
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /UBND-VP
V/v triển khai xây dựng 
Bệnh viện dã chiến tại 
Trường nghề Việt Nam - 
Canada, phường Cộng Hòa, 
thành phố Chí Linh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hải Dương, ngày        tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Công thương, Giao 

thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh;
- UBND thành phố Chí Linh;
- Công ty TNHH thành phố Mặt trời;
- Côngty TNHH MTV Điện lực Hải Dương;
- Côngty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
- Công ty Cổ phần Đại Sơn;
- Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO.

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở UBND tỉnh Hải Dương, Lãnh 
đạo UBND tỉnh đã nghe Công ty TNHH thành phố Mặt trời thuộc Tập đoàn 
Sun Group báo cáo về kế hoạch và tình hình triển khai xây dựng Bệnh viện dã 
chiến tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam – Canada tại phường Cộng Hòa, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 
Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh 
đạo các sở: Xây dựng, Y tế. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên 
tham dự cuộc họp ý và trao đổi với Lãnh đạo Công ty TNHH thành phố Mặt 
trời thuộc Tập đoàn Sun Group, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Huy 
Hoàng ECO, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Sơn.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương cho phép Nhà tài trợ là Công ty TNHH thành phố 

Mặt trời thuộc Tập đoàn Sun Group tài trợ lắp dựng khu điều trị và lắp đặt 
giường bệnh cho Bệnh viện dã chiến tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam – 
Canada, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bao gồm:

- Lắp dựng khu điều trị tại khu vực Trường Đào tạo nghề Việt Nam – 
Canada, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; khởi công 
trước ngày 02/02/2021.

- Lắp đặt giường bệnh tại khu vực Trường Đào tạo nghề Việt Nam – 
Canada, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trước ngày 
06/02/2021.

2. Đồng ý chủ trương cho phép Nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Môi 
trường Huy Hoàng ECO hỗ trợ cung cấp lắp đặt hệ thống trạm xử lý nước thải 
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tập trung giai đoạn 1 công suất 75m3/ngđ, dự kiến hoàn thành trước ngày 
06/02/2021.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên 
quan:

-  Hướng dẫn Công ty TNHH thành phố Mặt trời thực hiện thủ tục cần 
thiết theo quy định để bảo đảm thi công công trình đúng tiến độ.

- Xác nhận hồ sơ thiết kế để bàn giao cho Công ty TNHH thành phố Mặt 
trời.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, thi công công 
trình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiệm thu hoàn 
thành công trình theo quy định.

- Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Sở Xây dựng thực hiện công tác tư 
vấn thiết kế kiêm giám sát thi công công trình; bàn giao hồ sơ thiết kế (có xác 
nhận của Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Y tế, Công ty TNHH thành phố Mặt 
trời) cho nhà tài trợ tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu nêu 
trên.

4. Giao Sở Y tế:
- Tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất do Nhà tài trợ bàn giao.
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH thành phố Mặt trời để hỗ 

trợ tư vấn chuyên môn y tế để hoàn thiện hồ sơ thiết kế; xác nhận hồ sơ thiết 
kế trước khi bàn giao cho Nhà tài trợ.

- Chuẩn bị mọi phương án về nguồn nhân lực, trang thiết bị… để Bệnh 
viện dã chiến hoạt động ngay khi cần thiết.

- Bàn giao lại mặt bằng cho Công ty Cổ phần Đại Sơn sau khi Bệnh 
viện dã chiến kết thúc hoạt động.

5. UBND thành phố Chí Linh, Công ty Cổ phần Đại Sơn:
- Đề nghị Công ty Cổ phần Đại Sơn phối hơp với UBND thành phố Chí 

Linh bàn giao mặt bằng (toàn bộ mặt bằng của Trường Đào tạo Nghề Việt 
Nam – Canada) cho Nhà tài trợ và hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng 
chậm nhất là ngày 30/01/2021.

- Giao UBND thành phố Chí Linh:
        + Thực hiện dọn dẹp mặt bằng (mặt bằng sạch) để bàn giao cho Nhà tài 
trợ.

+ Bố trí các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tham gia hướng dẫn, quản lý 
mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật công trình trong quá trình thi công và sử dụng 
Bệnh viện dã chiến.

6. Giao các sở, ngành: Công an tỉnh, Công thương, Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông vận tải; UBND thành phố Chí Linh căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:
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- Tổ chức rà soát, đảm bảo điều kiện vận hành, an toàn cấp điện, nước; 
thu gom, xử lý nước thải, rác thải; phòng cháy, chữa cháy tại công trình.

- Công an tỉnh, UBND thành phố Chí Linh có phương án đảm bảo an 
ninh trật tự khu vực Bệnh viện dã chiến trong suốt quá trình thi công và hoạt 
động của Bệnh viện.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục, giấy tờ cần thiết cho Côngty TNHH thành 
phố Mặt trời và các tổ chức, cá nhân liên quan để đảm bảo công tác vận 
chuyển vật tư, thiết bị và thi công công trình được thuận lợi, hoàn thành theo 
tiến độ nêu trên.

7. Đối với Côngty TNHH thành phố Mặt trời và Công ty Cổ phần Môi 
trường Huy Hoàng ECO:

- Tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế đã 
được các bên xác nhận.

- Đảm bảo tiến độ thi công (hoàn thành trước ngày 06/02/2021).
- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình thi công theo quy 

định của cơ quan chức năng.
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Y tế tổ chức nghiệm thu, bàn giao công 

trình sau khi hoàn thành thi công công trình.
Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;         (để b/cáo)       
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CNTT- Văn phòng UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Phượng, Hiển, Lai, Quảng, Khoa, Nam;
- Lưu: VT, CNGTXD, Cường (20b).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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