
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3484/SYT-KHTC 

V/v báo cáo tình hình triển khai 

thanh toán điện tử không dùng 

tiền mặt tại các cơ sở khám 

chữa bệnh 

 

          An Giang, ngày 23 tháng 12  năm 2019 

Kính gửi:  

 - Các Bệnh viện công lập tuyến tỉnh; 

 - Các Bệnh viện tư nhân; 

 - Các Trung tâm Y tế huyện/ thị/ thành phố.  

 ( Trừ Trung tâm Y tế thị xã  Tân Châu) 

 

Thực hiện Công văn số 831/CNTT- THKCB ngày 20/12/2019 của Cục Công nghệ 

Thông tin – Bộ Y tế về việc báo cáo tình hình triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế 

không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh/ thành phố quản lý.  

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các giải pháp 

thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại đơn vị theo mẫu phiếu khảo sát, đánh giá 

đính kèm. 

Để kịp tiến độ thời gian tổng hợp và báo cáo cho Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Y 

tế. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về phòng Kế hoạch 

– Tài chính Sở Y tế trước ngày 27/12/2019 qua đường công văn và thư điện tử theo địa 

chỉ: baocaothongkeag@gmail.com hoặc qttlinh@angiang.gov.vn. Điện thoại liên lạc: 

02963.831094 

Trân trọng kính chào! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT-KHTH. 

( Đính kèm mẫu phiếu khảo sát) 

 

                KT. GIÁM  ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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