
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Ngày 07/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 

846/SVHTTDL-QLDL về việc góp ý dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2022-

2025 (lần 2). Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản thống 

nhất với nội dung dự thảo và có thêm ý kiến như sau:  

1. Tại điểm c, Khoản 1, Điều 6 đề nghị xem xét bổ sung lựa chọn tối đa 5 

nền tảng, giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch…  

2. Tại ý thứ hai của điểm đ Khoản 4 Điều 6 đề nghị sửa thành:  

“đ) Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. 

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo mẫu tại Phụ lục 02). 

- Hồ sơ
(1)

 triển khai chuyển đổi số đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt (Hồ sơ dự án, Đề cương và Dự toán chi tiết hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin). 

Đưa vào chú thích
 (1)

 : Căn cứ vào hình thức triển khai chuyển đổi số (đầu 

tư; mua sắm phần mềm, trang thiết bị hay thuê dịch vụ công nghệ thông tin) để 

lập hồ sơ phù hợp theo quy định hiện hành, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt.”  

Lý do: Căn cứ quy định hiện hành, hoạt động chuyển đổi số có thể được thực 

hiện theo 3 hình thức: lập Hồ sơ dự án đầu tư bằng ngồn vốn đầu tư công hoặc 

nguồn chi thường xuyên từ 15 tỷ đồng trở lên; lập Đề cương và dự toán chi tiết hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin bằng nguồn chi thường xuyên dưới 15 tỷ; hoặc 

lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin bằng buồn chi thường xuyên.  

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2022 
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