ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở
dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
quy đ ịnh chi tiết và h ư ớng dẫn thi hành một số đ iều của Nghị đ ịnh số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh
ban hành quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án
đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà
n ư ớc trên đ ịa bàn tỉnh theo quy đ ịnh tại Nghị đ ịnh số 73/2019/N Đ -CP ngày
05/9/2019 của Chính phủ, Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT, 04/2020/TTBTTTT
ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo Khoản 10, Thông báo số 572/TB-UBND ngày 22/12/2021 của
UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 628/TTr-STC ngày
13/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương cho Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ “Xây
dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam”, với tổng dự toán không quá 3 tỷ
đồng, từ nguồn chi thường xuyên trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan,
trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Quyết định số
2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về trình tự, trách nhiệm lập,
thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông
tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị
định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, Thông tư số
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03/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông; đồng thời, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện trong
năm 2022.
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách
nhiệm theo dõi, hướng dẫn Sở Tài chính triển khai thực hiện; thẩm định trình
cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở
Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.
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