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An Giang, ngày        tháng        năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 1769/SNV-TCBC &TCPCP ngày 26 tháng 10 năm 

2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện, quản lý biên chế 

giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026,  

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc báo 

cáo tổng kết việc thực hiện, quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên 

chế giai đoạn 2022 - 2026 theo đề cương và biểu mẫu đính kèm, cụ thể: 

1. 02 Chi cục trực thuộc: Báo cáo theo đề cương và biểu 2B; 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên: Báo cáo theo đề cương và biểu 3C; 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 

Báo cáo theo đề cương và biểu 3D; 

Để đảm bảo nội dung và thời gian báo cáo, Sở Y tế đề nghị cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gửi báo cáo về Sở Y tế chậm nhất ngày 

02 tháng 11 năm 2021 và gửi file mềm qua hộp thư điện tử 

ttdep03@angiang.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ đúng thời gian 

quy định.  

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VT, TCCB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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