
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 4790  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 20  tháng 11 năm 2019 

 V/v triển khai thực hiện Công 
văn số 10382/VPCP-KGVX 

ngày 13/11/2019 của Văn 
phòng Chính phủ 

 
Kính gửi:  

 - Sở Y tế; 
- Sở Tài chính; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 

Thực hiện Công văn số 10382/VPCP-KGVX ngày 13/11/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận phiên họp giải trình về chính sách, 
pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập thuộc thẩm quyền 
quản lý của UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất 
UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho y tế, đặc 
biệt là y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 18/2008/QH12 
ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã 
hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

(Công văn số 10382/VPCP-KGVX và Công văn số 2386/UBVĐXH 14 
được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- 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 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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