
 
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 376/SYT-TCCB 

V/v báo cáo thống kê về tổ 

chức và nhân lực y tế thông 

qua phần mềm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 An Giang, ngày  17  tháng  02  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ sở y tế tư nhân. 

 

Thực hiện Công văn số 103/BYT-TCCB ngày 08 tháng 01 năm 2020 của 

Bộ Y tế về việc báo cáo thống kê về tổ chức và nhân lực y tế thông qua phần 

mềm; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị, thành phố trực thuộc Sở Y 

tế, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND huyện và các cơ sở y 

tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện nhập liệu thống kê báo 

cáo về tổ chức và nhân lực y tế vào phần mềm tại đường dẫn 

http://nhanluc.tkyt.vn. Sau khi đăng nhập thành công đề nghị đổi mật khẩu (xem 

tài liệu hướng dẫn theo phần mềm). 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn 

nhập liệu dữ liệu vào phần mềm chậm nhất ngày 21/02/2020 để tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

Thông tin liên hệ: Hỗ trợ nhập liệu, kỹ thuật phần mềm liên hệ Chuyên 

viên Trần Thị Đẹp, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, điện thoại 0917274202; 

email: ttdep03@angiang.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như trên;  

 - Lưu VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 Từ Quốc Tuấn  
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