
 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản  

02 dự án năm 2022 do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý  
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý 

sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh 
Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh –  Xây 
dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê 
duyệt dự án Xây dựng và triển khai nền tảng tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu 

của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để khai thác, sử dụng trên trục LGSP; 

Căn cứ Quyết định 26/QĐ-KHĐT ngày 04/3/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao 
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên 

địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định 30/QĐ-KHĐT ngày 09/3/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập 
thiết kế chi tiết và dự toán; thẩm tra thiết kế chi tiết, dự toán dự án Xây dựng và 

triển khai nền tảng tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu của cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh để khai thác, sử dụng trên trục LGSP. 

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình; 

 Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở; 

 

          UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

            Số:        /QĐ-STTTT                 

 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2022 



  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản 02 dự án sau:  

1. Dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp 
xã với số tiền là: 10.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng chẵn); 

2. Dự án: Số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng 
Chính quyền điện tử, cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020 với số tiền 

là: 10.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng chẵn); 

(Theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận   

- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu :VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

   Đoàn Thanh Hải 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Biểu mẫu : 05/CKTC-ĐTXD 

Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM  2022 

( Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STTTT     ngày /6 /2022 của Sở TT&TT) 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT  

Tổng mức 

vốn vốn 

ĐT được 

duyệt 

TDT 

được 

duyệt 

Lũy kế vốn đã 

cấp đến hết niên 

độ NS năm trước 

Kế hoạch vốn 

ĐT được giao 

năm 2022. 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

  Tổng số     20.000   

I Vốn thiết kế quy hoạch  

1 Dự án …           

II Vốn chuẩn bị đầu tư  

1 

Dự án Xây dựng và 

triển khai nền tảng 

tích hợp, kết nối 

chia sẻ dữ 

liệu của các cơ 

quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh để khai 

thác, sử 

dụng trên trục 
(LGSP) 

   10.000  

2 

Nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin 

cơ sở dựa trên ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trên địa 

bàn tỉnh - Xây dựng 

hệ 

thống Đài Truyền 

thanh cấp xã 

   10.000  
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