
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày       tháng      năm 2022 

V/v kế hoạch biên chế công chức 

trong các cơ quan hành chính và số 

lượng người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập năm 2023 

 

 

 

Kính gửi: Đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 679/SNV-TCBC&TCPCP ngày 27 tháng 4 năm 

2022 của Sở Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan 

hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2023. 

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo kế hoạch biên chế công chức trong các cơ 

quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2023 trình Sở Nội vụ. 

Sở Y tế đề nghị các các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế báo cáo, đề 

xuất biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023 theo đề cương và 

biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn này (đính kèm Đề cương báo cáo và phụ 

lục 3D).  

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế chậm nhất là ngày 10 tháng 5 

năm 2022 (Thứ ba), kèm file mềm để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy 

định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên hệ chuyên viên Trần Thị Đẹp, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 

số điện thoại 0917274202 để trao đổi. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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