
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:              /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 
ơ 

V/v tiếp tục vận hành Trạm bơm H3 

và đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Y tế; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1713/SXD-HTKT&VLXD ngày 30/11/2020 của Sở 

Xây dựng về việc xử lý Trạm bơm H3 trong khuôn viên Bệnh viện Phục hồi chức 

năng, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, trước mắt tiếp tục duy trì hoạt 

động của Trạm bơm H3 (hiện đang nằm trong khuôn viên Bệnh viện Phuc̣ hồi 

chức năng tỉnh) để cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân 

trong khu vực. Về lâu dài, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cần chủ 

động nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm nguồn nước thay thế Trạm bơm H3 để đảm 

bảo cấp nước cho sinh hoạt, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện. 

2. Đối với đề nghị đầu tư các công trình đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng chỉ 

tiêu giường bệnh và thực hiện chức năng, nhiệm vụ khám chữa bệnh được giao:  

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 276/TB-UBND về kết 

luận giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó giao Sở Y tế nghiên cứu lập đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

theo quy định của Luật Đầu tư công 2020 cho các hạng mục xây dựng mới để 

triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Để việc cải tạo, nâng cấp bệnh 

viện được đồng bộ, tránh tình trạng phát sinh các hạng mục dẫn tới phải điều 

chỉnh dự án nhiều lần, yêu cầu Sở Y tế rà soát kỹ các nội dung thực sự cần thiết 

phải đầu tư tại cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, trên cơ sở chủ trương, 

định hướng phát triển lập đề xuất dự án một cách tổng thể, toàn diện, trình cấp có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo nhiệm vụ đã được 

UBND tỉnh giao tại Thông báo số 276/TB-UBND ngày 25/5/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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