
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /STTTT-CNTTVT 

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai (lần 02) 

Đồng Nai, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

 - Sở, ban, ngành; 

  - UBND các huyện, TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh. 

 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Văn bản số 3285/UBND-KGVX ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh 

vực Công nghệ thông tin; 

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì 

phối hợp với Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông (thuộc Viện Chiến 

lược Thông tin và Truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông) dự thảo Quyết 

định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh 

vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai (sau đây gọi tắt là dự thảo). 

Để dự thảo trên được hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở 

Thông tin và Truyền thông kính đề nghị sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, 

đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

30/6/2022. 

Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của Quý đơn vị./. 
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Đính kèm: 

- Dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh 

vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai (ban hành kèm theo Quyết định). 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 

Võ Hoàng Khai 

- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, Tp. Biên Hòa, 

Tp. Long Khánh; 

- Thanh tra Sở (Pháp chế); 

- Trung tâm CNTT tỉnh (góp ý); 

- Lưu: VT, CNTTVT, Thịnh. 
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