
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:  1561 /SNN-TCHC 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 

26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày  26 tháng 8 năm 2020 

      

 

            Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị 
 

 

 

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 

607/STTTT-CNTT về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Qua nghiên 

cứu nội dung dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT đồng ý với dự thảo Quyết định 

bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến để Sở Thông tin và 

Truyền thông biết và tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận:      
 - Như trên;                                                                    

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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