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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách thay thế, bổ sung cán bộ công chức,  

viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2019 

 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 

05/9/2014 ban hành Quy định v/v thực hiện chế độ đặc thù đối với cán bộ, công 

chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh; số 3344/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 

v/v phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT được 

hưởng chế độ đặc thù (đợt 1); số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 v/v phê duyệt 

danh sách cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ 

đặc thù (đợt 2); số 718/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 phê duyệt danh sách thay thế, 

bổ sung cán bộ công chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng chế độ 

đặc thù năm 2016; số 848/QĐ-UBND ngày 30/03/2017 phê duyệt danh sách thay 

thế, bổ sung cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng chế độ đặc thù 

từ năm 2017; số 827/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 phê duyệt danh sách thay thế, bổ 

sung cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng chế độ đặc thù từ năm 

2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rà soát, tổng hợp, bổ sung hồ sơ cán 

bộ chuyên trách CNTT đề nghị được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2019. 

Sau khi tổng hợp, Sở lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Nội vụ về 

danh sách và hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT đề nghị được hưởng chế độ đặc thù 

từ năm 2019, đến nay đã hoàn thiện (có danh sách, dự thảo Quyết định và các văn 

bản liên quan kèm theo).  

 Kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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