
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:            /SKH-THKHQH        Tuyên Quang, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v thực hiện Dự án triển khai mở rộng  
hệ thống hội nghị giao ban điện tử tỉnh  

Tuyên Quang đến cấp xã 

 

 
 Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ các Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 
2021 tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên 

Quang; 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án triển khai mở rộng hệ thống hội nghị 
giao ban điện tử tỉnh Tuyên Quang đến cấp xã; 

Căn cứ Biên bản họp liên ngành ngày 22/6/2021 giữa Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố về việc tham mưu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án thành phần 
“Triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị giao ban  điện tử tỉnh Tuyên Quang đến 

cấp xã”; 

Để quá trình triển khai Dự án triển khai mở rộng hệ thống hội nghị giao ban 
điện tử tỉnh Tuyên Quang đến cấp xã được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Đề nghị sử dụng nguồn kinh phí 2.000 triệu đồng nguồn chi sự nghiệp văn 

hóa, thông tin và thể thao được giao tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 
16/12/2020 để thực hiện thanh toán cho Dự án triển khai mở rộng hệ thống hội 

nghị giao ban điện tử tỉnh Tuyên Quang đến cấp xã, nội dung triển khai thực hiện 
trên địa bàn huyện, thành phố theo phương thức đầu thầu tập trung do Sở Thông 

tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. 

- Để đảm bảo tính đồng bộ trong việc triển khai lắp đặt thiết bị, kết nối các  

hệ thống đang sử dụng và thiết bị, hệ thống sẽ được lắp đặt mới đề nghị UBND 
huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất 

số lượng trang thiết bị được lắp đặt và số tiền thanh toán theo giá trị trúng thầu 
được duyệt.  
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2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Sau khi Dự án triển khai mở rộng hệ thống hội nghị giao ban điện tử tỉnh 
Tuyên Quang đến cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật. Tổ chức thực hiện ngay đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, sau 

khi lựa chọn được nhà thầu thực hiện dự án, tổ chức thương thảo hợp đồng, trong 
đó cần xác định rõ các nguồn vốn thực hiện thanh quyết toán tại các huyện, thành 

phố đảm bảo theo quy định. 

- Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh đến các huyện, 

thành phố; các sở, ban, ngành; các xã, phường, thị trấn nhằm tiết kiệm thời gian và 
chi phí của các cấp chính quyền nhất là trong thời kỳ dịch bệnh COVID -19 căng 

thẳng hiện nay đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tổ chức triển 
khai các nội dung công việc, đảm bảo hoàn thành dự án theo quyết định phê duyệt.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:     
 - Như trên; 
 - UBND tỉnh (Báo cáo); 
 - Sở Tài chính (Phối hợp); 
 - Kho bạc nhà nước TQ (Phối hợp); 
 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, THKHQH. VH 
   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Triệu Quang Huy 
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