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GIẤY MỜI 

Họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hạ tầng trang 

thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu 

phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1096/TTr-STTTT ngày 

31/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về thẩm định dự án Đầu tư hạ tầng 

trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu 

phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

Ngày 02/6/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 

1017/SKHĐT-QLĐTC về việc xin ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, 

số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 và đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của các sở, ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố. Nội dung dự án liên quan đến nhiều ngành, 

lĩnh vực và thực hiện trên toàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời 

các cơ quan, đơn vị  tham dự  họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

1. Thời gian và địa điểm: Từ 14h00' ngày 24/6/2022 (Thứ sáu) tại 

phòng hợp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý đầu tư công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông 

tin và Truyền thông; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.  

3. Nội dung: Họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hạ 

tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ 

liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

4. Đề nghị 

- Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị báo cáo tóm tắt về dự án, hồ sơ 

dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều 20, 

Điều 21, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ) để phục 

vụ họp; 
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- Đề nghị các cơ quan liên quan theo chức năng quản lý của mình tham 

gia ý kiến (Có dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định dự án kèm theo; Hồ sơ dự án 

đã gửi tới các cơ quan kèm theo Công văn số 1017/SKHĐT-QLĐTC ngày 

02/6/2022).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đơn vị đến dự họp đúng 

thời gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 GIÁM ĐỐC 
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