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Số: 2551 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  05 tháng 7 năm 2018 

  V/v xem xét Tờ trình số 
136/TTr-SYT ngày 

29/6/2018 của Sở Y tế 

 
Kính gửi:   

- Sở Y tế; 
- Sở Tài chính. 

 

 Sau khi thẩm tra Tờ trình số 136/TTr-SYT ngày 29/6/2018 của Sở Y tế về 
việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hạng mục: Hệ thống phần mềm 
Bệnh án điện tử và Đấu thầu thuốc cung cấp cho Sở Y tế và các đơn vị trực 
thuộc ngành Y tế, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Sở Y tế: 

a) Xây dựng và gửi kèm theo Tờ trình các văn bản sau: Dự thảo Quyết 
định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; dự thảo đề cương dự toán. 

b) Nội dung đề cương và dự toán chi tiết hạng mục:  

- Chưa bảo đảm về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại 
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng 
dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

- Đề cương và dự toán gửi kèm Tờ trình dài 161 trang, đề nghị giải trình rõ lý 
do và dự kiến khi đề cương được phê duyệt thì bản hoàn thiện là bao nhiêu trang. 

Đề nghị Sở Y tế hoàn thiện, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 
20/7/2018. 

2. Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến đối với dự toán chi tiết hạng mục: Hệ 
thống phần mềm Bệnh án điện tử và Đấu thầu thuốc cung cấp cho Sở Y tế và 
các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tại Tờ trình số 136/TTr-SYT ngày 29/6/2018 
của Sở Y tế, cần khẳng định dự toán có đủ điều kiện trình phê duyệt hay chưa; 
gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/7/2018. 

(Tờ trình số 136/TTr-SYT được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TT&TT, TC, KH&ĐT; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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