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QUYẾT ĐỊNH  

V/v Phê duyệt điều chỉnh hình thức thực hiện dự án:  

Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc ủy quyền, giao 

nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài 

đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia 

Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tiến 

tới xây dựng Chính quyền số; 

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng Chính 

quyền điện tử tới xây dựng Chính quyền số”; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 76/TTr-STTTT 

ngày 22/6/2022 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 

07/7/2022 về việc về việc xin thay đổi hình thức quản lý Dự án: “Xây dựng Chính 

quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số” (thuộc nguồn vốn đầu tư công). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức thực hiện dự án: Xây dựng Chính 

quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số với nội dung như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 11 Điều 1 của Quyết định số 

498/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh. 

- Hình thức quản lý dự án (đã phê duyệt): Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

- Hình thức quản lý dự án điều chỉnh: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án. 

2. Lý do điều chỉnh: Chủ đầu tư không đáp ứng đủ điều kiện, năng lực quản 

lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

và khoản 1 Điều 42 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202756


quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. 

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 

29/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng các sở, ban ngành liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, CNXD. 

 

                KT.CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Đỗ Tiến Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T11:12:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Thanh Bình<binhbt.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-07-22T14:39:12+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Đỗ Tiến Đông<dongdt.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T15:02:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T15:02:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T15:02:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T15:02:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




