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Kính gửi: Sở Y tế 

Sau khi thẩm tra  Tờ trình số 153/TTr-SYT ngày 17/7/2018 của Sở Y tế về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm Y tế xã Song 
Giang, huyện Văn Quan và Tờ trình số 154/TTr-SYT ngày 17/7/2018 về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm Y tế xã Đồng Giáp, 
huyện Văn Quan và hồ sơ kèm theo, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại các Tờ trình số 153/TTr-SYT, số 154/TTr-SYT ngày 17/7/2018 Sở Y 
tế có đề nghị cắt giảm hạng mục tường rào cứng để xây dựng tường rào cây 
xanh theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 455/UBND-KTN ngày 
21/5/2018. Tuy nhiên, nội dung dự toán và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm 
theo các tờ trình nêu trên không thể hiện việc giảm trừ các chi phí liên quan và 
thay đổi thiết kế nêu trên. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế rà soát thống nhất các nội dung có 
liên quan giữa Tờ trình phê duyệt và hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng 
quy định để đủ cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, XD; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng KTN, KTTH, KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (TQV). 
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