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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung nhiệm vụ và kinh phí khảo sát và đánh giá hiện trạng, 

xây dựng Kế hoạch triển khai IPv6 trên địa bàn tỉnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông; 

  Xét đề nghị của Trung tâm CNTT và Truyền thông (tại Tờ trình số 51/TTr-

TTCNTT ngày 31/03/2020) của Phòng Bưu chính Viễn thông (tại Văn bản số 

02/BCVT ngày 15/04/2020) và Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung nhiệm vụ và dự toán thực hiện phí khảo sát và đánh giá 

hiện trạng, xây dựng Kế hoạch triển khai IPv6 trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm Công 

nghệ thông tin và truyền thông với tổng kinh phí là: 177.166.000 đồng (Bằng chữ: 

Một trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn). 

Điều 2. Trung tâm CNTT và Truyền thông có nhiệm vụ triển khai các nội dung 

trên đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu; Sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; 

Đảm bảo thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Phòng Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm theo dõi về nội dung, 

chương trình. Văn phòng Sở hướng dẫn Trung tâm CNTT và Truyền thông thực 

hiện việc thanh quyết toán sau khi hoàn thành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Giám đốc 

Trung tâm CNTT và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, VP5 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 

 


		thanhnc.tttt@hatinh.gov.vn
	2020-04-22T09:51:36+0700


		sott_tt@hatinh.gov.vn
	2020-04-22T09:55:08+0700


		2020-04-22T09:55:34+0700


		2020-04-22T09:55:47+0700




