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U' BAN NHAN DAN
THANH PHO A NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM

S: A3 /UBND-DTDT

Dà N&ig, ngày 0.9 tháng 3 nam 2020

Dc 1p - Tu do - Htnh phñc

V/v trin khai thirc hin các
Thông tu so 03, 04/2020/TTBTTTT ngày 24/02/2020 cüa
Bô Thông tin và Truyên thông

KInh giui:
- Sä Thông tin và Truyn thông;
- Các s6, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Các chü dâu tu, các ban quãn 1 dr an.
Trin khai thc hin các Thông tu cüa B truông B Thông tin và Truyn
thông gôm Thông tu so 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy djnh ye 1p
và quãn 1 chi phi dr an dâu tu üng diing cong ngh thông tin và Thông tu so
04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy djnh ye 1p dê cuong và di,r toán chi
tiêt dOi vói hot dng lmg drng cong ngh thông tin sir ding chi phi thung
xuyên thuc nguôn vOn ngân sách nhà nuic; Chü tjch UBND thành phô có
kiên chi dao nhu sau:
1. Các sâ, ban, ngành; UBND các qun, huyn; các chU du tu, ban quàn
1 dir an triên khai thrc hin các Thông ti.r nêu trên theo diing quy djrth (co hiu
lirc thi hành kê tir ngày 09/4/2020).
2. Giao Si Thông tin và Truyn thông chü trI, ph6i hqp viii các co quan
có lien quan nghiên c1ru cii the ni dung, xem xét huàng dn thirc hin và kjp
thi tham muii UBND thành phô xi'r 1 cong vic lien quan ti các Thông tu nêu
trên (nêu co) theo dung quy dnh.
Ghi chi: Các co quan, don vj truy cp cdng Thông tin din tz' cia B5
Thông tin và Truyên thông tgi dja chi website rnic.gov.vn d tra ciu các van
ban nêu trên
Nh.n duçc van bàn nay, yêu c.0 Thu truâng các c quan có lien quan t
chirc triên khai thuc hiên./.,,- Nhu trén;
- Luu: VT, DTDT.
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