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V/v rà soát báo cáo và đăng ký 

nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc phòng khám sức khỏe 

cán bộ tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ tại khoản I, mục B, Phần I của Quy định số 1553-QĐ/TU ngày 

12 tháng 11 năm 2014 của Tỉnh ủy Quy định đối tượng khám, chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe, chế độ hỗ trợ chi phí điều trị bệnh và chế độ nghỉ dưỡng. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương 

rà soát báo cáo và đăng ký nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng 

khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám sức khỏe cán bộ tỉnh (Khoa Nội A1 

thuộc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang).  

Các đơn vị gửi hồ sơ về Sở Y tế chậm nhất ngày 11/12/2020, đồng thời 

gửi file Excel qua địa chỉ email ttdep03@angiang.gov.vn để tổng hợp, báo cáo 

theo quy định. 

Hồ sơ gồm có: 

- Tờ trình của đơn vị; 

- Danh sách (theo mẫu đính kèm); 

- Quyết định bổ nhiệm ngạch và quyết định lương hiện hưởng của các cá 

nhân có tên trong danh sách. 

Sau thời gian quy định, Sở Y tế sẽ không giải quyết mọi thắc mắc đối với 

các đơn vị không đăng ký nhu cầu. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

(Đính kèm Quy định số 1553-QĐ/TU) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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