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Số: 388 /STTTT - BCVT&CNTT
V/v kinh phí hoạt động của Hội đồng
thẩm định kết quả, đánh giá xếp hạng
hoạt động triển khai ứng dụng CNTT
trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên
địa bàn tỉnh năm 2019.

Bình Thuận, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Tài chính
Sở Thông tin và Truyền thông có nhận Công văn số 1419/STC-HCSN ngày
22 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính về thẩm định kinh phí hoạt động của Hội
đồng thẩm định, đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.
Theo đó Sở Tài chính đã thống nhất các nội dung chi tại Mục 1,3,4 và đề nghị giải
trình thêm nội dung chi tại Mục 2 – Công văn số 252/STTTT-BCVT&CNTT ngày
27/03/2019 của Sở Thông tin và truyền thông (Chi bồi dưỡng thực hiện công tác
thẩm định trực tiếp tại các Sở, ban, ngành, địa phương của Hội đồng thẩm định
(34 đơn vị, 18 người); bồi dưỡng họp Hội đồng thẩm định với số tiền 24.000.000
đồng).
Về vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:
Hoạt động thẩm định, đánh giá xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông
tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là hoạt động được
UBND tỉnh giao thực hiện hàng năm và kết quả đánh giá được đưa vào xem xét,
xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ
quan, đơn vị tỉnh. Hội đồng thẩm định bao gồm các cơ quan, chuyên môn của
UBND tỉnh và cơ quan thường trực là Sở Thông tin và Truyền thông. Kinh phí hoạt
động của Hội đồng thẩm định và các nội dung được phép chi được UBND tỉnh giao
trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Thông tin và Truyền
thông.
Theo đó, các nội dung chi tại Mục 2 – Công văn số 252/STTTTBCVT&CNTT ngày 27/03/2019 của Sở Thông tin và truyền thông đã được UBND
tỉnh giao dự toán tại Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND
tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình thuận
năm 2019. Riêng về định mức chi, Sở Thông tin và truyền thông vận dụng định
mức chi theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Điểm 3 & Điểm 4 - Khoản 1 - Điều
7 - Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Quy định về
định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận (chi thẩm định nội dung/tài chính và họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ)) vì hiện nay chưa có quy định định mức chi
riêng cho hoạt động thẩm định, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và có kinh phí hoạt động cho Hội đồng thẩm
định thực hiện nhiệm vụ thẩm định, đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai
ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019, Sở Thông
tin và Truyền thông có ý kiến giải trình và đề nghị Sở Tài chính xem xét trình
UBND tỉnh phê duyệt dự toán nêu trên./.
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- Như trên;
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