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Số: 897/STTTT-CNTT 

V/v góp ý Đề cương nhiệm vụ thuê tư vấn 

khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án: Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT trong 

quản lý bệnh viện tại bệnh viên đa khoa TP 

Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: BQL dự án ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Hà Tĩnh 

 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Văn bản số 683/CV-DDCN ngày 

02/10/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Hà Tĩnh về việc xin ý kiến góp ý Đề cương nhiệm vụ thuê tư vấn khảo sát, lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý bệnh viện tại bệnh viên đa khoa TP Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh; sau khi nghiên cứu, 

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1.  Theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của 

Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy 

định về các nội dung của nhiệm vụ khảo sát, bao gồm: 

a) Mục đích khảo sát; 

b) Phạm vi khảo sát; 

c) Các loại công tác khảo sát dự kiến; 

d) Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát dự kiến áp dụng; 

đ) Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến. 

Tuy nhiên, dự thảo Đề cương nhiệm vụ chưa có đầy đủ các nội dung theo quy định 

trên, đề nghị bổ sung. 

2. Dự thảo Đề cương nhiệm vụ chưa có nội dung về giám sát công tác khảo sát, 

nghiệm thu kết quả khảo sát theo Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, đề 

nghị bổ sung. 

3. Về áp dụng các quy định: 

Mục 5, Chương II; Mục 3, Chương III của dự thảo Đề cương nhiệm vụ có áp dụng 

các Điều 61, 62, 65, 66 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, tuy nhiên các Điều này đã 

được bãi bỏ (theo Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2009 của Chính phủ sửa 

đổi một số Nghị định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 Bùi Đắc Thế 
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