
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3360 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 16  tháng 8 năm 2019 
V/v xây dựng Khu nhà điều trị  
theo yêu cầu tại Trung tâm Y tế  

huyện Chi Lăng 

 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; 
- Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. 

 

 

Xem xét Báo cáo số 377/BC-SKHĐT ngày 05/8/2019 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc đề xuất đầu tư xây dựng Khu nhà điều trị theo yêu cầu tại Trung 
tâm Y tế huyện Chi Lăng theo hình thức xã hội hóa, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để đảm bảo tuân thủ đúng tổng mặt bằng quy hoạch, mật độ xây dựng tại 
Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng đã được phê duyệt, hướng tới mục tiêu nâng cấp 
Bệnh viện đạt tiêu chuẩn loại II, yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp 
các phòng, khoa hợp lý để dành quỹ đất đầu tư xây dựng Khu nhà điều trị theo 
yêu cầu từ nguồn vốn xã hội hóa; không xây dựng công trình trên tại vị trí đã 
được quy hoạch xây dựng khối nhà 4 tầng (Khối điều trị nội trú khoa Nội, Y học 
cổ truyền và khoa Dược) tại Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của 
UBND tỉnh.  

Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể vị trí 
xây dựng Khu nhà điều trị theo yêu cầu, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng 
hoàn chỉnh Đề án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2259/VP-KTN 
ngày 07/6/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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