
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TCCB         An Giang, ngày        tháng       năm 2022 

V/v khảo sát nhu cầu đào tạo 

làm việc với Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ 

 

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

Để chuẩn bị kế hoạch phối hợp đào tạo với Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học và sau đại học, đào 

tạo bồi dưỡng ngắn hạn năm 2022. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên 

đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2022 và nhu cầu đào tạo liên thông 

đại học, sau đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở 

Y tế qua địa chỉ email nvthai03@angiang.gov.vn (file excel và file PDF) chậm 

nhất đến hết ngày 31/3/2022 để tổng hợp chuẩn bị nội dung làm việc với 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Trân trọng./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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