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(Ngày 23 tháng 5 năm 2022) 
 

 

Sau khi xem xét báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 23/5/2022, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:  

1. Báo cáo số 183/BC-STC ngày 18/5/2022 của Sở Tài chính về việc sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

quản lý.  

Nội dung đề xuất cải tạo, sửa chữa, nâng cấp mở rộng cơ quan Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Đồn biên phòng đã được Sở Tài chính chủ trì phối 

hợp cùng với các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế, đánh giá sự cần thiết đầu tư, 

sửa chữa đối với từng hạng mục công trình đảm bảo phù hợp thực tế và điều 

kiện về nguồn vốn. Sau khi xem xét, UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đối với các công trình do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh quản lý như đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. 

Tuy nhiên, đối với các nội dung cân đối, bổ sung kinh phí cho các nhiệm 

vụ năm 2022 cần phải xem xét bố trí cho các dự án quan trọng và các dự án đối 

ứng theo cam kết của tỉnh, giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan rà soát các hạng mục ưu tiên cần thiết, cấp bách theo hướng 

tiết kiệm nhất để đề xuất thực hiện trong năm 2022 và bố trí trong kế hoạch 

2023-2025; dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh 

về việc chi hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau khi có ý kiến 

chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh giao dự toán 

cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để triển khai thực hiện các công trình 

theo kế hoạch. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ 

tục đầu tư xây dựng theo quy định. 

2. Báo cáo thẩm định số 108/BC-SCT ngày 17/5/2022 của Sở Công Thương 

về việc bổ sung Cụm công nghiệp Minh Sơn, huyện Hữu Lũng vào Quy hoạch phát 

triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn 

năm 2025.  

Việc khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch Cụm công nghiệp Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng đã được UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo số 532/TB-UBND 

ngày 18/9/2021; trình tự, thủ tục lập, thẩm định bổ sung quy hoạch Cụm công 

nghiệp Minh Sơn vào Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh thời kỳ 2011 - 
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2020, tầm nhìn năm 2025 đã đảm bảo quy định tại Điều 8 Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp, UBND tỉnh đồng ý bổ sung Cụm công nghiệp Minh Sơn, huyện Hữu 

Lũng vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn năm 2025.  

Giao Sở Công Thương rà soát, hoàn thiện dự thảo văn bản xin ý kiến Bộ 

Tư lệnh Quân khu 1 và dự thảo văn bản lấy ý kiến thoả thuận của Bộ Công 

Thương về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Minh Sơn.  

3. Báo cáo số 175/BC-SXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về chủ 

trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Để đáp ứng yêu cầu về trụ sở làm việc, UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa 

chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư như đề nghị của Sở Xây 

dựng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo 

quy định. 

Giao Sở Tài chính cân đối, đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí để chủ 

đầu tư thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình theo quy định.  

4. Báo cáo số 183/BC-SKHĐT ngày 17/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định bảo đảm theo quy 

định, phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án. UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương điều chỉnh dự án như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 

trên, gồm: điều chỉnh tên nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

5. Báo cáo số 168/BC-SXD ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về điều chỉnh 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi - giai đoạn II.  

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi - giai đoạn 

II đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1503/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2010, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 

17/9/2018. Để đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh, việc điều chỉnh Dự án là cần 

thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung điều chỉnh đã được Sở Xây 

dựng và cơ quan liên quan xem xét, thống nhất đề xuất. UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương điều chỉnh Dự án trên như đề nghị của Sở Xây dựng, gồm: điều chỉnh, bổ 

sung thiết kế, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án. 
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 Sở Y tế chủ động thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy 

định, bảo đảm hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2022; nghiêm túc kiểm 

điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai dự án cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục, 

kịp thời báo cáo người có thẩm quyền cho chủ trương xử lý các vướng mắc, phát 

sinh trước khi tổ chức thực hiện.  

Về nội dung bố trí nguồn vốn cho phần dự toán phát sinh của dự án, UBND 

tỉnh sẽ xem xét cụ thể sau khi dự án được quyết toán hoàn thành để xác định 

chính xác nhu cầu sử dụng vốn.  

6. Báo cáo số 166/BC-SXD ngày 15/5/2022 về đánh giá chất lượng các 

nội dung điều chỉnh thiết kế hạng mục mái sảnh nhà A, C, D thuộc dự án Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn 1.  

Việc thi công bổ sung hệ thống mái phía trên các sàn mái sảnh của nhà A, 

C, D đảm bảo khả năng thoát nước mưa, hạn chế ứ đọng nước và thấm dột tại 

khu vực sảnh góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình. Công 

tác tổ chức thực hiện đã cơ bản tuân thủ đúng quy định về quản lý chất lượng 

công trình, đến nay hạng mục trên vẫn sử dụng ổn định, phát huy hiệu quả. Tuy 

nhiên, quá trình triển khai chủ đầu tư đã tổ chức thi công hạng mục trong khi 

chưa có sự đồng ý của người quyết định đầu tư dẫn đến vướng mắc kéo dài 

trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương bổ sung thiết kế hệ thống mái phía trên các sàn mái sảnh của nhà A, C, 

D, thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn 1 như đề nghị của 

Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế nghiêm túc 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm, coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý dự 

án đầu tư. 

Sở Y tế thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, khẩn 

trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan để sớm quyết toán dự án. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
 

 

 


		2022-05-31T06:42:35+0700


		2022-05-31T08:13:56+0700


		2022-05-31T08:13:56+0700


		2022-05-31T08:13:56+0700




