
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:   2308 /SYT-NVY 
V/v thông báo mời tham dự lớp tập huấn 

“Chẩn đoán và xử trí Sốt xuất huyết 

Dengue dành cho Bác sĩ và Điều dưỡng” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  23  tháng   8   năm 2019 

   

Kính gửi:   

                  - Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

                  - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 913/BVNĐ1-CĐT ngày 16/8/2019 của 

Bệnh viện Nhi đồng I – Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham dự lớp tập 

huấn “Chẩn đoán và xử trí Sốt xuất huyết Dengue dành cho Bác sĩ”; 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nêu trên 

theo thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

Mỗi đơn vị cử 01 Bác sĩ và 01 Điều dưỡng có tham gia điều trị Sốt 

xuất huyết. 

2. Thời gian: lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04/9/2019 (thứ ba). 

3. Địa điểm:  Hội trường Diamond Khách sạn Ninh Kiều (số 02, Hai Bà 

Trưng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ). 

4. Kinh phí: Kinh phí đi lại, công tác phí của đại biểu do đơn vị cử đại biểu 

tham dự chi trả theo quy định hiện hành. 

Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị y tế có nhu 

cầu tập huấn thông báo, đề cử cán bộ tham dự và tổng hợp thông tin gửi về Bệnh 

viện Nhi đồng 1 theo địa chỉ email: phongnguyen220480@gmail.com, điện 

thoại: 0909.311.376 (BS. Phong), đồng thời gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y 

- email: hanhytdpag@gmail.com), trước ngày 30/8/2019./.  

 
 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên (để tham dự); 

- BGĐ Sở Y tế (để theo dõi); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 

 

mailto:phongnguyen220480@gmail.com

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-08-23T14:23:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




