
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 12/SYT-NVY 
V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

phát triển nghề công tác xã hội trong 

ngành Y tế năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  05 tháng  01  năm 2021 

   

Kính gửi:   

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

              

Sở Y tế tiếp nhận Công văn số 7327/BYT-TCCB ngày 30/12/2020 của 

Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội 

trong ngành Y tế năm 2020 theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 

25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác 

xã hội giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 2514/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê 

duyệt Đề án “phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác 

xã hội trong ngành Y tế năm 2020 và giai đoạn 2011-2020 (theo phụ 2, phụ lục 

3 đính kèm) và  gửi về Sở Y tế theo địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn 

trước ngày 25/01/2021 để tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế. 

2. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố báo cáo thêm các Trạm Y 

tế có triển khai công tác này. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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