
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-TCCB 

V/v đăng ký tham dự chương 

trình Đào tạo và xử lý một số 

bệnh lý tim mạch thường gặp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày         tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

Căn cứ Công văn số 5720/BVE ngày 13/12/2020 của Bệnh viện E về việc 

tổ chức chương trình Đào tạo và xử lý một số bệnh lý tim mạch thường gặp. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham dự chương 

trình Đào tạo và xử lý một số bệnh lý tim mạch thường gặp do Bệnh viện E tổ 

chức. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung chương trình: chi tiết kèm theo Công văn số 5720/BE. 

2. Khai mạc: ngày 07 tháng 01 năm 2022. 

3. Hình thức tổ chức: học trực tuyến. 

4. Đối tượng tham dự: Các bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế, trường 

đào tạo khối ngành sức khỏe. 

5. Kinh phí tham dự: Miễn kinh phí cho người tham dự. 

6. Cấp chứng nhận tham dự: Học viên tham gia dự đầy đủ các buổi học 

của từng khóa học sẽ được cấp chứng nhận tương ứng. 

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Sở Y tế 

thông qua Email: nvthai03@angiang.gov.vn trước ngày 04/01/2022. Đồng thời 

nhập thông tin học viên qua đường link hoặc quét mã QR. 

Đường link Mã QR 

https://docs.google.com/forms/d/1yJ1-Ivwq0XV-

ib5yIxN2XwtU7XiAfA853JAUtygc-TY/edit  

 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nghiệp vụ Y; 

- Trường CĐ Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

(Đính kèm Công văn số 5720/BVE 

ngày 13/12/2020 của Bệnh viện E) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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