UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 405 /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kiểm tra công tác hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng
công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) và
dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình công tác hoàn thiện dự án đầu tư
xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) và công
trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh;
- Đại diện các nhà thầu (xây lắp, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý
dự án, kiểm định chất lượng...) có liên quan đến từng dự án (giao Sở Y tế chủ động
mời).
2. Thời gian, địa điểm
- Bắt đầu từ 13h40 phút ngày 03/11/2020 (thứ Ba)
- Các thành phần có mặt tại thực địa để kiểm tra dự án Cải tạo, sửa chữa
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, sau đó tiếp tục đi kiểm tra dự án Bệnh viện
đa khoa tỉnh (700 giường); họp kết luận buổi làm việc tại phòng họp của Bệnh
viện đa khoa tỉnh.
3. Nội dung làm việc
Kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh
viện Phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường);
đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại các văn bản chỉ đạo có
liên quan của UBND tỉnh.
4. Phân công thực hiện
- Sở Y tế báo cáo nội dung, khối lượng, tiến độ triển khai các công việc
cần thiết để đảm bảo hoàn thành tất cả các hạng mục công trình trong năm 2020;
xác định các nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp cụ thể; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh
chỉ đạo các nội dung liên quan; chuẩn bị phòng họp phục vụ làm việc.
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.

(Các cơ quan, đơn vị chủ động sao in đủ số lượng tài liệu đảm bảo phục
vụ họp).
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: THNC, KGVX, HC-QT, TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).
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