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Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2011
THÔNG BÁO
/STTTT-TĐ
Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở)
sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp
Số:Dự án Bổ/STTTT-TĐ
mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử
tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV

Thực hiện Văn bản số 1212/UBND-KGVX1 ngày 06/3/2019 và Văn bản số
1244/UBND-CNTT ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc thẩm định thiết kế cơ
sở dự án Bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với
hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử (kèm theo Tờ trình số 162/TTr-VP
ngày 25/02/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh
về việc thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) dự án Bổ sung thiết bị Trung tâm
tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch
vụ điện tử tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV); 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 Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày
23/3/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 36a-NQ/CP ngày
14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 - 2020; Kế
hoạch số 430/KH-UBND 27/12/2018 của UBND tỉnh về Ứng dụng CNTT trong
hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 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. Tuy nhiên, chưa dẫn căn cứ quyết định phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án, đề nghị xem xét bổ sung.
2. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Mua sắm, bổ sung, lắp đặt trang thiết bị cho Trung tâm THDL: Phù hợp.
- Phần mềm:
+ Nâng cấp hệ thống theo dõi chỉ đạo của tỉnh đáp ứng yêu cầu theo dõi,
chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên cùng một hệ thống:
Hiện nay, UBND tỉnh đã có Văn bản số 143/UBND-KGVX1 ngày 05/01/2019
về việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh
nhằm bảo đảm sử dụng 01 phần mềm quản lý văn bản và điều hành duy nhất,
đáp ứng đầy đủ các chức năng, tính năng kỹ thuật theo Văn bản số
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1036/BTTTT-THH ngày 10/04/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về
hướng dẫn yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý
văn bản và điều hành. Trong đó, chức năng theo dõi chỉ đạo của lãnh đạo các
cấp là một chức năng trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung.
Vì vậy, việc nâng cấp hệ thống này đề nghị thực hiện trong nội dung nâng cấp
hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh. Đề nghị Chủ đầu tư điều
chỉnh để phù hợp với việc thống nhất triển khai 01 phần mềm, tạo điều kiện
thuận lợi cho cơ sở khi sử dụng.
+ Các nội dung khác: Phù hợp.
3. 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 mạng LAN, các ứng dụng CNTT và nhu cầu đầu tư,
mua sắm tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh) và một số đơn vị khác.
- 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.
4. 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 (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).
- Các trang thiết bị đầu tư được nêu trong hồ sơ dự án (trang 28-50): Phù
hợp.
- Sử dụng công nghệ Lotus Domino của IBM để phát triển các hệ thống:
Trục liên thông quản lý văn bản, hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của tỉnh,
phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tin nhắn công vụ, công nghệ
Zimbra 8.8 để nâng cấp hệ thống thư điện tử 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: Mô hình bảo mật 5 mức (Mức hành chính; Mức Web
Server; Mức hệ điều hành; Mức cơ sở dữ liệu; Mức ứng dụng) là phù hợp. Tuy
nhiên cần lưu ý vấn đề bảo mật, an toàn thông tin cho từng phần mềm riêng.
5. Về giải pháp xây dựng, nâng cấp các phần mềm:
a) Nâng cấp hệ thống Trục liên thông quản lý văn bản tích hợp với mã
định danh và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (trang 63-110):
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- Các chức năng của từng Module riêng (module quản lý Mã định danh và
các danh mục dùng chung; module liên thông gửi nhận văn bản 4 cấp; module
thống kê tình hình gửi nhận văn bản toàn tỉnh) là phù hợp. Riêng module nâng
cấp hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chưa thuyết minh được mức
độ đáp ứng đầy đủ các chức năng, tính năng kỹ thuật theo Văn bản số
1036/BTTTT-THH ngày 10/04/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về
hướng dẫn yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý
văn bản và điều hành sau khi nâng cấp. Đề nghị chủ đầu tư bảo đảm hệ thống
phần mềm sau khi nâng cấp phải thỏa mãn theo Văn bản 1036/BTTTT-THH nói
trên, đồng thời bảo đảm sẵn sàng liên thông với các phần mềm dùng chung của
các ngành hiện có trên địa bàn tỉnh.
- Hồ sơ dự án đã thuyết minh các quy trình nghiệp vụ cần được tin học
hóa; mô hình kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc với
các mô hình liên thông tổng quan, kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ
và liên thông trong nội bộ tỉnh.
b) Nâng cấp hệ thống theo dõi chỉ đạo của tỉnh đáp ứng yêu cầu theo dõi,
chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên cùng một hệ thống
(trang 110-136): Nội dung này Sở đã có ý kiến tại mục 2.
c) Nâng cấp hệ thống thư điện tử (trang 136-158):
- Hồ sơ dự án đã nêu những hạn chế cần phải nâng cấp của hệ thống thư
điện tử hiện có.
- Mô hình kiến trúc giải pháp bảo mật của hệ thống, như trình bày trong
Báo cáo kinh tế kỹ thuật là phù hợp.
- Các chức năng của hệ thống thư điện tử được thuyết minh trong hồ sơ
dự án là phù hợp. Tuy nhiên, chưa nêu rõ được các nội dung nâng cấp cụ thể của
hệ thống.
d) Xây dựng hệ thống tin nhắn công vụ (trang 159-166):
- Hồ sơ dự án đã thuyết minh các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa.
- Các chức năng của hệ thống tin nhắn công vụ được thuyết minh trong hồ
sơ dự án là phù hợp. Tuy nhiên, chưa trình bày mục đích và đối tượng sử dụng
hệ thống này. Đề nghị bổ sung.
6. Triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị
(trang 166-167):
Việc triển khai phần mềm TD-Office (sau nâng cấp) tại các đơn vị được
nêu trong dự án là phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong dự án này mới
chỉ triển khai đến Văn phòng của 05 sở, ban, ngành, vì vậy, đề nghị Chủ đầu tư
bổ sung làm rõ việc triển khai đồng tại tất cả sở, ban, ngành và UBDN cấp
huyện, cấp xã trong toàn tỉnh. Đồng thời xác định thời gian hoàn thành theo Văn
bản số 143/UBND-KGVX1 ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh nêu trên.
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7. Về đào tạo, chuyển giao (trang 171-172): 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: Trung tâm CNTT và Truyền
thông Hà Tĩnh: 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 xây lắp; 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 sau khi bổ sung,
hoàn thiện các nội dung nêu trên.
- Nguồn kinh phí:
+ Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xác định rõ
nguồn kinh phí thực hiện dự án.
+ Đã được cấp hỗ trợ 4 tỷ đồng tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày
03/10/2018 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Văn phòng 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 Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp
mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử tại trung tâm
THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV còn một số điểm cần bổ sung như đã
nêu trên, đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện 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:
- UBND tỉnh (b/c);
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Bùi Đắc Thế
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