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Số: 558/QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày  22 tháng 3 năm 2019
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2019 cho Dự án 

“Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 7041/QĐ-BYT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc phê duyệt lại Văn kiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và 
Đồng bằng sông Hồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2019 Dự án 
“Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng”, vay vốn Ngân hàng 
Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông 
Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 10/TTr-
NORRED ngày 15/3/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2019 
cho Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh 
Lạng Sơn, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu hoạt động năm 2019 

- Phát triển nguồn nhân lực y tế thông qua việc triển khai các lớp đào tạo 
chuyển giao và chuyển giao thành công các kỹ thuật mới từ bệnh viện Trung 
ương xuống các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện; tổ chức các lớp đào tạo, tập 
huấn ngắn hạn về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện. 

- Duy trì thực hiện đề án cải tiến chất lượng bệnh viện và xây dựng triển 
khai các đề án mới năm 2019. 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng ít nhất 02 quy trình chuyên môn để 
triển khai áp dụng. 
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- Tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo đảm bảo 95% 
người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và có giá trị sử dụng thẻ bình quân 
tối thiểu 10 tháng. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm y tế nhằm tăng cường 
nhận thức và tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. 

2. Kinh phí 

 Tổng kinh phí hoạt động năm 2019: 175.399 Đôla Mỹ (tương đương với       
3.978.049.320 đồng Việt Nam, với tỷ giá quy đổi: 1 USD = 22.680 đồng Việt 
Nam), trong đó: 

- Nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới: 143.212 Đôla Mỹ (tương đương 
3.248.048.160 đồng Việt Nam). 

- Vốn đối ứng: 32.187 Đôla Mỹ (tương đương 730.001.160 đồng Việt Nam). 

(Chi tiết kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính được kèm theo tại các 
phụ lục). 

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ 
và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ  
quan liên quan triển khai thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch và chế độ tài 
chính hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý 
Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng 
Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban Quản lý Dự án TW (báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH   

 
 

  
 
 

Dương Xuân Huyên 
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