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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 18/STTTT-TĐ 

 

        /STTTT-TĐ 

Số:              /STTTT-TĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

Hà Tĩnh, ngày 06  tháng 10 năm 2011  

THÔNG BÁO  

Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở)  

Dự án Dự án số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh 

tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 2) 

 

Ngày 03/6/2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh có Tờ trình số 

199/TTr-PTTH về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án số hóa, tin học hóa và phát 

sóng qua vệ tinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 2); sau khi 

xem xét hồ sơ dự án và các văn bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông tiến 

hành thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở), kết quả như sau: 

 I. Nội dung thẩm định 

 1. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan 

nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh: 

 - Việc thực hiện dự án trên phù hợp với phù hợp với Quyết định số 

1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030; Thông báo số 467-TB/TU ngày 

05/10/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại 

buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh; được UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 08/01/2019.  

 - Về căn cứ pháp lý: Các văn bản được dùng làm căn cứ pháp lý trong 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là phù hợp.  

 2. Mục tiêu đầu tư: 

 Mục tiêu đầu tư được nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp theo 

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh. 

 3. Nội dung và quy mô đầu tư: 

 Nội dung và quy mô đầu tư được trình bày trong hồ sơ dự án là phù hợp 

theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh. 

 4. Sự phù hợp của phương án thiết kế sơ bộ và các điều kiện về hạ tầng kỹ 

thuật: 

 - Bản thiết kế sơ bộ đã có thuyết minh về người chủ trì thiết kế, phù hợp 

theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định 102/2009/NĐ-CP.  

 - Thuyết minh đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, phù hợp theo 

Điều 21 Nghị định 102/2009/NĐ-CP.   

 - Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Hồ sơ dự án đã thuyết minh về hiện trạng 

hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng tại Đài 
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Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo cáo đánh giá chung về dự án Số hóa và phát 

sóng qua vệ tinh giai đoạn 1.  

 - Về điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Các yêu cầu và giải pháp chung về hạ 

tầng kỹ thuật CNTT để vận hành hệ thống nêu trong hồ sơ dự án là phù hợp. 

 5. Sự phù hợp về công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

 - Về các tiêu chuẩn kỹ thuật: Đã liệt kê danh mục các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật được áp dụng: Quy chuẩn, tiêu chuẩn về phát thanh - truyền hình 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn về hệ thống điện, hệ thống chống sét và các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT được áp dụng (theo Thông tư số 39/2017/TT-

BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ 

thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước).  

 - Hồ sơ dự án đã có các bản vẽ sơ đồ bố trí các thiết bị, mô hình các giải 

pháp, một số use-case chức năng. 

- Các trang thiết bị đầu tư được nêu trong hồ sơ dự án (trang 29-68): Phù hợp. 

 - Hệ thống phần mềm Cổng thông tin điện tử và Hệ thống quản lý sản 

xuất được phát triển, lập trình trên nền tảng các công nghệ : HTML; JavaScript; 

.NET; VC++; VB; C/C++; Firework; Oracle; IIS,…; phần mềm ứng dụng trên 

điện thoại được phát triển trên nền tảng công nghệ: Visual Studio; MVC 

ASP.NET; Xamarin for Android; Android Studio; Eclipse; Wowza Streaming,... 

là phù hợp. 

 - Về bảo mật, an ninh thông tin: Hệ thống được thiết kế với các giải pháp 

bảo mật, an toàn thông tin: Các giải pháp bảo mật: Bảo mật mức Web Server; 

Bảo mật mức hệ điều hành; Bảo mật mức cơ sở dữ liệu; Bảo mật mức ứng dụng; 

Bảo mật bằng quản lý hành chính là phù hợp.  

 6. Về giải pháp xây dựng, nâng cấp các phần mềm:  

 a) Cổng thông tin điện tử (trang 68-146):  

 - Hồ sơ dự án đã thuyết minh các quy trình nghiệp vụ cần được tin học 

hóa; mô hình kiến trúc hệ thống phần mềm. 

 - Các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, các nội dung thông tin; mô hình kiến 

trúc hệ thống, chức năng và quy trình các chức năng của Cổng thông tin điện tử 

như trong hồ sơ dự án là phù hợp. 

 b) Các phần mềm thương mại (trang 146-150): 

 - Bố cục phân chia các mục tại phần E (Đầu tư phần mềm thương mại) 

chưa rõ ràng: Mục 1 (Nâng cấp hệ thống quản lý tin bài HDStation), nhưng 

trong đó có thuyết minh cả hệ thống quản lý tin bài HDStation và Ứng dụng 

truyền phát tín hiệu trực tuyến bằng Smartphone, đồng thời chưa có mục 2. Đề 

nghị phân tách thuyết minh rõ ràng. 

 - Nâng cấp hệ thống quản lý tin bài HDStation (trang 146-147): Đã thuyết 

minh các chức năng cần nâng cấp của hệ thống quản lý tin bài đang sử dụng, 

nhưng chưa thuyết minh cụ thể đối với sản phẩm cuối cùng là nâng cấp từ hệ 
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thống hiện có hay mua sản phẩm thương mại mới thay thế. Đề nghị thuyết minh 

bổ sung đầy đủ. 

 - Ứng dụng truyền phát tín hiệu trực tuyến bằng Smartphone (trang 147-

150): Báo cáo nghiên cứu khả thi đã thuyết minh các chức năng của Ứng dụng 

trên nền tảng Smartphone. Tuy nhiên, chưa thuyết minh liên thông, đồng bộ với 

Cổng thông tin điện tử của Đài và các hệ thống liên quan khác. Để nghị bổ sung. 

 7. Về đào tạo, chuyển giao (trang 150-151): Hồ sơ dự án đã thuyết minh 

đầy đủ các nội dung về đào tạo, chuyển giao sử dụng.  

 8. Về năng lực tư vấn của đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Giải pháp dữ 

liệu điện tử: Do Chủ đầu tư chỉ định. 

 9. Tổng dự toán và nguồn kinh phí: 

- Về cơ sở lập tổng dự toán: 

Về thành phần cấu thành tổng dự toán: Chủ đầu tư đã tính toán đủ các hạng 

mục chi phí: Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn; Chi phí khác 

và Chi phí dự phòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 102/2009/NĐ-

CP (Thông tư 06/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư 

liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của liên Bộ: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông). 

 - Tổng dự toán: Đề nghị thẩm định tại Cơ quan tài chính. 

 - Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn chi thường xuyên, bao gồm 

cả tiết kiệm chi thường xuyên) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (theo 

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh). 

 10. Những nội dung khác thuộc về thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở), Sở 

Thông tin và Truyền thông nhất trí như bản thuyết minh. 

 II. Kết luận  

 1. Thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) dự án số hóa, tin học hóa và phát sóng qua 

vệ tinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 2) còn một số điểm 

chưa phù hợp như đã nêu trên, đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện và gửi báo cáo về 

Sở theo dõi, quản lý. 

 2. Về thiết kế thi công: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại 

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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