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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 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 09/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 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). 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, Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng tỉnh (tư vấn hỗ trợ Chủ đầu tư), Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và
Bệnh viện đa khoa tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; Phòng Cảnh sát
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh); các đơn vị tư vấn và 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 của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Trong thời gian qua, Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn
vị liên quan đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự chuyển
biến tích cực trong giai đoạn nước rút của dự án để phấn đấu đưa dự án vào hoạt
động trong tháng 9/2019. Tuy nhiên đối với việc khắc phục các nội dung khiếm
khuyết, hạn chế của công trình mà Cục Giám định nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chỉ ra thực hiện còn chậm, công tác lập hồ sơ
thiết kế bổ sung hạng mục phòng cháy, chữa cháy chưa hoàn thành. Để khẩn
trương triển khai các công việc liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng mục
tiêu hoàn thành Dự án trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị
liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan đôn đốc các nhà thầu thi
công trước ngày 15/8/2019 hoàn thành việc khắc phục các khiếm khuyết, hạn chế
của công trình; hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chủ động mời Cục Giám định nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng lên nghiệm thu để đưa dự án vào sử
dụng. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức nghiệm thu từng phần đối với các
công trình, hạng mục đủ điều kiện để đưa một phần công trình vào sử dụng.
2. Đối với gói thầu số 5 các hạng mục bổ sung phát sinh thuộc Dự án: Trên
cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán đã được Sở Xây dựng thẩm định, Sở Y tế khẩn
trương rà soát, tổng hợp và phê duyệt thiết kế theo quy định; 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, hoàn
thành trước ngày 15/8/2019.

Đối với hạng mục bổ sung hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy,
trong thời gian thi công các phần công việc còn lại, trước khi đưa công trình vào
sử dụng, Sở Y tế có văn bản gửi Công an tỉnh cam kết thời gian hoàn thành và
đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.
3. Đối với các nội dung liên quan đến hồ sơ quản lý chất lượng và các hạng
mục thi công ngoài hiện trường, khắc phục các khiếm khuyết của công trình, lỗi
thi công, lắp đặt toàn bộ 14 thang máy: Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc các
đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện trước ngày 20/8/2019, để tổ chức
nghiệm thu, kiểm định đưa vào sử dụng.
Đối với hệ thống cấp nước sử dụng đường ống PP-R, PN10 không đúng
theo hồ sơ thiết kế được duyệt, yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế
và các đơn vị có liên quan kiểm tra, tính toán lại các thông số kỹ thuật, nếu đảm
bảo yêu cầu tiếp tục cho sử dụng và hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trường
hợp không đảm bảo yêu cầu theo thiết kế chỉ đạo đơn vị thi công chủ động khắc
phục ngay.
Đối với các hạng mục khác như hệ thống vỉa hè, cổng, tường rào: Chủ đầu
tư chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng trước
ngày 10/8/2019.
Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công vệ sinh công trường sạch sẽ đối
với từng gói thầu, thu dọn phế liệu, san gạt hoàn trả mặt bằng, trồng cây xanh,
hoàn thiện cảnh quan khu vực khuôn viên và xung quanh Bệnh viện.
4. Để chấm dứt tình trạng các hộ dân ngăn cản đơn vị thi công hạng mục
vỉa hè, cổng, tường rào: Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc cùng với Chủ đầu tư, các
đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc còn tồn tại, tổ chức tuyên
truyền, vận động các hộ dân chấp hành, không cản trở thi công; kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm, hoàn thành trước ngày 15/8/2019 để bàn giao
mặt bằng cho Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công các hạng mục tiếp theo.
5. Về xử lý môi trường: Chủ đầu tư và đơn vị sử dụng công trình chủ động
phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi
đưa công trình vào sử dụng và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
sau khi công trình đã đi vào hoạt động.
6. Để bảo đảm tất cả các điều kiện cho Bệnh viện đi vào hoạt động trong
tháng 9/2019, Sở Y tế cùng với Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương thực hiện rà
soát, điều chỉnh lại mặt bằng bố trí các hạng mục phụ trợ cho phù hợp với thực tế
hiện nay và đáp ứng yêu cầu khi bệnh viện đi vào hoạt động; hoàn thành trước
ngày 25/8/2019 để triển khai các bước tiếp theo.
7. Đối với các gói thầu cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho Bệnh
viện đi vào hoạt động được như: Cung cấp suất ăn công nghiệp; camera an ninh;
dịch vụ giặt là và vệ sinh,...: Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương thực hiện công
tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định.
8. Đối với hạng mục bổ sung hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy:
Yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc, chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện công tác
thiết kế, lập dự toán, hoàn thành hồ sơ nộp trước ngày 15/8/2019 để tổ chức thẩm
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duyệt phòng cháy chữa cháy, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công,
sớm đưa vào sử dụng theo đúng quy định.
9. Về nguồn kinh phí thanh toán: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét cân đối bố trí từ nguồn thu
đấu giá tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu, các nguồn vốn hợp pháp khác và chủ
động bám sát các Bộ, ngành chức năng ở Trung ương để bố trí nguồn vốn ứng
trước từ vốn dự phòng 10% ngân sách địa phương cho dự án.
10. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp
chặt chẽ với chủ đầu tư, UBND huyện Cao Lộc để kịp thời tham mưu, đề xuất
giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
11. Đề nghị Ban chỉ đạo di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến địa điểm
mới triển khai thực hiện kế hoạch để di chuyển Bệnh viện bắt đầu từ ngày
15/9/2019.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. 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&CNCH, 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(HVTr).

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

Phạm Hùng Trường
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