
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v dự thảo văn bản đề xuất hỗ trợ 

đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn (giai đoạn 2) 

 

 

Kính gửi: Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư. 
 

 

Để sớm đầu tư hoàn thiện công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn theo 

đúng quy hoạch, quy mô dự án ban đầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo 

đảm phát huy tối đa công năng, hiệu quả sử dụng của công trình, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên 

quan rà soát các nội dung chưa được triển khai trong giai đoạn 1 của Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cũng như nhu cầu, sự cần 

thiết đầu tư bổ sung hoàn chỉnh các hạng mục trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó 

dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các 

bộ, ngành trung ương hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 2 của dự án trên trong 

giai đoạn 2021 - 2025 từ các nguồn vốn không tính trong phần kinh phí cân đối 

cho các địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức, chương trình mục tiêu; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/9/2020. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- CPVP UBND tỉnh, Phòng THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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