
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  1310   /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  08  tháng 4 năm 2019 

V/v mua máy siêu âm định 
lượng gan cho Bệnh viện 

Phục hồi chức năng 
 

 
Kính gửi: Sở Y tế. 

 
 

Thực hiện Thông báo số 3255-TB/VPTU ngày 26/3/2019 của Văn phòng 
Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Tờ trình số 07-
TT/BBVCSSK, ngày 20/3/2019 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, 
đồng chí Dương Xuân Huyên, 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 siêu âm hiện có tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, khả năng 
đáp ứng thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện, sự cần thiết trang bị máy 
siêu âm định lượng gan; dự kiến nguồn kinh phí đầu tư mua máy siêu âm định 
lượng gan; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/4/2019. 

(Thông báo số 3255-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy và Tờ trình số 07-
TT/BBVCSSK của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh được sao gửi kèm 
theo qua eOffice). 

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; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT; 
- Bệnh viện PHCN; 
- 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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