HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 387 /HĐND-VP

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v báo cáo tình hình triển khai
thực hiện dự án hệ thống quản trị
ứng dụng công nghệ thông tin
Bệnh viện thông minh (giai đoạn
1 và giai đoạn 2)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ, kết
quả triển khai thực hiện Dự án hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin Bệnh
viên thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin chính về dự án (Chủ đầu tư, Quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, thời
gian hoàn thành và nguồn vốn thực hiện).
1. Đối với dự án giai đoạn 1
- Quá trình triển khai, đầu tư xây dựng; việc thanh quyết toán kinh phí.
- Việc khai thác, vận hành, đánh giá hiệu quả từ khi hoàn thành dự án giai đoạn 1
2. Đối với dự án giai đoạn 2
- Các nội dung đã triển khai thực hiện dự án đến ngày 30/4/2022.
- Tình hình sử dụng kinh phí được giao, tiến độ triển khai dự án theo tình hình
thực tế (gửi các quyết định, văn bản liên quan đã triển khai thực hiện kèm báo cáo);
II. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân.
III. Các nội dung tiếp tục triển khai trong năm 2022.
IV. Kiến nghị, đề xuất.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, phối hợp gửi
báo cáo trước ngày 15/5/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- C, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Hữu Học

