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BÁO CÁO 

V/v xin điều chuyển trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng 

Sơn cho Bệnh viện Phục hồi chức tỉnh Lạng Sơn quản lý và sử dụng 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Thông báo 611/TB-UBND ngày 07/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi 

chức năng và dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1); 

Căn cứ tình hình thực tế sau khi thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về sáp nhập 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lạng Sơn về Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh. Bêṇh viêṇ đang thưc̣ hiêṇ 02 nhiệm vụ: Khám, chữa bêṇh phuc̣ 

hồi chức năng (PHCN) do Sở Y tế giao; Tổ chức thực hiêṇ chức năng, nhiệm vụ 

của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. 

Sở Y tế báo cáo và đề xuất UBND tỉnh như sau:  

1.Thực trạng: 

a) Về cơ sở hạ tầng:  

Hiện tại, Bệnh viện Phuc̣ hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn là bệnh viện 

chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn với quy mô 100 giường bệnh. 

Diện tích sử dụng gồm: 

Nội dung Số lượng 

1. Tổng số ngôi nhà 07 ngôi 

2. Diện tích khuôn viên đất: 9.240,4 m2 

3. Diện tích xây dựng nhà: 2.171,1 m2 

4. Diện tích sàn xây dựng nhà: 4.201,7 m2 

b) Hiện trạng sử dụng nhà: 

- Nhà 01: Nhà Hành chính và khoa Khám bệnh, cấp hạng: cấp III, số tầng: 

3 tầng, hiện trạng sử dụng: Đang sử dụng làm trụ sở, diện tích xây dựng: 

495,5m2, Diện tích sàn xây dựng: 1.486,6 m2. 

- Nhà 02: Nhà làm việc Khoa Lão khoa - cán bộ: cấp III, số tầng: 2 tầng, 

hiện trạng sử dụng: Đang sử dụng làm trụ sở, diện tích xây dựng: 485,5m2, Diện 

tích sàn xây dựng: 971 m2. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN                       

SỞ Y TẾ 
 

Số:        /BC-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 



2 

 

 

- Nhà 03: Nhà làm việc Khoa Nội - Nhi: cấp III, số tầng: 2 tầng, hiện 

trạng sử dụng: Đang sử dụng làm trụ sở, diện tích xây dựng: 654 m2, Diện tích 

sàn xây dựng: 1.208 m2. 

- Nhà 04: Nhà làm việc Khoa Dinh dưỡng: cấp IV, số tầng: 1 tầng, hiện 

trạng sử dụng: Đang sử dụng làm trụ sở, diện tích xây dựng: 278,5 m2, Diện tích 

sàn xây dựng: 278,5 m2. 

- Nhà 05: Nhà bảo vệ: cấp IV, số tầng: 1 tầng; Diện tích sàn xây dựng: 

16,8 m2. 

- Nhà 06: Nhà thể chất: cấp IV, số tầng: 1 tầng; Diện tích sàn xây dựng: 

223 m2. 

- Nhà 07: Nhà xử lý rác: cấp IV, số tầng: 1 tầng; Diện tích sàn xây dựng: 

17,8 m2. 

Theo thông tư 46/2013/TT-BYT, ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng đối với 

bệnh viện Phục hồi chức năng hạng II bao gồm: 07 phòng chức năng và 19 khoa 

chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay bệnh viện mới chỉ có 05 khoa chuyên môn và 

03 phòng chức năng. Do nhân lực và cơ sở hạ tầng còn chưa đáp ứng được với 

số lượng chỉ tiêu giường bệnh được giao 100 giường. 

Khu nhà làm việc của Bệnh viêṇ Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn đươc̣ 

đưa vào sử duṇg từ năm 2009 hiện tại đã xuống cấp. Năm 2019 đã được đầu tư 

cải tạo, sửa chữa, tuy nhiên chưa đủ số phòng đủ tiêu chuẩn để các trang thiết bị 

điều trị theo quy định, dẫn tới việc điều trị đạt hiệu quả không cao. Số lượng 

bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng, phòng điều trị bệnh nhân nội trú 

trật hẹp, số lượng phòng không đủ kê 100 giường theo kế hoạch. Không có khu 

nhà để triển khai khoa chống nhiễm khuẩn, giặt, là, hấp sấy; Khoa Khám bệnh 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trật hẹp, thiếu khu vực riêng để đón 

tiếp và triển khai các thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh và điều trị ngoại 

trú cho cán bộ thuộc diện quản lý của tỉnh. 

          2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:  

Trong năm 2019, kết quả thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện đã đạt và hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:  

           - Số bệnh nhân đến khám tại phòng khám: 15.926 (đạt 318,5%); Bệnh 

nhân điều trị ngoại trú: 202 (đạt 101%); BN điều trị nội trú: 1.739 (đạt 102%).  

- Khám sức khỏe định kỳ: Cán bộ thuộc diện quản lý được mời khám tại 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: 395/442, đạt 89,37%; số cán bộ 

thuộc diện quản lý được mời khám tại Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ các huyện, 

thành phố: 1.500/1.651, đạt 90,85%.  

Năm 2020, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế bệnh viện 

được đầu tư trang thiết bị mới như: Hệ thống Oxy cao áp; Máy Xét nghiệm sinh 
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hóa; Máy xung kích trị liệu; Máy sóng ngắn trị liệu; hệ thống xông hơi, tắm 

thuốc... 

         3. Đề xuất:  

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới Bệnh 

viện Phục hồi chức năng đề xuất: 

- Chuyển giao trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng Sơn 

tại địa chỉ số 78 B, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn. 

+ Tổng diện tích mặt bằng: 824,3m2, diện tích xây dựng 772m2 gồm: 1 

nhà làm việc; cấp III; số tầng: 4 tầng và 1 nhà để xe. 

+ Vị trí khu đất tiếp giáp: phía Nam và phía Tây tiếp giáp với Bệnh viện 

Phục hồi chức năng hiện nay, phía Bắc tiếp giáp với nhà nghỉ Công đoàn tỉnh, 

phía Đông tiếp giáp với vỉa hè đường Lê Hồng Phong.  

Trước đây phần đất thuộc Viện điều dưỡng đã được thu hồi và giao đất 

cho Bảo hiểm y tế tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 591QĐ/UB-XD ngày 

27/07/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay cơ quan Bảo hiểm xã 

hội thành phố đã được sáp nhập về trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, không còn nhu 

cầu sử dụng. 

Mục đích sử dụng sau khi được tiếp nhận trụ sở cơ quan BHXH thành 

phố: Trụ sở mới được triển khai khoa Khám bệnh, điều trị ngoại trú cho các đối 

tượng cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý và khoa Cận lâm sàng (Chẩn đoán hình 

ảnh: hệ thống máy CT Scaner; Máy đo mật độ xương, Siêu âm; Xét nghiệm…) 

Trụ sở cũ (nhà 3 tầng) triển khai phòng điều trị nội trú và các phòng chức năng 

còn thiếu. 

Để giải quyết được khó khăn và đáp ứng nhu cầu về công tác Bảo vệ, 

Chăm sóc sức khỏe cán bộ và nâng cao chất lượng khám, điều trị, phục hồi chức 

năng cho nhân dân, Sở Y tế báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, được tiếp nhận 

điều chuyển trụ sở của BHXH thành phố về Bệnh viện Phục hồi chức năng quản 

lý và sử dụng./. 

 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Ban Tổ chức tỉnh ủy (B/c); 

- Ban Bảo vê ̣sức khỏe tỉnh; 

- Lañh đaọ Sở; 

- Bệnh viện PHCN; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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