
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 02 năm 2021 

V/v khẩn trương hoàn thành các công 

việc liên quan đến dự án Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xem xét Báo cáo số 13/BC-SYT ngày 15/01/2021 của Sở Y tế về kết quả rà 

soát tổng thể tiến độ khắc phục các nội dung còn tồn tại, tiến độ quyết toán dự án 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở 

Y tế và cơ quan liên quan xem xét sự cần thiết, kinh phí triển khai thực hiện lập lại 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn, đẩy nhanh tiến độ báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực 

hiện theo nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 421/VP-KT ngày 02/02/2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc tiến độ hoàn thiện các nội dung liên quan 

đến khu tái định cư số 01, kết quả quan trắc lún nghiêng nhà E, xử lý dứt điểm 

trong tháng 02/2021; triển khai lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, đồng thời chủ động rà soát lại tất 

cả các hạng mục của dự án bảo đảm không phát sinh thêm các vướng mắc trước 

khi báo cáo kết quả khắc phục tồn tại với Cục Giám định nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng - Bộ Xây dựng để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đưa công 

trình vào khai thác sử dụng; đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. 

3. Ngày 24/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

382a/QĐ-UBND, theo đó một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Y tế là “ Hoàn 

thành hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào 

sử dụng Bệnh viên đa khoa 700 giường”, tiến độ chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 

2021. Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế lập kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo, đôn đốc 

thực hiện các nội dung có liên quan để triển khai tốt nhiệm vụ đã được giao; chịu 

trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các cơ quan có liên quan 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Xây dựng; 

- C, PCVP 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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