
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1935/SYT-KHTC 

V/v thực hiện tiểu Dự án 3 

“Trồng cây lâm nghiệp phân 

tán tại các công sở”    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               An Giang,  ngày 05  tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh; 

- Các Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố; 

- Bệnh viện ngoài công lập: Hạnh Phúc, Bình Dân,          

Nhật Tân, Mắt Long Xuyên. 

 

Theo nội dung văn bản số 1368/SNNPTNT-CCKL ngày 04/8/2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc cung cấp thông tin, 

thu thập số liệu để lập Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán tỉnh An Giang giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Để Sở Y tế có đầy đủ thông tin về việc thực hiện dự án trên như: loại cây 

trồng, số lượng, địa điểm bố trí... tại các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế quản lý nhằm 

phục vụ việc báo cáo và tiếp đoàn làm việc theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo các nội dung trên cơ sở văn bản 

số 1368/SNNPTNT-CCKL (đính kèm văn bản) và cụ thể theo phụ lục đính kèm. 

Riêng đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố ngoài báo cáo 

việc thực hiện tại đơn vị, Sở Y tế giao Trung tâm triển khai và làm đầu mối tổng 

hợp nội dung báo cáo như trên từ các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn 

quản lý của Trung tâm để báo cáo về Sở Y tế. 

Nội dung báo cáo xin gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch-Tài chính) trước 

ngày 10/8/2020 và file mềm qua email: qttlinh@angiang.gov.vn. Mọi thông tin 

chi tiết liên hệ: Quách Thị Thùy Linh, sđt: 0919.707096.    

Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC  
(đính kèm văn bản số 1368/SNNPTNT-CCKL 

và biểu mẫu )                                   

                                           

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 



PHỤ LỤC 

CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC HIỆN DỰ ÁN  

“TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN” TẠI CÔNG SỞ 

(kèm theo công văn số 1935 /SYT- KHTC ngày 05/8/2020 của Sở Y tế) 

 

TT Đơn vị 
Dự kiến 

loài cây trồng 

Số 

lượng 

Địa điểm 

trồng 
Ghi chú 

I Tuyến tỉnh     

1      

2      

3      

  ……………….     

II Tuyến huyện      

1 
Trung tâm Y tế huyện 

……………………. 

    

2 Trạm Y tế ……     

3 Trạm Y tế ……     

4 Trạm Y tế ……     

 ………………………..     

III Bệnh viện ngoài công lập     

1      

 ………………………..     
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