
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

____ 

Số: 751 /SYT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

An Giang, ngày 21  tháng 03  năm 2019 

V/v nhu cầu trang thiết bị văn phòng 

để chuẩn bị công tác di dời về trụ sở 

mới. 

 

Kính gởi: Các Trung tâm Y tế hệ dự phòng tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 

An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở 04 Đơn vị 

Y tế (Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm, 

Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Giám định Y khoa Pháp y); 

Căn cứ tiến độ thực hiện dự án Trụ sở 4 đơn vị Y tế. 

Để chuẩn bị cho công tác di dời vào trụ sở mới hoạt động, Sở Y tế An 

Giang đề nghị các đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Truyền 

thông giáo dục sức khỏe tỉnh; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh; Trung 

tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh 

thống kê toàn bộ tình trạng trang thiết bị văn phòng hiện có và nhu cầu trang 

thiết bị văn phòng cần xin bổ sung thêm (nếu có) để Sở Y tế có cơ sở trình cấp 

thẩm quyền bổ sung vào dự án Trụ sở 04 đơn vị Y tế.  

(Báo cáo theo phụ biểu đính kèm) 

Thời hạn nhận báo cáo đến hết ngày 29/3/2019. Đến thời hạn nêu trên nếu 

đơn vị nào không gởi báo cáo về Sở Y tế xem như đơn vị đó không có nhu cầu 

bổ sung thêm trang thiết bị văn phòng. 

Trân trọng kính chào! 

 
   

 
Nơi nhận:  

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;  

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 

tỉnh;  

- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh;  

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh;  

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh;  

- Ban QLDA tỉnh (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

  

                                                                                                                     


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-03-25T08:29:12+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




