
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KGVX 

V/v xem xét đề xuất chuyển nội 

dung thẩm định hoạt động ứng 

dụng CNTT sử dụng kinh phí từ 

ngân sách nhà nước từ Sở Tài chính 

sang Sở Thông tin và Truyền thông 

Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2021 

        
Kính gửi: Sở Tài chính. 

Xem xét Công văn số 1876/STC-HCSN ngày 05/7/2021 của Sở Tài chính 

về việc báo cáo, đề xuất chuyển nội dung thẩm định hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin (CNTT) sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước từ Sở Tài chính 

sang Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 717/UBND-

KGVX về việc thẩm định hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí từ ngân 

sách nhà nước. Việc giao trách nhiệm cho cơ quan làm đầu mối thẩm định (Sở 

Tài chính), cơ quan thẩm định giải pháp kỹ thuật công nghệ (Sở Thông tin và 

Truyền thông) như tại Công văn số 717/UBND-KGVX  bảo đảm phù hợp với 

quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 

ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước và các văn bản khác có liên quan; bảo đảm tính khách quan, khoa học, 

phù hợp về nguyên tắc quản lý nhà nước trong việc giúp UBND tỉnh thẩm định 

hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Yêu cầu Sở 

Tài chính, các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện đúng theo nhiệm vụ được 

giao tại Công văn số 717/UBND-KGVX ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TT&TT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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