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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 

PHIẾU TRÌNH 

V/v triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

I. TÓM TẮT NỘI DUNG TRÌNH: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông (Văn bản số 217/STTTT-BCVT&CNTT 

ngày 17 tháng 02 năm 2022): Đơn vị trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Văn 

bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 về phê duyệt chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 

2. Tài liệu trình kèm theo: Dự thảo Văn bản của UBND tỉnh. 

3. Ý kiến của các đơn vị có liên quan: 11 đơn vị1. Trong đó có 10 đơn vị 

thống nhất với dự thảo;  

Ý kiến tham gia của Sở Tài chính: Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

biên tập nội dung nhiệm vụ của Sở Tài chính thành nội dung “Phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về viễn thông để thực hiện công tác quản lý thực hiện Chương trình tại 

địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm,theo phân cấp ngân sách nhà 

nướcvà quy định hiện hành.” 

Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tài chính 

và hoàn thiện dự thảo. 

II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

1. Giá trị pháp lý văn bản trình: Đảm bảo theo quy định về trình văn 

bản điện tử gửi trên trục liên thông. 

2. Về hồ sơ trình: Cơ bản đảm bảo theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh. 

3. Thẩm quyền ký Văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Về nội dung, đề xuất: 

                                           
1 các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ủy 

ban nhân dân các huyện: Kon Plông, Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Glei; Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai 
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- Theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, về phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025:  

“Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

a) Phối hợp quản lý, giám sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn 

theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

b) Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về viễn thông để thực hiện công tác quản lý thực hiện Chương trình tại địa 

phương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.” 

- Qua trao đổi, hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có Văn bản 

hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Sở Thông 

tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực 

hiện cho kịp thời; sau khi có Văn bản của Bộ, đơn vị sẽ có Văn bản triển khai 

thực hiện/tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện bổ sung theo quy 

định. 

Văn phòng phối hợp biên tập hoàn chỉnh dự thảo Văn bản (kèm theo). 

Kính trình xin ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

CHUYÊN VIÊN 

Kính trình 

 

Phan Thị Diệu Linh 

Ngày 22/02/2022 

TRƯỞNG PHÒNG KG-VX 

 Đã tham gia dự thảo VB 

 

Nguyễn Thị Thiên Phương 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:    
Thống nhất 

Ngày 22/02/2022 

 

 

  Nguyễn Đình Cầu 

Ý KIẾN CỦA Đ/C PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH: 

   

   

Ngày    /02/2022 

 

 

 

 

  Y Ngọc 
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