
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  4575  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  06  tháng 11 năm 2019 

V/v đề xuất thực hiện một số 
kiến nghị của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh 
 
 

Kính gửi:  
- Sở Y tế; 
- Sở Nội vụ. 

 

 Thực hiện Báo cáo số 184/BC-ĐGS ngày 28/10/2019 của Đoàn giám sát 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về kết quả giám sát chuyên đề “Tình 
hình hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2018” trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên 
cứu các văn bản hiện hành để đề xuất: Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
cho các Trạm Y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã góp phần thực hiện thành 
công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng mức chi 
thường xuyên hiện tại của các Trạm Y tế xã từ 50.000.000 đồng/trạm/năm lên 
định mức mới là 90.000.000 đồng/trạm/năm. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ điều 
kiện thực tế của tỉnh nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút 
bác sĩ có chuyên môn cao về làm việc tại địa phương, tăng nguồn lực có chuyên 
môn cho các Trạm Y tế tuyến xã. 

(Báo cáo số 184/BC-ĐGS được sao gửi kèm theo qua eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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