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         Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2021 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 công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại Tờ trình số 582/TTr-STTTT ngày 31/5/2021 về việc ban hành văn bản 

của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thẩm định hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước1, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh giao trách nhiệm thẩm định cụ thể như sau: 

1. Đối với dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát 

triển nguồn vốn ngân sách nhà nước 

- Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư là đơn vị đầu mối thẩm định dự án, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn 

vị thẩm định về thiết kế cơ sở đối với dự án thực hiện theo phương án thiết kế 02 

bước, thiết kế chi tiết đối với dự án thực hiện theo phương án thiết kế 01 bước. 

- Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư: Sở Thông tin 

và Truyền thông thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định thiết kế cơ sở đối 

với dự án thực hiện theo phương án thiết kế 02 bước, thiết kế chi tiết đối với dự 

án thực hiện theo phương án thiết kế 01 bước.  

2. Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp để thiết lập mới, 

mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ 

liệu có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng 

a) Hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Chủ tịch UBND tỉnh: 

                                                           
1 Nội dung trình đã có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thẩm định đề 

cương và dự toán chi tiết. Trong quá trình thẩm định đơn vị đầu mối thẩm định 

có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính về dự toán. 

- Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư (đơn vị sử dụng 

ngân sách): Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng thẩm định để 

thẩm định đề cương và dự toán chi tiết; trong quá trình thẩm định có trách nhiệm 

gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính về dự toán. 

b) Hoạt động ứng dụng CNTT thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

trưởng các Sở, Ban ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND tỉnh thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: 

Người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết giao cho đơn vị 

chuyên môn trực thuộc (đơn vị chuyên môn về tài chính, kế hoạch) làm đầu mối 

thẩm định. Trong quá trình thẩm định, đơn vị đầu mối thẩm định có trách nhiệm 

trình người có thẩm quyền phê duyệt gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Thông tin 

và Truyền thông về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ. 

3. Đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước lập thành dự án để thiết lập mới, mở 

rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu 

có mức kinh phí trên 15 tỷ đồng 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thẩm định dự án. 

Trong quá trình thẩm định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi lấy 

ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

- Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư, thực hiện như 

quy định tại khoản 1. 

4. Đối với hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

a) Hoạt động thuê dịch vụ CNTT thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 

tịch UBND tỉnh:  

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thẩm định kế 

hoạch thuê dịch vụ CNTT. Trong quá trình thẩm định, Sở Thông tin và Truyền 

thông có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính về dự toán kế hoạch thuê. 

- Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông là chủ trì thuê dịch vụ: Sở 

Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định kế hoạch 

thuê. Trong quá trình thẩm định, có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính 

về dự toán kế hoạch thuê. 

b) Hoạt động thuê dịch vụ CNTT thuộc thẩm quyền phê duyệt của thủ 

trưởng các Sở, Ban ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Người có thẩm quyền 

phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc 

(đơn vị chuyên môn về tài chính, kế hoạch) làm đầu mối thẩm định. Trong quá 

trình thẩm định, đơn vị đầu mối thẩm định có trách nhiệm trình người có thẩm 
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quyền phê duyệt gửi lấy ý kiến chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thống nhất thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; TP.VX;  

- Lưu: VT, VX (M). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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