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S: /TB - UBND Ci'ca Lô, ngày tháng 8 nám 2020 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa dng chI Doãn Tin Dung - Chü tich  UBND tiij xä 

ti phiên h9p UV. UBND thj xã tháng 8 nàm 2020 

Ngày 18/8/2020, UBND thj xà t chrc phiën h9p thung k' dirOi si chü trI 
cCia dông chI 1)oàn Tiên Dung - Chü tjch UBND thj x. Tham dir hçp có các 
thành vien Uy viên UBND thj xã, PhO Trueing phông Y tê, dti din UBMTTQ, 
các Ban xây dirng Dãng và lãnh do mt so dn vj lien quan. 

I. TJJ PHIEN HQP, UBND THI xA BA NGHE VA CHO KIEN CAC 
NQI DUNG 

1. K hoch trin khai thirc hin chuyn giao k5 thut theo D an xay dijng 
bnh vin v tinh giai domn 2020 — 2025 (Phông Y tê, Trung tam y tê chuân bj). 

2. Báo cáo két qua kim tra, dánh giá chAt hiçng mt s cong trInh dâu tu 
trên dja bàn thj xà (PhOng QLDT chuân bj). 

I!. KET LUiN CUA CHU T!CH  UBND TH! xA BOI VOI CAC NQI 
DUNG BAO CÁO 

1. Kê hoch triên khai thiyc hin chuyn giao k5 thut theo Be an xãy 
dirng bnh vin v tinh giai don 2020 — 2025. 

UBND thj xa giao phèng Y th là do'n vj chü trI ph& h9'p Trung tarnytë tiëp thu 
kiên cüa các dông chI dir h9p xay dirng li Kê hoach. Luu mt so ni dung: 

- Xác djnh day là k h9ach có nghTa ht sirc quan trQng trong cOng tác 
khám, diêu tn bênh và lien kêt diêu tn bnh cho nhân dan, vi vy can t.p trung 
dau tu, nghiên ciru và hçc tp kinh nghim cUa các dGn vj dë triën khai; Kê hoach 
khoa hçc, xay dvng  sat thijc, khã thi. 

- Phn dánh giá thrc trtng tng th có s 1iu chtrng minh trong 3 nrn (2018 
- 2020); dánh giá duac mCrc d thu hit, mirc d hài lông cUa bnh nhân den khárn 
chUa bnh, dánh giá sat khã näng dáp irng ch&a bnh cüa Trung tarn y tê, dc bit 
tti 5 khoa dé xây dirng lien kêt, trên ca sâ do xem xét khã näng dáp irng cüa 
Trung tam y tê, bnh vin v tinh trong trng giai dotn. 

- V tn ti phãi dánh giá ducic dâu là nguyen nhân chInh dn dn tInh trng 
không thu hut duçc ngi.r?i dan den khám ch1ta bnh tti Trung tam y te de tp 
trung xay dirng. 

- K hoach thai gian ti phãi xay drng mvc  tiêu, chi tiêu cii th phAn dAu 
trng khoa khi xay dirng bnh vin v tinh; cách thi'rc bô tn phông chtta trj, trang 
thiêt bi dã cO và cOn thiêu, di ngü y bác s5 cho trng khoa; nêu bat  duc khi xây 
dijng bnh vin v tinh se dáp üng dtrçic nhU'ng rnitc tiêu gI, trên co sr do phân 
khai các htn miic dâu tu và l trInh dâu tu cho trng khoa; tranh thu các nguOn 
1c dê d xuât dâu tu vâi phwng châm hin dti, hiu qua và uu tiên nhung khoa 
là the manh  cUa Trung tam dau tu trurc. 
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- V t chirc thrc hin cAn xác djnh dày là nhim vt quan tr9ng cüa các cap, các 
ngành, vi vy phân cong trách thim ci the, dc bit là nâng cao thai d, trách thim 
cUa di ngü y dirc ti các Co sâ ldiám, chüa bnh cUng nhu thay dôi nhQtn thirc, tto 
niêm tin cho nguM dan ye chat luçing khám chüa bnh tii Trung tam; miic tiêu là 
nâng cao chat krcmg khám, chCta bnh tuyên duâi, dam bâo tot cOng tác chäm soc 
sirc khOe cho than dan và khách du ljch, giãm chi phi cho ngu?ñ dan và giãm qua tãi 
cho bnh vin tuyên trên thu miic tiêu dê an UBND tinh xay dimg. 

- V th?yi gian hoàn thành K ho?ch: Giao phông Y th hoàn thin và báo cáo 
länh dao  UBND thj xà tmOc ngày 30/8/2020. 

2. Báo cáo kt qua kim tra, dánh giá chat lu'Qng int s cong trInh dàu 
tir trên dia bàn thi xã. 

UBND th xã co bàn thng nhtt ni dung báo cáo, UBND thj xä giao phông 
QLDT thj xâ t!ëp thu kiên cüa cac dông chI dir h9p dê hoàn thin báo cáo và 
triên khai thirc hin. Luu them mt sO ni dung: 

NhIn chung các cong trInh dAu tix trën dja bàn thj xã thit thirc, hiu qua, dam 
bão tiên d và tác dng tIch circ den toe d do thj hóa thj xâ Va phát triên KT-XI-I. 
Tuy nhiên, báo cáo mi chi dê cp vic kiêm tra, dáth giá chat lucmg mt so cOng 
trinh t1r nguOn ngân sách thu hut dâu tu và mt so cOng trInh do UBND thj xa lam 
chü dâu tu; chua thông kê duçc eác cOng trInh do phung lam chU dâu tu và mt 
so cOng trInh khác. Báo cáo can dánh giá rO quy trinh, thU tic dâu tu, cOng tác 
kiêm tra các cOng trInh trên dja bàn, dc bit các cOng trinh do phuäng lam chU 
dâu tu; phàn khai rO cOng trInh nào dam bão dUng tiên d, hiu qua sü dimg; cOng 
trInh nào không dam bão tiên dO và hiu qua không cao. Luu sau khi kiêm tra 
can yêu câu chU dâu tu khäc phic nh&ng nOi  dung ton t?i,  yêu kern kê cã quy trInh 
dâu tu, tiên dO và bin pháp thi cong các cOng trinh dà, dang và sê triên khai. 

Trong th?yi gian tâi yêu cAu rà soát, kim tra tt cã các cOng trInh dAu tu trên 
dja bàn thj xà d báo cáo UBND thj xä hang näm; chU trçng quy trInh dâu tu; 
phan cap ro chUc nàng kiêm tra cho t1ng ngàth gän vOi trách nhiOm  ngi.thi dUng 
dâu. DOng thai trén co sâ Kê hoch HDND thj xA phe duyt hang nàm, phOng 
TC-KH phOi hp phông QLDT tham muu dâu tu các cong trinh trên dja bàn dam 
báo thiêt thirc, hiu qua. 

Trên day là k& 1u.n cUa ChU tjch UBND thj xâ Doàn Tin Dung tai  phiên 
hop Uy viên Uy ban thj xä tháng 8/2020. Van phOng HDND-UBND thj xâ Thông 
báo dê TT Thj Uy, TT HDND thj xä, Lành do UBND thj xã biêt de theo dOi, chi 
dto; các phOng, ban, don vj, UBND các phung triên khai th?c hiOn./. 

Ncri n/ia;,: 
- VP UBND tinh (B/c); 
- BTV Thj üy; TT.HDND thj x (B/c); 
- Các PCT. UBND thj x; 
- UBMTTQ và Các doàn th thj xã; 
- Cãc phông, ban, &in vj thj xA; 
- UBND các phu?iing; 
- Lu'u: VT. 

TL. CHU TCH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Van HUng 
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