
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

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

Số:           /GM-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng  

công trình trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư 

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh mời 

các cơ quan liên quan dự họp xem xét một số nội dung cụ thể sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, đơn vị: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Nga Phong. 

 2. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/11/2022 (thứ Tư). 

 3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

 4. Nội dung:  

- Xem xét tiến độ, tình hình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với một số 

dự án đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư; 

- Thống nhất phương án giao chủ đầu tư dự án Sửa chữa khu nhà 4 tầng 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Đề nghị Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện khối lượng còn lại của hạng 

mục Khu tái định cư số 1, công tác hoàn thiện các thủ tục về môi trường và tiến 

độ quyết toán các hạng mục thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh; tiến độ triển 

khai các dự án khác về xử lý rác, nước thải các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; các 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu có); 

- Đề nghị các sở, ngành, cơ quan chủ động nghiên cứu các nội dung liên 

quan, tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- PCT Dương Xuân Huyên (bc); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HCQT, Trung tâm TT;  

- Lưu: VT, KT(CVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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