
UBND TỈNH AN GIANG 

           SỞ Y TẾ 

 

Số:  1415/SYT-KHTC 

V/v đề xuất các tổ chức, cá nhân 

có đóng góp trong lĩnh vực xã hội 

hóa và an sinh xã hội (lĩnh vực y 

tế) trên địa bàn tỉnh An Giang, 

giai đoạn 2017- 2020 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  08   tháng  6  năm 2020 

  

Kính gửi:    

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

                                - Các bệnh viện tư nhân: Hạnh Phúc, Bình Dân,  

      Nhật Tân, Mắt Long Xuyên. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức Lễ vinh danh những điển hình tiên tiến 

có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần II, 

giai đoạn 2017- 2020; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu, hình ảnh 

(kèm theo) về kết quả hỗ trợ (đóng góp), địa chỉ và lập danh sách các tổ chức, cá 

nhân có đóng góp cho công tác an sinh xã hội và xã hội hóa lĩnh vực y tế trên 

địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017- 2020 (hỗ trợ thông qua đơn vị của mình) 

theo mẫu hướng dẫn đính kèm.  

Nội dung báo cáo gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính), kèm file 

mềm về địa chỉ email: dthung03@angiang.gov.vn và qttlinh@angiang.gov.vn 

trước ngày 13/6/2020 để tổng hợp xét chọn, giới thiệu các tổ chức, cá nhân và 

gửi danh sách về Ban tổ chức Lễ vinh danh. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện theo đúng 

thời gian quy định. 

Trân trọng kính chào./. 
 

 

 

Nõi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm Kế hoạch 303/KH-UBND) 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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