
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-CNTT 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ 
Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 

26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 
ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày      tháng    năm 2020  

 
Kính gửi: 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; 

- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố. 

 

 Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản số 

3610/UBND-NC ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung danh 

mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Sở Thông tin và Truyền 

thông xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự 

án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gửi kèm dự thảo Tờ trình và Quyết định). 

 Nhằm hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi trình thẩm định và phê 

duyệt; Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, địa phương tham 

gia ý kiến dự thảo các văn bản trên và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo 

địa chỉ: số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; đồng thời gửi 

bản mềm về địa chỉ thư điện tử phongqlcntt@quangtri.gov.vn trước ngày 

02/9/2020. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Huyền 

mailto:phongqlcntt@quangtri.gov.vn


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:  /TTr-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày    tháng   năm 2020  

 

TỜ TRÌNH 

 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 
của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư 

ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Thông tin và 

Truyền thông xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-

UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản 

lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo quá 

trình xây dựng dự thảo văn bản như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành quyết định, mục đích, quá trình xây dựng văn 

bản 

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước, ngày 26/8/2013 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 

21/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng 

CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy 

nhiên, đến nay Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế 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. Vì vậy, việc tham mưu ban hành văn bản bãi bỏ Quyết 

định số 21/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng 

dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

là hết sức cần thiết và đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, đã được 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại văn bản số 3610/UBND-NC ngày 07/8/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung danh mục xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020. 

DỰ THẢO 



Dự thảo văn bản đã được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh tại địa chỉ quangtri.gov.vn; đã xin ý kiến tham gia của UBMT Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban ngành và địa phương. 

Đến ngày 18/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được ... ý kiến 

tham gia của các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị.  

2. Bố cục và nội dung dự thảo Quyết định 

Dự thảo Quyết định gồm có 02 Điều: 

Điều 1. Quy định việc Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 

26/8/2013của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu 

tư ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 

Nội dung Dự thảo Quyết định không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đã không còn phù hợp với 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

  Nguyễn Thị Huyền 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:        /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng 
CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 /6/2015; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013của 
UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng 

CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2020. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PVP UBND tỉnh; 
- Công báo tỉnh; 
- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 

 
 

DỰ THẢO 
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