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cHû TICH uÿ naN NHÂN DÂN riNH nÀ Nau
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Luft Tô chrlc Chinh quyèn d-ia phuong ngày 19 thrâng 6 nàm 2015;
Càn cü Luft Dàu tu công sé; qgtZOt4lQHl3 ngày l8 thang 6 nàm 2014;
Càn cü

Càn cri Lupt Xây

dpg

s6 SOlZOt4lQHl3 ngày

l8l6l20L4;

Càn cri câc Nghi dinh cria Chinh phü: s6 771201,511\ID-CP ngày l)lgl2}l $
+
té ho4ch «Iàu tu trung hqn và hang nàm; sO 13612015ÀID-CP

vè
3llt2l2}L5 Hucmg aân thi hành m§t sô dièu cüa Lu4t Dàu tu công; sti I

cÀN
.-{-

d.

Nghi <tinlr sô vè süa aôi, Uô sung môt s6 cÏièu Nghi dinh s6 ll tzOts
ngày lO/9/2015, séi 86t2015/I\tE-CP ngày 3lll2l2}l5 và s6 161120t6^rE-cP
ngày 02112120t6;
Càn crt Vàn ban sô ISZsæKIDT-KTDPLT ngày 3}lslz}Lg cüa BQ Ké
hopch và Dàu tu vè viÇc thuc hiên vàn ban s6 1O2ruBTVQH14-TCNS cüa Uÿ
ban Thuùng v.u Qu6c hQi;
Càn cü Ngh! quyét s6 oztzotTll{Q-HDND ngày l9/7l2ol7 cüa Hqi dàng
nhân dân tinh Hà Nam kh6a XVIII, ky hqp thü tu vè té hopch dàu tu công
trung hflr giai doan 2016-2020; Nehi q,ryét sé; ZgtZOl S^IQ-FDND ngày
O7ll2l2}l8 cüa HQi dàng nhân dân tinh vè viêc dièu chïnh, bô sung Ké hoach
dàu tu công ûrung trqn20l6-2020;

Theo câc vàn ban cüa Üy ban nhân dân tinh: Quyét dinh sôt965/QD-

UBND nsày 3lll2l2}l5, rôtffOlqD-UBND ngày 211812017, s6 605/QDUBND ngày lgl4l2}l8 cüa UBND tinh vè viÇc phê duyÇt và dièu chinh dU rân;
Công vàn sô 1637ru8ND-GTXD ngày 101612019 cüa Üy ban nhân dtu tinh Hà
Nam vè chü truong dièu chinh câc dg an sü dung vôn NST\M hô trg trong giai
doan 2016 - 2020;
xét dè nghi cua Sô Ké ho4ch và Dàu u tai Tù tuinh siS gs0fft -SKIDT
ngày 2\l6t2\lg, dè ngh! cua Sô Thông tin và Truyèn thông tinh tai Tù trinh sô
368tTTl-TTft ngày 13/612019 vè viÇc dièu chinh phân ky DU ân "Trung tâm
dü liÇu tliÇn tu tinh Hà Nam và trang thiét bi hÇ thông dâm bâo an toàn thông
tin cho câc Sô, Ban, ngà,nh, Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành ph6",

g

QUYÉT E[NIT:
Dièu 1. Phê duyÇt dièu chinh phtu lcÿ thUc hiÇn Dg iin "Trung tâm dti liêu
ttiên tu tinh Hà Nam và trang ttriét Ui hÇ thông dâm bâo an toàn thông tin cho
câc Sô, Ban, ngành, Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô'.
1- Dè nghi phân § thgc hiÇn dén nàm 2Ot9-20202
1.1. Nfli dung, công viQc rfr thyc hiQn
- ThUc hiÇn câc hang mpc:
+ Ktrâo sât; Lflp Bâo ctâo nghiên crnr khâ thi; Thâm tra tinh hiÇu qua và tfnh
khâ thi cüa Bâo câo nghiên crhr khâ thr:424triÇu dàng (thUc hiên tùr nàm 2015).
+ Nâng câp Công Thông tin iliÇn tu tinh Hà Nam: 3.42g triÇu dông.

- Giâ tri tông mirc dàu

ff

câc heng mpc công viÇc dâ tô chirc thgc hiÇn:

3.853,0 triÇu dông

1.2. Nfli dung, công viQc thçc hiQn ndm 2019 -2020.
- HAng mpc thgc hiÇn:

+ Co sô hp tàng, Cài t?o phông mây 60m2; t:ang bi san nâng tinh

diÇn

cho phông mây.

+ UnB dung d.n g chung: Nâng câp hÇ thting thu diÇn tü.
+ Ha târre ky thuft: Cung câp thiét bi cho Trung tâm tich hçrp dti liÇu.
- Giâ tri tông müc dàu

fi:

16.676,0 triÇu dèng.

1.3- Nguàn vén thçc hiQn: Vôn Ngân sâch nhà nuôc: 20.529,0 triçu
dàng. Trong dô:
+ Ngân séch Trung uong: 5.000 triÇu dàng (dâ duqc UO tri ké hoçch cÏàu
tu công trung h4n giai doan 2016 - 2020:5.000,0 triêu ttèng).
+ Ngân sâch ttia phuong: t5.529,0 triÇu dèng.
2. NQi dung, công viQc thgc hiQn nàm 2020 và câc nàm tiép theo

- HAng mgc thyc hiÇn: câc h4ng mpc côn l4i cua dU rân.

- Giâ tri tông mric dàu tu: 25.000,0 triÇu dèng
- Nguèn v6n thgc hiÇn: Ngân sâch Nhà nuôc và câc nguôn vôn khâc.

- Viêc triên khai thçe hiÇn câc heng mpc côn lpi cüa dU ân dugc tô chirc
thgc hi§n khi xâc dinh cg thé vè nguèn vôn dàu tu và duo. c HQi dèng nhân dân
tinh châp thuân vè chü ürrong dièu chinh dU an.
3. Câc nQi dung khâc: Ktrông thay dôi và thyc hiÇn theo Quyét dinh sô
1865IQD-UBND ngày 31/12/2015, sô I330IQD-UBND ngày 21/g/2017, sô
605/QD-UBND ngày 1914/2018 cüa Üy ban nhtu dân tinh Hà Nam.
2

Dièu 2. Tô chrlc thgc hiÇn: Chü dàu tu, câc don v! liên quan triên ktrai
.. t

câc công viÇc tiêp theo düng quy dinh hiÇn hanh.

Dièu 3. Quyét ttinh cô hiÇu lgc tê tir ngày ky. Chânh Vàn phông Uÿ ban
nhân dân tinh; Giâm dôc câc Sô, Nganh: Ké hopch Dàu tu, Xây {mg, Tài
chinh, Thông tin tnryèn thông, I(ho b4c Nhà nuôc Hà Nam và Thü truong câc
dor vi cô liên quan chiu trâch nhiêm thi hành Quyét clinh này. /.'W

TICH
TICH

Noi nhQn:
- Chü tich IJBND tlnh;
- Câc PCT LJBND tinh;
- Nhu Dièu 3;
- VPUB: LDVP(2),

-

Lur VT, KGVX.

+

{

D
I

è

L

KGVX;

d

,,i

,a-

I

f

Bùi Quang Câm

1_

-l i

i\

3

J

