
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2020 cho Dự án 

“An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính năm 2020 của Dự án “An ninh 

y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 về việc phân bổ 

vốn ngoài nước để thực hiện Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở 

rộng năm 2020 cho Sở Y tế;  

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án “An ninh y tế khu vực 

tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 02/TTr-BQLDA 

ngày 26/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2020 

cho Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 

1. Tên Dự án: “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”. 

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế. 

4. Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Dự án Dự án “An ninh y tế khu vực 

tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn. 

5. Thời gian thực hiện: từ năm 2016 - 2021. 

6. Mục tiêu hoạt động năm 2020 

6.1. Mục tiêu 
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- Phòng, chống dịch bệnh cho nhóm dễ tổn thương ở khu vực biên giới và 

hành lang kinh tế. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác giám sát, đáp 

ứng phòng, chống bệnh và thảm họa cho các tuyến, tập trung vào tuyến huyện. 

- Đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm bảo đảm công tác phát hiện sớm, 

đáp ứng kịp thời và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện nhằm phòng, chống 

lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

6.2. Các hoạt động 

- Hợp phần 1: đẩy mạnh công tác phối hợp trong phòng, chống dịch bệnh 

khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng. 

- Hợp phần 2: đầu tư nâng cao năng lực quốc gia trong giám sát và đáp 

ứng dịch bệnh. 

- Hợp phần 3: đầu tư hệ thống năng lực xét nghiệm bảo đảm công tác phát 

hiện sớm, đáp ứng kịp thời và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế nhằm 

phòng, chống lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

7. Kinh phí 

Tổng kinh phí là 162.535 USD tương đương với 3.761.730.440 VND, 

trong đó: 

- Nguồn vốn ADB: 153.080 USD tương đương với 3.542.730.440 VND. 

- Vốn đối ứng của tỉnh: 9.455 USD tương đương với 219.000.000 VND. 

(Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính chi tiết được kèm theo Quyết 

định này).  

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng 

Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ  quan 

liên quan triển khai thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch và chế độ tài chính 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản 

lý Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 

- Như Điều 3; 

- Ban Quản lý Dự án TW; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
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