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Số: 1679/SYT – VP 

V/v phổ biến Nghị định số 73/NĐ-
CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 
và Quyết định 1688/QĐ-BTTTT 
ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông. 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10  năm 2019 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP Quy 
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Nghị định này 
thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản 
lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan 
nhà nước. 

Ngày 11/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 

1688/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 

ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí 

quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị phổ biến Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của  

Bộ Thông tin và Truyền thông đến các bộ phận liên quan trong đơn vị; trong quá 

trình triển khai dự án hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước áp dụng theo 02 văn bản nêu trên (khi văn bản có hiệu 

lực) và các văn bản khác có liên quan./. 

(Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1688/QĐ-

BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông được gửi kèm công văn này). 

 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc sở;         
- Lưu: VT, VP.      
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