UBND TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 326 /STTTT-CNTT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 7 năm 2019

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch,
dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển
CNTT năm 2020.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị.
Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh
Về việc ban hành Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm
2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Phú
Thọ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và
đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 6051/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong
hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019,
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; Sở Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn các cơ, quan đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020
hoặc dự toán kinh phí ứng dụng CNTT năm 2020 với một số nội dung cụ thể
như sau:
1. Thời gian xây dựng kế hoạch hoặc dự toán: Tháng 8/2019.
2. Đối với các Sở, ban, ngành: Xây dựng kế hoạch hoặc dự toán ngân sách
chi ứng dụng và phát triển CNTT năm 2020; tổng hợp chung vào dự toán chi
ngân sách của đơn vị năm 2020 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư tổng hợp
trình UBND tỉnh.
3. Đối với các huyện, thành, thị: Giao Phòng Văn hóa Thông tin xây dựng
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 trình lãnh đạo phê duyệt, chuyển phòng Tài
chính - Kế hoạch tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách của huyện năm 2020.
(Chi tiết hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo)
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng, phê duyệt và gửi kế hoạch ứng
dụng CNTT năm 2020 hoặc dự toán chi CNTT năm 2020 về Sở Thông tin và
Truyền thông trước ngày 15/8/2019 để tổng hợp.
Bản điện tử của văn bản và các phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng
giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ (http://phutho.gov.vn) và Trang thông tin điện tử
Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.phutho.gov.vn). Trong quá trình triển
khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ
thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: (0210) 3813.928, Email:
pcntt@phutho.gov.vn./.
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