
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1273/SYT-VP An Giang, ngày  26  tháng 05 năm 2021 
V/v cung cấp thông tin đơn vị  

tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử 

thông qua hệ thống quản lý văn bản và 

chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng 

tỉnh An Giang. 
 

   Kính gửi:  

  - Các đơn vị y tế trực thuộc; 

  - Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc; 

- Bệnh viện đa khoa Nhật Tân. 

 

Sở Y tế An Giang nhận được công văn số 494/STTTT-CNTT-BCVT của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về việc cung cấp thông tin cơ 

quan, đơn vị nhà nước tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ 

thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng tỉnh An 

Giang,  

Trên cơ sở Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước đã 

được ban hành tại Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết 

định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh An Giang, Sở Y tế An 

Giang đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, tổng hợp cung cấp thông tin của đơn 

vị thuộc cấp 3, cấp 4 (theo phụ lục đính kèm).  

Văn bản cung cấp thông tin của các đơn vị ký số gửi về Sở Y tế qua phần 

mềm quản lý văn bản iOffice (không gửi văn bản giấy) đến hết ngày 28/5/2021 

để tổng hợp. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện nội dung công văn. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 

 



SỞ Y TẾ AN GIANG 

….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC  

Thông tin cơ quan, đơn vị nhà nước tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản  

và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng tỉnh An Giang  

(Kèm theo Công văn số      /SYT-VP ngày     /5/2021 của Sở Y tế An Giang) 
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1 
Sở Y tế 

An Giang 
      000.00.15 .H01 

 

1.1  
Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm An 

Giang 
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