
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số: 2918/VP-KTN 

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện 
hợp đồng gói thầu Mua sắm thiết bị 

lắp đặt hệ thống oxy thuộc dự án 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

(700 giường bệnh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  27  tháng 7  năm 2018 

 
 

Kính gửi:  
      - Sở Y tế; 
      - Sở Xây dựng. 

 
 
Xem xét Báo cáo số 190/BC-SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng về 

việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu cung cấp thiết bị y 
tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Cho phép Sở Y tế gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Mua 
sắm thiết bị lắp đặt hệ thống oxy thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 
giường bệnh) đến hết ngày 30/9/2018. 

2. Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành 
toàn bộ công trình đưa vào khai thác sử dụng trong quý III năm 2018 theo đúng 
yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 321/TB-UBND ngày 10/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế, Sở Xây dựng và các cơ 
quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, KTN, KGVX, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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