
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 
V/v khẩn trương xử lý dứt điểm các 

nội dung liên quan đến dự án đầu tư 

xây dựng công trình Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Y tế; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông. 

 
 

Xem xét Công văn số 1463/SYT-KHTC ngày 03/7/2020 của Sở Y tế về 

việc rà soát các nội dung liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

và xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị liên 

quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung phải khắc phục theo Biên bản kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ngày 

03/01/2020 của Cục Giám định - Bộ Xây dựng; đồng thời chỉ đạo thi công hoàn 

chỉnh, dứt điểm các hạng mục thuộc gói thầu số 2: Xây lắp hạng mục hạ tầng khu 

tái định cư số 01 (Lô số 04) và hai đoạn tường rào còn lại (dài khoảng 200m) 

thuộc gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cổng, tường rào, nhà để xe, 

nhà bảo vệ, đảm bảo xong toàn bộ trong tháng 7/2020; hoàn thiện các thủ tục liên 

quan để ký biên bản chính thức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng 

trong tháng 8/2020. 

Đối với các hạng mục công việc đã thi công xong, Sở Y tế cần đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; xem xét, 

nghiên cứu thực hiện quyết toán trước đối với các gói thầu, hạng mục đã bảo đảm 

đầy đủ hồ sơ, thủ tục để giảm mức độ tập trung tài liệu, tạo thuận tiện trong công 

tác kiểm soát hồ sơ quyết toán. 

2. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương tổ chức xử lý dứt điểm vướng mắc 

về mặt bằng liên quan đến việc thi công hàng rào dự án, bàn giao mặt bằng cho 

chủ đầu tư xong trước ngày 20/7/2020 để thực hiện thi công, đóng toàn bộ hàng 

rào xong trong tháng 7/2020. 

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông tích 

cực phối hợp với chủ đầu tư dự án để khắc phục những nội dung còn tồn tại về 

chất lượng công trình theo ý kiến của Cục Giám định - Bộ Xây dựng; cung cấp 

đầy đủ tài liệu có liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công 
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trình, trên cơ sở đó các bên mới có căn cứ xác nhận khối lượng, thanh toán khối 

lượng hoàn thành, nhất là phần khối lượng bổ sung phát sinh tại các gói thầu do 

đơn vị thực hiện. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- 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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