
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Lạng Sơn, ngày        tháng     năm 2021 

V/v xem xét chủ trương đầu tư dự án 

“Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và số 

hóa thông tin quản lý công dân trong độ 

tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh” 

 

 

           

                                       Kính gửi:  

                                     - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

                                                - Sở Tài chính. 

 

Xem xét Tờ trình số 2024/TTr-TTr-BCH ngày 10/11/2021 của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ 

thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ trên địa bàn tỉnh”, Báo cáo số 3407/STC-HCSN ngày 22/11/2021 của 

Sở Tài chính về việc báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ 

thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng 

nhập ngũ trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về lập đề cương và dự 

toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, yêu cầu Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh lập đề cương và dự toán chi tiết, báo cáo xin ý kiến Bộ Tư lệnh 

Quân Khu I về phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ và nguồn kinh phí bố trí 

đối với dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý 

công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh” để đảm bảo thống 

nhất trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân 

trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đối với các địa phương trong cả nước. 

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện đề cương và dự toán trên cơ sở ý kiến của Bộ 

Tư lệnh Quân Khu I, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện nội dung đề cương và 

dự toán chi tiết, trình Bộ Tư lệnh Quân Khu I xem xét, phê duyệt theo quy định 

tại Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT. 

2. Trên cơ sở đề cương và dự toán chi tiết dự án đã được phê duyệt, giao 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách của tỉnh. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

 THNC, KT, KGVX, TT THCB;  

- Lưu VT, KGVX (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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