
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-STTTT Hà Tĩnh, ngày         tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra hoạt động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin  

có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-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; 

Thực hiện Thông báo số 18/TB-STTTT ngày 02/6/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về Kết luận của Ban Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả 

công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Chánh Thanh tra Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động 

đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có sử dụng ngân sách nhà nước 

đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (Có danh sách kèm theo). 

- Thời kỳ kiểm tra:  Giai đoạn năm 2019 đến thời điểm kiểm tra. 

- Thời hạn kiểm tra:  25 ngày làm việc, kể từ ngày 05/7/2022 (Trừ các ngày 

Thứ Bảy, Chủ Nhật). 

Điều 2.Thành lập Đoàn Kiểm tra, gồm các ông/bà có tên sau đây: 

1. Ông Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở TT&TT - Trưởng đoàn; 

2. Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT, Sở TT&TT - Phó đoàn; 

3. Ông Phan Anh Tú, Chánh Văn phòng Sở TT&TT - Thành viên; 



4. Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên P. CNTT, Sở TT&TT - Thành viên; 

5. Ông Phan Văn Giáp, Chuyên viên P. CNTT, Sở TT&TT - Thành viên;  

6. Bà Trương Thị Hà Phương, Công chức Thanh tra Sở TT&TT - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư, ứng dụng CNTT có 

sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trình 

Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý theo 

thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra.  

Điều 4. Trưởng phòng CNTT, Chánh Thanh tra Sở, các ông/bà có tên tại 

Điều 2, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: Ttra1. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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