
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

  

Số: 619/SYT-NVY 
 

V/v giao ban tháng trực tuyến năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  05 tháng 3 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

     - Các Trung tâm, Chi cục trực thuộc Sở; 

    - Bệnh viện công lập; 

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

     

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị các nội dung sau để phục vụ cho công tác 

giao ban tháng trực tuyến năm 2019 như sau: 

 - Lịch giao ban tháng trực tuyến sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút , ngày cụ 

thể như sau: 

STT Kỳ giao ban Ngày Ghi chú 

1 Tháng 03 01/04/2019 (thứ Hai)  

2 Tháng 04 02/05/2019 (thứ Năm)  

3 Tháng 05 03/06/2019 (thứ Hai)  

4 Tháng 06 01/07/2019 (thứ Hai)  

5 Tháng 07 05/08/2019 (thứ Hai)  

6 Tháng 08 03/09/2019 (thứ Ba)  

7 Tháng 09 07/10/2019 (thứ Hai)  

8 Tháng 10 04/11/2019 (thứ Hai)  

9 Tháng 11 02/12/2019 (thứ Hai)  

10 Tháng 12 06/01/2020 (thứ Hai)  

 - Các đầu cầu kết nối như năm 2018 và chuẩn bị phòng họp, trang thiết bị kết 

nối trực tuyến để kiểm tra kết nối vào lúc 13 giờ 15 phút. 

 - Các đơn vị gửi báo cáo tháng về mail: nghiepvusytag@yahoo.com 

(Phòng nghiệp vụ Y) để tổng hợp, trước 01 tuần. Riêng các đơn vị thực hiện việc 

khám, chữa bệnh trong báo cáo phải có 06 cột số liệu (Tổng số khám, Cấp cứu, 

Chuyển viện, Nặng xin về, Tử vong, Hiện còn), để thuận tiện cho đơn vị thì Sở 

không quy định mốc thời gian nhưng phải đảm bảo số liệu đúng và chính  xác 

trong tháng báo cáo. 

mailto:nghiepvusytag@yahoo.com


Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0906.966.838 (Trung – Phòng 

Nghiệp vụ Y)./. 

 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết) 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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