặc cán bộ được quy hoạch chức danh 

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện. 

2. Số lượng: 01 – 02 người. 

3. Thời gian dự kiến: Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 18/10/2019. 

4. Địa điểm: Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh (số 159 Hưng 

Phú, phường 8, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Kinh phí: Dự án HPET-Bộ Y tế hỗ trợ một phần kinh phí ăn, ở, đơn vị cử 

cán bộ chi trả kinh phí đi lại và một phần kinh phí ăn, ở cho cán bộ được cử đi học. 

Danh sách cán bộ đề xuất gửi về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 

05/07/2019. Sau khi khi tổng hợp danh sách, tham mưu thống nhất cử cán bộ tham 

dự khoá Đào tạo, bồi dưỡng, Sở Y tế sẽ thông báo đến các đơn vị. Thông tin liên 

hệ Bác sĩ Phan Thị Ngọc Phượng, email ptnphuong@angiang.gov.vn, điện thoại 

0913.877.461 hoặc phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế điện thoại 02963.852.518. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

 Từ Quốc Tuấn 
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