
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 3519/SYT-TCCB 

V/v đăng ký nhu cầu bác sĩ về 

công tác tại đơn vị giai đoạn  

2020-2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện công lập trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An 

Giang giai đoạn 2020-2025”; 

Căn cứ Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân về “Chính sách thu 

hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”; 

Sở Y tế dự kiến phân bổ nhân lực đủ điều kiện tham gia chính sách thu 

hút, cụ thể như sau: 

Trình độ chuyên môn 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Tổng 

cộng 

Tiến sĩ Y 1 1 1  1 - - 4 

Bác sĩ chuyên khoa II 2 2 1 1 - - 6 

Bác sĩ nội trú 1 1 - - - - 2 

Thạc sĩ bác sĩ 2 1 2 2 1 - 8 

Bác sĩ chuyên khoa I 4 4 4 4 2 2 20 

Bác sĩ đa khoa 30 30 30 25 25 10 150 

Tổng số 40 39 38 33 28 12 190 

* Ghi chú:Bác sĩ có trình độ sau đại học sẽ ưu tiên phân bổ cho Bệnh viện công 

lập trong tỉnh. 



Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y 

tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

đăng ký số lượng bác sĩ cần thu hút phù hợp với nhu cầu phát triển của đơn vị 

gửi về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế chậm nhất ngày 30/12/2019 (theo mẫu 

đính kèm). Nếu hết thời gian quy định, Sở Y tế không nhận được thông tin đăng 

ký, xem như đơn vị không có nhu cầu tiếp nhận bác sĩ thuộc chính sách thu hút 

nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2020-2025./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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