
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  150  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  10 tháng 01 năm 2019 

V/v báo cáo, đề xuất hệ 
thống tiệt khuẩn cho Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh 
 

 
Kính gửi: Sở Y tế. 

 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 536/BC-STC ngày 28/12/2018 của Sở Tài 
chính về việc đầu tư hệ thống tiệt khuẩn dụng cụ y tế tập trung theo đề nghị của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát 
lại các trang thiết bị tiệt khuẩn dụng cụ y tế tập trung hiện có tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh, khả năng đáp ứng thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện, sự cần 
thiết trang bị hệ thống tiệt khuẩn dụng cụ y tế tập trung mới, danh mục trang 
thiết bị, sự phù hợp về công nghệ, tính đồng bộ với các trang thiết bị được trang 
bị, dự kiến trang bị cho Bệnh viện tại cơ sở mới... khả năng bảo đảm nguồn kinh 
phí đầu tư từ nguồn kinh phí của Bệnh viện, khả năng lồng ghép các nguồn kinh 
phí từ các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu khác để triển khai thực hiện; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, KH&CN; 
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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