
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /VP-KT 

V/v khẩn trương thực hiện các công 

việc liên quan để triển khai gói thầu 

“Lập lại Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) dự án Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn” 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính. 
 

Xem xét Báo cáo số 128/BC-STC ngày 07/4/2021 của Sở Tài chính về đề 

nghị của Sở Y tế về dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lập lại Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn”, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trên cơ sở Công 

văn số 2054/SYT-KHTC ngày 08/4/2021 của Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ thẩm 

định, trước ngày 16/4/2021 hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh phân bổ 

nguồn kinh phí giảm cấp ngân sách nhà nước kết cấu trong giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh Quý IV năm 2020, để có cơ sở triển khai thực hiện gói thầu 

“Lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn” theo quy định. 

2. Trên cơ sở nội dung giao kinh phí của cấp có thẩm quyền, Sở Y tế hoàn 

chỉnh hồ sơ, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lập lại Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn” để tổ chức 

triển khai thực hiện ngay. 

Trường hợp dự kiến tiến độ phân bổ nguồn kinh phí giảm cấp ngân sách 

nhà nước kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Quý IV năm 2020 

không đảm bảo thời gian để thực hiện, hoàn thành hồ sơ Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn trước ngày 15/5/2021 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 161/TB-UBND ngày 30/3/2021, 

Sở Y tế chủ động phối hợp, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh tháo gỡ vướng mắc, không để trì hoãn thời gian hoàn thiện các thủ tục môi 

trường liên quan đến cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHĐT; 

- 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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