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Số:          /STTTT-TTCNTT 

V/v rà soát đơn vị sự nghiệp công lập 

chuyển thành công ty cổ phần 

Hà Tĩnh, ngày          tháng 10 năm 2021 

    Kính gửi:  Sở Tài chính Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Văn bản số 6260/UBND-KT2 ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng về chuyển đơn vị sự nghiệp công 

lập thành Công ty cổ phần, sau khi rà soát, Sở Thông tin và Truyền thông báo 

cáo như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công 

lập tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên; có chức năng nghiên cứu triển 

khai và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của Sở và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân gồm các lĩnh vực: Công 

nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền, bưu chính, viễn 

thông…(có văn bản chức năng nhiệm vụ kèm theo). 

2. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp 

công lập thành Công ty cổ phần và Điều 2 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự 

nghiệp công lập thành Công ty cổ phần thì ngành, lĩnh vực hoạt động của Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông không thuộc danh mục ngành, lĩnh 

vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

Do vậy, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông không thuộc 

diện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (bc); 

- Lưu: VT, TTCNTT, VP2. 
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