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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
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 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 
1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh  
về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính 
quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh 
về phê duyệt chủ trương nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng 
Nam”;

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện 
tử tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 2.0);

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 
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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 03/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT 
ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 2848/QĐ-
UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 357/TTr-
STTTT ngày 21/12/2022 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Dự án: 
Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam; Báo cáo số 1427/BC-STTTT 
ngày 13/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thẩm định đề cương 
và dự toán chi tiết Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam; ý kiến 
của Sở Tài chính tại Công văn số 3341/STC-HCSN ngày 08/12/2022 và Công văn 
số 1339/STC-HCSN ngày 27/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ 

liệu về giá tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng Cơ sở dữ liệu 

về giá tỉnh Quảng Nam.
2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
3. Đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty Cổ phần dịch 

vụ truyền thông và công nghệ thông tin Hà Nội.
4. Mục tiêu
- Quản lý cơ sở dữ liệu về giá tập trung, thống nhất, an toàn; dễ dàng theo 

dõi, quản lý, vừa mang tính hiệu quả và tính chính xác cao từng bước giúp giảm 
tải công tác quản lý. Nâng cao khả năng phục vụ tốt cho công tác tổng hợp, báo 
cáo liên quan tới giá và quá trình thực thi các chính sách của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời.

- Giúp Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định những chủ trương, định 
hướng quản lý, điều hành giá; các biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với 
các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh 
tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh 
trong từng thời kỳ.

- Phục vụ quản lý nhà nước về giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
- Kết nối, chia sẻ thông tin từ CSDL về giá tại địa phương với CSDL Quốc 

gia về giá, đáp ứng yêu cầu tự động báo cáo dữ liệu về giá tại địa phương tới Bộ 
Tài chính, khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia về giá theo sự phân quyền của Bộ 
Tài chính.

5. Nội dung thực hiện
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Nam.
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- Tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức Sở Tài chính,  Phòng 
Tài chính cấp huyện và UBND cấp xã.

6. Địa điểm
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm thực hiện: Số 102, đường Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam.
7. Tổng dự toán: 2.939.973.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm ba 

mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng y). 
8. Nguồn vốn: nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh.
9. Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2023.
Điều 2. Sở Tài chính (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm 

vụ đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo đúng quy định, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục 
đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và quyết toán theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước.

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn, giám sát 
chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, 
Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có 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;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP; 
- Lưu: VT, KTTH, KGVX (Hậu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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