UBND TỈN
À TĨN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 882 /STTTT-CNTT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 76 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cho ý iến về điều iện thẩm định của Kế
hoạch thuê dịch vụ CNTT “ ệ thống phần mềm
Quản lý Bệnh viện đa hoa tỉnh à T nh”

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Văn bản số 3025/UBND-VX1 ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh
về việc giao thẩm định và tham mưu phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công
nghệ thông tin (Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có Tờ trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hồ sơ liên quan kèm theo); sau khi rà
soát hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thấy Bệnh viện a hoa tỉnh à T nh
đề xuất thuê ệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện đa hoa tỉnh à T nh sử
dụng nguồn thu sự nghiệp, nhưng chưa có văn bản giao dự toán inh phí thực
hiện (hoặc văn bản đồng ý chủ trương) của cấp có thẩm quyền.
Theo Khoản 4 iều 52 Nghị định số 73/2019/N -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 quy định “Quy trình lập dự toán, phân bổ dự
toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin quy định tại khoản 1, khoản 2
Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.
Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Tài chính cho ý iến Kế
hoạch này có đủ điều iện để tổ chức thẩm định theo quy định của Luật ngân
sách nhà nước và các quy định về mua sắm hàng hóa nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan, đơn vị hay không? Văn bản gửi về Sở Thông tin và
Truyền thông trước ngày 14/7/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh./.
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