
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ  Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY 
V/v tiếp tục tập huấn lấy mẫu xét 

nghiệm COVID-19 trong ngành 

giáo dục  

 

         An Giang, ngày  27 tháng 9 năm 2021  

      Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2735 /SGDĐT-

TCCB, ngày 24 tháng 9 năm 2021 về việc tiếp tục tập huấn cho viên chức lấy 

mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngành giáo dục và đào tạo. Vấn đề này Sở Y 

tế có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-

19 bằng hình thức trực tuyến cho viên chức các đơn vị trường mầm non, tiểu 

học, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, các Trường trung cấp trong tỉnh (kèm 

công văn số 2735 /SGDĐT-TCCB); 

2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ đầu mối phối hợp với Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm Y tế tuyến huyện triển khai tổ 

chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho viên chức các đơn vị thuộc 

Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh. 

3. Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm tập huấn do các đơn vị phối 

hợp quyết định. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Từ Hoàng Tước 
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