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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại công văn số
1790/VPUBND-KT ngày 10/8/2020 về việc hỗ trợ kinh phí trang bị phòng họp
trực tuyến Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Theo công văn số 677/STTTT-TTCNTT&TT ngày 19/8/2020 của Sở Thông
tin và Truyền thông về việc trang bị phòng họp trực tuyến của Ban Dân vận Tỉnh
ủy.
Sau khi trao đổi thống nhất với Sở Thông Tin và Truyền thông, Sở Tài chính
có ý kiến trình Ủy ban nhân dân như sau:
Thực hiện hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, các hội nghị được tổ
chức bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương về Tỉnh, để phòng chống dịch bệnh
Covid-19 và tiết kiệm được kinh phí, thời gian đi lại của địa phương. Đồng thời,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hội, họp và giải quyết công việc
theo chủ trương của Tỉnh.
Tuy nhiên, Ban Dân vận Tỉnh ủy chưa có thiết bị phục vụ hội nghị truyền
hình trực tiếp tại hội trường. Do đó, Sở Tài chính kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh
xem xét, chấp thuận hỗ trợ cho Ban Dân vận Tỉnh ủy với số tiền 616.400.000
đồng (Sáu trăm mười bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).
Nguồn kinh phí sử dụng: từ nguồn chi khác ngân sách Tỉnh năm 2020.
Sở Tài chính sẽ chuyển kinh phí về đơn vị đầu mối tại Văn phòng Tỉnh ủy
Đồng Tháp. Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp có trách nhiệm quản lý, cấp phát và
quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận./.
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