
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v bổ sung làm rõ đề xuất gia hạn thời 

gian hoàn thành thi công hoàn thiện các 

hạng mục còn lại Khu tái định cư số 1 

thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn - Giai đoạn 1  

 

 

Kính gửi: Sở Y tế 

 

Xem xét Công văn số 1205/SYT-KHTC ngày 25/5/2022 của Sở Y tế về 

việc xin gia hạn hoàn thành thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại Khu tái 

định cư số 1 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (lần 2), 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Để có căn cứ xem xét quyết định thời gian gia hạn, cũng như đánh giá 

tiến độ, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu không đáp 

ứng tiến độ dự án, yêu cầu Sở Y tế xác định rõ khối lượng công việc còn lại 

của hạng mục trên, lập bổ sung kế hoạch thực hiện chi tiết bảo đảm rõ thời 

gian hoàn thành, người chịu trách nhiệm đối với từng công việc; đồng thời 

Lãnh đạo Sở phải cam kết, chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo UBND 

tỉnh về thời hạn hoàn thành dự án. Sở Y tế bổ sung, làm rõ các nội dung trên, 

hoàn thiện báo cáo, gửi UBND tỉnh xem xét trước ngày 02/6/2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, NV; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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