ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 168 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
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 Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng
Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 166/SKHĐTCNDV ngày 11/01/2021 (kèm theo Tờ trình số 1295/CAT-PH10 ngày
28/12/2020 của Công an tỉnh).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây
dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 02 năm (2019-2020) thành 03
năm (2019-2021).
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày
31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
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Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này:
1. Yêu cầu Công an tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai hoàn thành
dự án trong năm 2021.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và
các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động giải
quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, giúp đỡ chủ đầu tư trong
quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư,
đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước
tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.
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