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Số: 3474/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày  31 tháng 12 năm 2020
 

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh bổ sung Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015, Luật Công 
nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Giao dịch điện tử số 
51/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 
ngày 19/11/2015;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng 
Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 
phủ điện tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 2276/QĐ-
UBND ngày 12/9/2019, số 878/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Đề án và điều chỉnh Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
34/TTr-STTTT ngày 20/11/2020, của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 
1890/SKH&ĐT-KGVX ngày 21/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung 02 nhiệm vụ:



2

- Triển khai hệ thống phần mềm quản lý tài liệu điện tử của tỉnh. Giá trị khái 
toán 06 tỷ đồng.

- Mua sắm máy quyét và các trang thiết bị cần thiết cho bộ phận  tiếp  nhận  và  
trả  kết  quả  giải  quyết  thủ  tục  hành  chính  của  225  xã, phường, thị trấn. Giá trị 
khái toán 01 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh tăng giá trị khái toán của 02 nhiệm vụ:

+ Triển khai mạng diện rộng của tỉnh kết nối các cơ quan hành chính nhà nước 
từ cấp tỉnh đến cấp xã: Giá trị khái toán sau điều chỉnh 13 tỷ đồng

+ Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp 
và xử lý công việc của Chính phủ: Giá trị khái toán sau điều chỉnh 10 tỷ đồng.

3. Điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện Đề án, cụ thể:

- Tổng kinh phí trước điều chỉnh: 240,0 tỷ đồng.

- Tổng kinh phí sau điều chỉnh: 254,5 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết danh mục nhiệm vụ và cơ cấu kinh phí thực hiện điều chỉnh, 
bổ sung theo biểu đính kèm)

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 
12/9/2019 và Quyết định số số 878/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh.

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, thủ trưởng các các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, 
thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Đại Dũng



ỦY BAN NHÂN DÂN
   TỈNH PHÚ THỌ

Phụ lục:
Danh mục nhiệm vụ được điều chỉnh nội dung và kinh phí thực hiện

của Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 định hướng đến năm 2025
(Kèm theo Quyết định số: 3471/QĐ-UBND ngày  31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

TT Nội dung

Kinh 
phí dự 
kiến (tỷ 
đồng)

2020
2021

-
2025

Chủ trì Phối hợp Thời 
gian

Nguồn 
vốn

Hình 
thức đầu 

tư

I Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin

1
Triển khai mạng diện rộng của tỉnh kết 
nối các cơ quan hành chính nhà nước 
từ cấp tỉnh đến cấp xã

13 0 2,6 CQNN Sở TTTT 2021-
2025

Thuê dịch 
vụ CNTT

2

Mua sắm máy quét và các trang thiết bị 
cần thiết cho Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
tại 225 xã, phường, thị trấn.

1 1 0 Sở 
TTTT

ĐV liên 
quan 2020

Kinh phí 
chi 

thường 
xuyên tỉnh Đầu tư 

trực tiếp

II Triển khai ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý điều hành

1 Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo 
quốc gia 5 0 1 Sở 

TTTT
ĐV liên 

quan
2021-
2025

Thuê dịch 
vụ CNTT

2 Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử 
lý công việc của Chính phủ 5 0 1 Sở 

TTTT
ĐV liên 

quan
2021-
2025

Kinh phí 
chi 

thường 
xuyên tỉnh

Thuê dịch 
vụ CNTT
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3 Triển khai hệ thống phần mềm quản lý 
tài liệu điện tử của tỉnh 6 2 0,8 Sở 

TTTT
ĐV liên 

quan
2021-
2025

Thuê dịch 
vụ CNTT


