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- Các hạng mục chính và tổng mức đầu tư: 126.460.000 (Một trăm hai sáu triệu,
bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Chi phí đầu tư gồm:
+ Mua sắm trang thiết bị: 01 máy Scanner HP N6010: 8.500.000 đồng.
(Scanner HP N6010 :A4, 600 x 600dpi, 48bit Color, Scan & Copy, USB)
+ Mua sắm phần mềm eOffice: 117.960.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: trong nguồn kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin năm
2007 phục vụ công tác chuyên môn của các sở, ban, ngành đóng trên địa bàn tỉnh do
Sở Bưu chính - Viễn thông quản lý;
- Thời gian thực hiện: năm 2007.
Trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư:
+ Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và
triển khai thực hiện dự án;
+ Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án đã được phê duyệt.
Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí cho Sở Xây dựng nội
dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thí điểm văn phòng điện tử
eOffice theo nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thường xuyên báo
cáo tiến độ thực hiện;
Sở Bưu chính - Viễn thông có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn Sở
Xây dựng triển khai eOffice, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị
triển khai thực hiện và nghiệm thu kết quả các hạng mục như trong kế hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Bưu chính Viễn thông, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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