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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

Số:  1262/SYT-KHTC 

Vv đăng ký danh mục đầu tư giai 

đoạn 2021-2025 lĩnh vực y tế 

 

Tp Long Xuyên, ngày 20 tháng 5 năm 2020 

  

 

 

 

Kính gửi:  - Các đơn vị y tế trực thuộc tuyến tỉnh.  

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

 

Thực hiện công văn số 2303/VPUB-KGVX  ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh An 

Giang Về việc lập danh mục đầu tư trong lĩnh vực y tế;  

 Căn cứ nội dung công văn số 2263/KHTC ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế Về việc 

lập danh mục nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực y tế;   

 Đề kịp thời tổng hợp báo cáo nhu cầu đầu tư của các dự án y tế kêu gọi đầu tư từ 

nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước  (theo hình thức liên doanh, liên kết, xã hội hóa, 

đầu tư theo hình thức hợp tác công tư) trong giai đoạn 2021-2025, Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị y tế trực thuộc rà soát báo cáo nhanh danh mục các dự án kêu gọi đầu tư từ 

nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (theo biểu mẫu đính kèm) gửi file về Sở Y tế trong 

buổi sáng ngày 20/5/2020 theo địa chỉ chỉ email: bvsanh@angiang.gov.vn.  

 Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo đúng thời 

gian quy định.  

 Trân trọng kính chào. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, KHTC.   
Đính kèm biều báo cáo     

 

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

Từ Quốc Tuấn 
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