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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức năng và dự 

án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1) 

 
 

Ngày 03/11/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục 

hồi chức năng và dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). Tham 

dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: 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 và UBND 

thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh và các nhà thầu thi công xây lắp, thiết bị, tư vấn (thiết kế, giám sát, 

quản lý dự án...) và một số thành phần có liên quan. 

Sau khi kiểm tra thực địa 02 dự án, Đoàn kiểm tra đã họp nghe các sở, 

ngành, cơ quan liên quan và các nhà thầu của 02 dự án báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải quyết. Đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc như sau: 

I. Dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức năng 

1. Nhận xét chung 

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh được đầu tư xây dựng, hoạt động ổn 

định từ năm 2009; đến năm 2018, bệnh viện được bổ sung thêm chức năng theo 

dõi, chăm sóc sức khỏe các đối tượng thuộc diện quản lý của Ban Bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo 

trên các lĩnh vực hoạt động, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; để khắc phục 

tình trạng xuống cấp tại một số khu nhà, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công 

tác. Năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh 

viện phục hồi chức năng tỉnh tại Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 18/4/2019. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư theo nội dung dự án được 

phê duyệt có một số hạng mục khác tiếp tục xuống cấp, cần thiết phải được cải 

tạo ngay để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của cơ sở. Sau khi xem xét báo 

cáo của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh đã có Thông báo số 276/TB-UBND 

ngày 25/5/2020 đồng ý chủ trương tiếp tục bổ sung, cải tạo một số hạng mục theo 

hình thức điều chỉnh, bổ sung dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 

719/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh. 

Qua kiểm tra trực tiếp cho thấy các nội dung đầu tư theo quy mô được phê 
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duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh đã cơ 

bản hoàn thành; tuy nhiên công tác triển khai các hạng mục bổ sung theo chủ 

trương đã được đồng ý tại Thông báo số 276/TB-UBND ngày 25/5/2020 rất 

chậm. Chủ đầu tư (Sở Y tế) còn lúng túng trong khâu lập hồ sơ điều chỉnh dự án, 

phối hợp chưa chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn dẫn đến cuối tháng 

10/2020 mới hoàn thiện công tác lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án, hiện nay 

đang trình thẩm định. Do việc xác định quy mô cải tạo ban đầu chưa phù hợp, 

đồng bộ; chưa dự báo, phát hiện được nguyên nhân gây ra sự xuống cấp tại một 

số khu vực để đề ra biện pháp xử lý triệt để, cộng với việc chậm trễ trong triển 

khai các hạng mục bổ sung đã làm kéo dài thời gian sửa chữa công trình, ảnh 

hưởng tới hoạt động của bệnh viện; một số vị trí vừa được cải tạo nay đã có dấu 

hiệu xuống cấp, làm giảm hiệu quả đầu tư, cần được tổ chức khắc phục sớm. Yêu 

cầu Sở Y tế và các cơ quan liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn 

tại, hạn chế trên. 

2. Về một số kiến nghị, đề xuất và nhiệm vụ trong thời gian tới 

a) Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ điều chỉnh, bổ sung 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục 

hồi chức năng tỉnh theo nội dung đề nghị của Sở Y tế; hướng dẫn, đôn đốc chủ 

đầu tư chỉnh sửa hồ sơ sau thẩm định, xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt theo 

quy định. 

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án được phê duyệt, Sở Y tế khẩn 

trương tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành dứt điểm công tác sửa chữa, cải 

tạo công trình trong thời gian sớm nhất. 

b) Về việc đầu tư xây dựng bổ sung một số nhà chức năng: trước mắt Sở 

Y tế tập trung triển khai các hạng mục cải tạo, sửa chữa theo đúng chủ trương 

của UBND tỉnh. Đối với các hạng mục xây dựng mới (bao gồm cả việc cải tạo 

lại tường rào), Sở Y tế khẩn trương lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình 

thẩm định, phê duyệt theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 276/TB-UBND ngày 

25/5/2020 của UBND tỉnh để có cơ sở đăng ký, thực hiện trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2021-2025. 

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh chủ động, khẩn trương tổ chức vệ 

sinh, phát dọn cây cỏ trong khuôn viên, nhất là khu vực gần tường rào giáp 

đường Ngô Thì Vị để bảo đảm cảnh quan sạch đẹp trong cơ quan. 

c) Về việc xử lý trạm cấp nước trong khuôn viên bệnh viện: giao Sở Xây 

dựng chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kiểm tra, 

đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động, những ảnh hưởng tới công trình xây dựng 

xung quanh khu vực; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trong tháng 

11/2020. 

d) Đối với cơ sở nhà đất là Trụ sở Chi nhánh Bảo hiểm xã hội thành phố 

Lạng Sơn: Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh cụ thể trước ngày 21/11/2010 để có căn 
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cứ giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý. 

II. Về dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1) 

1. Nhận xét chung 

Đây là một trong các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh, những năm qua 

luôn được lãnh đạo tỉnh dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhưng do 

nhiều nguyên nhân khác nhau nên thời gian thực hiện kéo dài, đến tháng 

11/2019 công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh mới bước đầu đi vào hoạt động, tuy 

nhiên đến nay vẫn còn một số hạng mục phụ trợ chưa được hoàn thiện dứt điểm. 

Cũng do thời gian thi công kéo dài, nên một số hạng mục có thời gian thi công, 

lắp đặt từ lâu nay đã có hiện tượng xuống cấp. Bên cạnh đó, chất lượng thi công 

một số hạng mục công việc cũng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, cần được tiếp 

tục chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Cục Giám định nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng (viết tắt là Cục Giám định). 

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dứt điểm dự án, UBND tỉnh đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Tại Công văn số 2707/VP-KT ngày 

07/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn 

thiện thủ tục nghiệm thu công trình trong tháng 8/2020, trên cơ sở đó thực hiện 

quyết toán công trình theo đúng quy định. Theo báo cáo của Sở Y tế (chủ đầu 

tư), đến nay phần lớn những yêu cầu của Cục Giám định đã được các bên liên 

quan khắc phục, nhưng vẫn còn tồn tại một số nội dung nên chưa thể hoàn thiện 

biên bản nghiệm thu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Y tế và các 

nhà thầu nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 2707/VP-KT ngày 

07/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, khẩn trương khắc phục, hoàn thiện các 

hạng mục còn lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, 

đưa vào sử dụng, quyết toán công trình theo quy định. 

2. Một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới 

a) Đối với Sở Y tế: 

- Tích cực, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây 

lắp, thiết bị khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các nội dung còn lại chưa được khắc 

phục theo đúng yêu cầu của Cục Giám định đáp ứng yêu cầu tiến độ. 

- Khẩn trương làm việc với các bên liên quan để rà soát, xác định chính 

xác nhiệm vụ quan trắc, xuất trình báo cáo kết quả quan trắc lún nghiêng nhà E 

thuộc trách nhiệm của cơ quan nào để có giải pháp xử lý, hoàn thiện theo đúng 

quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc khẩn trương thực hiện thử 

nghiệm 11/14 chỉ tiêu mẫu nước sinh hoạt còn thiếu theo yêu cầu của Cục Giám 

định, hoàn thành trong tháng 11/2020. 

- Chỉ đạo tư vấn thiết kế dự án trước ngày 15/11/2020 phải hoàn thành 

việc đề ra các giải pháp kỹ thuật che bịt lỗ thông tầng để phòng chống cháy lan, 
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chống dầu lan cho bồn chứa dầu phòng máy phát điện dự phòng (nội dung số 6, 

7 theo yêu cầu của Cục Giám định). Trên cơ sở đó, Sở Y tế chỉ đạo nhà thầu 

Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông thi công hoàn thiện 

trước ngày 25/12/2020. 

- Trong tháng 11/2020 hoàn thành việc rà soát, phê duyệt thiết kế điều 

chỉnh các hạng mục liên quan tại Khu tái định cư số 1 theo chủ trương về chia 

lại diện tích lô đất tái định cư đã được UBND tỉnh chỉ đạo để nhà thầu có cơ sở 

ký phụ lục hợp đồng, thi công theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ được duyệt, Sở Y 

tế chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nga Phong thi công hoàn thiện các hạng mục 

còn lại thuộc Khu tái định cư số 1 trước 25/12/2020. 

- Kiểm tra, đánh giá cụ thể việc sạt lở mái ta luy dương khu vực giáp ranh 

giữa lô số 1 và lô số 4; trường hợp cần thiết phải xử lý thì đề xuất giải pháp đảm 

bảo an toàn, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện.  

- Khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện 

Cao Lộc và cơ quan liên quan xác minh làm rõ, xử lý khiếu nại của ông Hoàng 

Văn Kín liên quan đến diện tích đất lâm nghiệp của gia đình tại khu vực trên 

theo nhiệm vụ đã giao tại Công văn số 3915/VP-BTCD ngày 25/9/2020 của 

UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. 

b) Đối với các nhà thầu tham gia dự án (Trung tâm Tư vấn kiến trúc và 

đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần Máy xây dựng và công trình công nghiệp – 

Coninco, Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông, Công ty 

TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Quốc Khánh, Công ty TNHH MTV Nga 

Phong): yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, tích 

cực phối hợp thực hiện, hoàn thiện các nội dung công việc theo đúng quy định, 

bảo đảm tiến độ như đã nêu. 

c) Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tích cực, chủ động phối hợp với các 

nhà thầu khắc phục các nội dung còn tồn tại, khiếm khuyết của công trình; phối 

hợp thực hiện công tác bảo hành sau nghiệm thu để nâng cao hiệu quả khai thác 

cơ sở vật chất đã được đầu tư./ 
 

Nơi nhận:                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, cơ quan dự làm việc; 

- Các nhà thầu (giao Sở Y tế gửi); 

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, KGVX;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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