
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /STTTT-VTCNTT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2020 

V/v triển khai Thông tư số 23/2020/TT-

BTTTT và 24/2020/TT-BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10252/UBND-

VP ngày 18/9/2020 về việc triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT và Thông 

tư số 24/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đến các cơ quan, đơn vị biết và tổ 

chức thực hiện đúng quy định, cụ thể như sau: 

- Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và 

nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. 

Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT và số 24/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2020; được đăng 

tải tại địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/5259602.PDF; 

https://www.mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/24TT.PDF). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- GĐ Sở (báo cáo); 

- VP Sở, TT.CNTT&TT; 

- Lưu: VT, VTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Việt Trung 
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