
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:        /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v đồng ý bổ sung chi phí dự phòng 

để thực hiện vận hành thử nghiệm 

các công trình xử lý chất thải dự án 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Y tế. 

 

Xem xét Báo cáo số 520/BC- SKHĐT ngày 04/11/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc sử dụng chi phí dự phòng, bổ sung nguồn kinh phí và ký Phụ 

lục hợp đồng để thực hiện giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh từ dự án Hệ thống xử lý nước thải và rác 

thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Sở Y tế (Chủ đầu tư) sử dụng nguồn vốn dự phòng của dự 

án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 

04/8/2015 của UBND tỉnh để thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý chất thải dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở không được vượt 

tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Yêu cầu Chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục lập dự 

toán kinh phí, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu để 

thực hiện giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án Hệ 

thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh theo các quy định pháp 

luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền xin gia hạn thời gian thực hiện dự án 

cho phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu bổ sung; đồng thời rút kinh nghiệm 

trong việc thực hiện các gói thầu tương tự không được ký hợp đồng khi chưa 

được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Giao Sở Y tế lập danh mục dự án trình Sở Tài chính tham mưu cho  

UBND tỉnh cân đối nguồn sự nghiệp y tế cho đơn vị để thực hiện tiếp các nội 

dung công việc còn lại của dự án theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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