UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Số: 717 /VP-KGVX
V/v điều chỉnh thời gia thực hiện
các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ
thông tin

Kính gửi:
Các Sở: Thông tin và Truyền thông,
Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường.
Sau khi xem xét Tờ trình số 331/TTr-STTTT ngày 22/02/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc xem xét điều chỉnh nhiệm vụ Kế hoạch số
195/KH-UBND ngày 08/12/2020 và Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày
18/12/2020 của UBND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý triển khai thực hiện từ năm 2021 các nhiệm vụ số 17 (xây dựng
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn), nhiệm vụ số 31
(dự án xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh
Lạng Sơn), nhiệm vụ số 43 (xây dựng hệ thống phần mềm quản lý di sản văn
hóa tỉnh Lạng Sơn) tại Phụ lục III Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/12/2020
của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai
đoạn 2021 - 2025 như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình trên.
Các nội dung khác tại Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 và
Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh không thay đổi.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét,
cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ
trên và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 195/KH-UBND, Kế hoạch số 198/KH-UBND
theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.
3. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch trên cơ sở nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau khi được UBND
tỉnh bố trí kinh phí.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KGVX, KT, THNC, TTTHCB;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).
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