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NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống máy móc,  

trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

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 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 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ Tài chính về 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ 

quan Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TCT ngày 30/5/2018 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục thuế về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy tính, máy in phục 

vụ cho công tác soạn thảo văn bản mật tại các đơn vị thuộc hệ thống thuế; 

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-TCT ký ngày 18/11/2020 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy tính, 

máy in phục vụ chung cho công tác soạn thảo văn bản mật tại các đơn vị thuộc 

hệ thống Thuế; 

Trên cơ sở Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 
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năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; 

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ 

thống máy móc, trang thiết bị, công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống máy móc, 

trang thiết bị, công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động 

chuyên môn của ngành thuế tỉnh Hải Dương đảm bảo đồng bộ và hiện đại, hiệu 

quả và bảo mật thông tin ngành thuế, đám ứng yêu cầu được giao của ngành thuế 

tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng 

chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

2.1. Đầu tư mới thiết bị phục vụ họp trực tuyến (camera, màn hình hiển thị, 

… và các phụ kiện) cho phòng họp tầng 2 với quy mô 200 người tại văn phòng 

Cục thuế tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền, đối thoại đến người nộp thuế và 

công tác tập huấn của Cục Thuế tỉnh Hải Dương. 

2.2. Đầu tư mới máy in A3, A4, máy Photocopy cho Văn phòng Cục Thuế 

tỉnh và các Chi cục thuế khu vực, thành phố, gồm: 14 máy in A4, 38 máy in A3, 

08 máy photocopy, cụ thể: 

- Văn phòng Cục Thuế tỉnh: 07 máy in A4, 07 máy in A3, 01 máy 

Photocopy; 

- Các Chi cục thuế khu vực, thành phố: 07 máy in A4, 31 máy in A3, 07 

máy Photocopy. 

2.3. Đầu tư mới 01 Bảng đèn Led tại phòng họp trực tuyến tầng 3 Văn 

phòng Cục Thuế tỉnh. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

4. Chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh Hải Dương. 

5. Dự kiến tổng mức đầu tư (làm tròn): 2.949.350.000 đồng. 

 (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm bốn chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng). 
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6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 

chuyển nguồn sang năm 2022). 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Văn phòng Cục Thuế tỉnh và các Chi cục 

thuế khu vực, thành phố. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan phối hợp thực hiện đầu tư và hoàn thành dự án theo đúng các quy 

định hiện hành và chủ trương đầu tư đã được quyết định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ 

họp thứ 11 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban TV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;         (để báo cáo) 

- Bộ Tài chính; 

- Ban Công tác Đại biểu; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo và CV Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; 

- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; Trang TTĐT 

HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

 


