
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-TCCB 

V/v đào tạo, luân chuyển 

cán bộ làm việc tại các 

khoa hồi sức tích cực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày       tháng       năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

Thực hiện Công văn số 8316/BYT-KCB ngày 03 tháng 10 năm 2021 của 

Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ làm việc tại các 

khoa, Trung tâm hồi sức tích cực. 

Để đảm bảo nhân lực làm việc khi dịch bệnh xảy ra phù hợp với chiến lược 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

- Tập hợp, thống kê, báo cáo số lượng bác sĩ, điều dưỡng đã có chứng chỉ 

hành nghề, chứng chỉ đào tạo liên tục và nhu cầu đào tạo chuyên ngành hồi sức 

tích cực trong thời gian tới (theo mẫu đính kèm), gửi về phòng Tổ chức cán bộ, 

Sở Y tế. Đồng thời đăng ký nhu cầu đào tạo về Bệnh viện đa khoa trung tâm An 

Giang trước ngày 14/10/2021. 

- Xây dựng kế hoạch luân phiên bác sĩ, điều dưỡng đến làm việc tại các 

khoa hồi sức tích cực từ 3-6 tháng, sau khi được tập huấn chuyên môn về hồi 

sức tích cực để có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh thực tiễn chuyên ngành 

hồi sức tích cực. 

2. Giao cho Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang dựa trên nhu cầu đăng 

ký của các đơn vị, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên ngành hồi sức 

tích cực và thông báo đến các đơn vị kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, đồng 

thời hỗ trợ thực hành cho các đơn vị (nếu có nhu cầu). 

3. Các đơn vị gửi Báo cáo bằng văn bản và Email: 

nvthai03@angiang.gov.vn. Chi tiết liên hệ chuyên viên Nguyễn Văn Thái, 

phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế,  SĐT: 0763810815. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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MẪU BẢNG TỔNG HỢP 

NHÂN LỰC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC TÍCH CỰC 

(Kèm Công văn số             /SYT-TCCB ngày         /        /2021 của Sở Y tế) 

 

Khoa/phòng 

Thống kê nhân lực hồi sức tích cực hiện có 
Nhu cầu đào tạo 

hồi sức tích cực 

Bác sĩ Điều dưỡng 

Bác sĩ 
Điều 

dưỡng Tổng 
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Có 
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Tổng 
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Có 
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HSCC       

…       
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