
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 2270/TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập học viên tham dự lớp Đào tạo liên tục 

chuyên đề “Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê” 

năm 2019 

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo liên tục giai 

đoạn năm 2019-2020. 

Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

và Đại học Y khoa Fukushima Nhật Bản mở lớp đào tạo liên tục chuyên  đề 

“Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê” lần thứ hai tại An 

Giang. Sở Y tế thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp, như sau: 

- Thời gian làm thủ tục nhập học: từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút, ngày 

24/8/2019 (thứ bảy). 

- Thời gian khai giảng: 8 giờ 00 phút, ngày 24/8/2019 (thứ bảy). 

- Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Hạnh Phúc, số 234 Đường Trần 

Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Học phí: 600.000 đồng/học viên (Học viên chuyển khoản vào tài 

khoản Sở Y tế tỉnh An Giang số 3713.0.1062576.00000 mở tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh An Giang trước ngày 23/8/2019). 

 Lưu ý: Các học viên tham gia lớp học trang bị máy tính, đồng 

thời cài đặt phần mềm sử dụng: SPSS, Stata, EndNote. 

Do tính chất quan trọng của lớp học có mời giảng viên người nước 

ngoài, đề nghị các học viên (danh sách đính kèm) có mặt đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 
 Nơi nhận: 

- Các đơn vị có học viên đăng ký 

theo danh sách triệu tập đính kèm; 
- Lưu: VT, TCCB. 

 

(Gửi kèm File bài tập và Phần mền EndNote 

để học viên cài đặt trước) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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