
    Kính gửi:  

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

                   - Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1134/KH-SYT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Sở Y tế 

về việc kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” 

năm 2019. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2019 Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang có xây 

dựng Kế hoạch số 222/KH-CCDS về việc tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến 

thức lão khoa cho cán bộ Y tế về Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.   

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, 

thành phố cử học viên tham dự lớp tập huấn.  

Thành phần: 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế và Lãnh đạo phòng khám người cao tuổi thuộc 

khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Trạm Y tế và Cán bộ chuyên trách Dân số xã, phường, thị trấn 

được triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.  

Thời gian: Tổ chức 04 lớp, mỗi lớp 01 ngày gồm: 

- Lớp thứ I: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15/10/2019. 

Thành phần học viên: 

 + Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế và Lãnh đạo phòng khám người cao 

tuổi thuộc khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (Mỗi đơn vị 02 

học viên). 

+ Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Đề án chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành, phố (Mỗi đơn vị 02 học 

viên). 

 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         An Giang, ngày  08   tháng 10  năm 2019 

V/v tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến 

thức lão khoa cho cán bộ Y tế cơ sở 

về “Chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi”  

 

 



- Lớp thứ II: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019  

Thành phần học viên: Lãnh đạo Trạm Y tế và Cán bộ chuyên trách Dân số 

xã, phường, thị trấn triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của các 

đơn vị: An Phú, Tân Châu, Châu Đốc và Phú Tân.  

- Lớp thứ III: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17/10/2019  

Thành phần học viên: Lãnh đạo Trạm Y tế và Cán bộ chuyên trách Dân số 

xã, phường, thị trấn triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của các 

đơn vị: Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Thành và Long Xuyên.  

- Lớp thứ IV: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 18/10/2019  

Thành phần học viên: Lãnh đạo Trạm Y tế và Cán bộ chuyên trách Dân số 

xã, phường, thị trấn triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của các 

đơn vị: Tri Tôn, Chợ Mới và Thoại Sơn.   

Địa điểm: Tại hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang. Số 13 

Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Kinh phí: Kinh phí tổ chức lớp tập huấn do Chi cục Dân số - KHHGĐ chi 

trả; chi phí đi lại, ăn nghỉ do đơn vị cử học viên tham dự chi theo quy định của 

Bộ Tài chính.  

Danh sách học viên tham dự gửi về Chi cục Dân số - KHHGĐ trước ngày 

11/10/2019, theo địa chỉ mail: huu_dsag@yahoo.com.vn). 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, 

thị, thành phố sắp xếp công việc cử học viên tham dự đúng thành phần và thời 

gian nêu trên. 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, DS. 

 

 

 

 

                                                                                       Phan Vân Điền Phương 
 


		2019-10-09T14:32:04+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




