
  

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SYT-KHTC 

V/v tham gia góp ý kiến dự 

thảo Nghị định quy định về 

vay vốn, huy động vốn, liên 

doanh liên kết, thuê tài sản, 

thuê đơn vị cung ứng dịch vụ 

của các đơn vị SNCL thuộc 

lĩnh vực y tế - dân số 

An Giang, ngày          tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện theo Công văn số 2404/VPUBND-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định 

về vay vốn, huy động vốn, liên doanh liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng 

dịch vụ của các đơn vị SNCL thuộc lĩnh vực y tế - dân số.  

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị góp ý dự thảo Nghị định quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh 

liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ của các đơn vị SNCL thuộc lĩnh 

vực y tế - dân số.  

Thời gian gửi ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định bằng văn bản về Phòng Kế 

hoạch Tài chính - Sở Y tế và file mềm về e mail: trangnguyen6936@gmail.com, 

trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

“Đính kèm công văn số 3972/BYT-

KH-TC ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế 

và Dự thảo Nghị định”. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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