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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu  

tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình  
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện 700 giường) 

 
 

Ngày 08/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đã đi kiểm tra 
tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 
Sơn (Bệnh viện 700 giường). Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn 
vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 
Môi trường, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bệnh viện đa 
khoa tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh); đại diện lãnh 
đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, các đơn vị tư vấn (riêng 
tư vấn quản lý dự án không đến làm việc và không có lý do), các nhà thầu có liên 
quan đến Dự án. 

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, Đoàn công tác đã họp, nghe Chủ đầu tư 
(Sở Y tế) báo cáo, ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan. Kết thúc buổi làm 
việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu kết luận như sau: 

Thời gian qua, Sở Y tế đã quan tâm chỉ đạo công tác hoàn thiện, bổ sung hồ 
sơ pháp lý liên quan đến Dự án theo ý kiến của Cục Giám định (Bộ Xây dựng) tại 
Công văn số 05/GĐ-GĐ1 ngày 02/01/2019. Tuy nhiên đối với việc thi công khắc 
phục các nội dung khiếm khuyết, hạn chế của công trình mà Cục Giám định đã 
chỉ ra tại văn bản nêu trên và triển khai các hạng mục bổ sung của Dự án còn rất 
chậm, cần được khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Về một số mốc thời gian hoàn thành 

Yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn 
trương tổ chức triển khai các công việc đảm bảo đáp ứng tiến độ sau: 

- Hoàn thành sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết của công trình, lỗi thi 
công ngay trong tháng 3/2019. Lắp đặt thang máy xong trước ngày 30/4/2019. 
Đối với các nội dung phát sinh thêm của các hạng mục đã xây dựng, yêu cầu Chủ 
đầu tư chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện 
trước ngày 15/4/2019. 

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo ý kiến của Cục Giám định tại Công văn số 
05/GĐ-GĐ1 ngày 02/01/2019 và ý kiến của các cơ quan chức năng trước ngày 
20/3/2019. 

- Đầu tư hoàn thiện các hạng mục bổ sung mới xong trước ngày 15/5/2019. 

- Hoàn thiện các thủ tục về môi trường xong trước ngày 15/5/2019. 

- Chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tiến hành sơn lại toàn bộ 
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công trình (cả bên trong và bên ngoài) xong trước ngày 30/4/2019. Đồng thời Sở Y 
tế chủ động tổ chức nghiệm thu từng phần đối với các công trình, hạng mục đủ điều 
kiện trước ngày 30/4/2019 để có thể đưa một phần công trình vào sử dụng. Căn cứ 
kết quả nghiệm thu giai đoạn I, Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định 
chủ trương di chuyển giai đoạn I Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên cơ sở mới. 

2. Về công tác giải ngân thanh toán 

Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục 
chuyển nguồn vốn còn tồn sang năm 2019, chủ động hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán 
khối lượng theo quy định. 

Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm hướng dẫn, tạo 
điều kiện thuận lợi trong công tác giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành. 

3. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

- Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phân công 01 lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ 
thường trực chỉ đạo thực hiện Dự án cho đến khi hoàn thành. Tạm thời phân công 
lại nhiệm vụ trong Ban Giám đốc một cách hợp lý để đồng chí được phân công 
thường trực chỉ đạo thực hiện Dự án tập trung thời gian, trí tuệ, thường xuyên 
bám sát hiện trường, đôn đốc, chỉ đạo các công việc liên quan và chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mốc thời gian trên; 
các nhiệm vụ chuyên môn khác do đồng chí này đang phụ trách được điều chuyển 
tạm thời sang các lãnh đạo khác của Sở đảm nhiệm. 

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tạm thời bố trí 01 cán bộ 
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ làm việc theo chế độ chuyên gia để tư vấn, hỗ trợ 
Sở Y tế chỉ đạo hoàn thiện Dự án, hàng ngày cán bộ này có nhiệm vụ thực hiện 
nhiệm vụ Chủ đầu tư giao trong việc theo dõi, giám sát, hướng dẫn các nhà thầu 
hoàn thiện công trình, hồ sơ thủ tục có liên quan. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 
bắt đầu từ ngày 15/3/2019. 

4. Một số nội dung khác  

a) Giao Sở Y tế:  
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương xúc tiến làm việc với 

Bộ Quốc phòng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận độ cao tĩnh không của 
công trình và gắn đèn tín hiệu báo không theo quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trong thi công; lưu ý các vị trí 
hố thang máy trong thời gian chờ lắp đặt thiết bị phải được rào chắn, bịt kín các 
cửa ra vào để bảo đảm an toàn. 

- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy 
theo ý kiến của cơ quan chuyên môn để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu trước khi 
đưa công trình vào sử dụng. 

- Rà soát kỹ các lỗi thi công từng phòng, từng hạng mục để khắc phục, 
hoàn thiện, tránh bỏ sót, làm qua loa đại khái; yêu cầu nhà thầu thay thế các vật 
tư, thiết bị không bảo đảm chất lượng, mỹ quan trước khi nghiệm thu. 

- Lập biên bản xử lý nghiêm vi phạm của các chủ thể có liên quan tham gia 
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thực hiện Dự án theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư và quy định của pháp 
luật. 

b) Yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu thực hiện Dự án: 
Rút kinh nghiệm thời gian qua, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm 

vụ theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư và quy định của pháp luật; tập trung nhân 
lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng thời gian nêu trên; quan 
tâm công tác giám sát, quản lý công trình, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, đôn 
đốc của Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện phần 
việc thuộc trách nhiệm của mình. 

5. UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Cao Lộc khẩn 
trương rà soát, giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2019 các trường hợp huyện Cao 
Lộc đề nghị bố trí tái định cư tại khu tái định cư số 2 theo ý kiến chỉ đạo của lãnh 
đạo UBND tỉnh tại Công văn 1504/VP-KTN ngày 03/5/2018. Trước mắt ưu tiên 
giải quyết cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng công trình 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện 700 giường). Đối với các trường 
hợp khác, UBND thành phố Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem 
xét theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: YT, KH&ĐT, TC, XD, TNMT, GTVT; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 
- Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc, TP. Lạng Sơn; 
- Các đơn vị tư vấn, nhà thầu tham gia 
  dự án (Sở Y tế gửi); 05b 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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