
 

   

Kính gửi:  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp cấp tỉnh; Các doanh nghiệp nhà nước. 

 

 

 Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc đầu tư, mua sắm 

các phần mềm quản lý tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, để đánh giá kết 

quả của việc đầu tư, mua sắm đạt hiệu quả,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, báo cáo tình hình 

đầu tư, mua sắm trang thiết bị các phần mềm từ nguồn ngân sách nhà nước trong 

thời gian từ năm 2017 đến 2021, nội dung báo cáo cần phân tích, đánh giá: Số 

lượng phần mềm đầu tư, mua sắm; giá trị; hiệu quả sử dụng; còn sử dụng, không 

còn sử dụng, nêu rõ nguyên nhân; thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trong tháng 9/2022. 

 2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương tại khoản 1 

nêu trên, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan, thành lập Tổ 

kiểm tra (do Sở Tài chính làm Tổ trưởng) tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá 

lại tính hiệu quả của việc đầu tư, mua sắm trang bị các phần mềm của các cơ 

quan, đơn vị và địa phương trong thời gian qua, có báo cáo UBND tỉnh về kết 

quả của việc đầu tư, mua sắm của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 274/TB-VPUB ngày 

03/9/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, tham mưu, đề xuất 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-KTTH Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2022 
V/v đánh giá kết quả đầu tư các phần 

mềm quản lý tại các cơ quan, đơn vị 

trong 5 năm qua 
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UBND tỉnh có chấn chỉnh kịp thời đối với việc đầu tư, trang bị phần mềm không 

đúng quy định, không thiết thực, hiệu quả (nếu có) và có giải pháp chỉ đạo thực 

hiện trong thời gian đến./. 

  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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