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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 1029/STTTT-CNTT 

V/v đề xuất một số nội dung trang cấp, nâng 

cấp một số thiết bị CNTT tại Trung tâm Phục 

vụ HCC tỉnh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 7437/UBND-TH ngày 06/11/2019 của UBND 

tỉnh về việc giao tham mưu, giải quyết đề xuất của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; ngày 08/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 

khảo sát, đánh giá về hiện trạng một số trang thiết bị CNTT tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh (cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, 

Trung tâm Thông tin-Công báo-Tin học, Trung tâm CNTT và Truyền thông 

tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Các đơn vị đã thảo luận, thống 

nhất đề xuất báo cáo UBND tỉnh các nội dung cơ bản như sau: 

1. Sự cần thiết:  

Máy vi tính được trang bị đồng bộ cho công chức, viên chức làm việc tại 

Trung tâm (tổng số là 47 máy vi tính để bàn); mỗi đơn vị tiếp nhận hồ sơ 01 

máy scan, 01 máy in; hệ thống máy chủ; 03 kiốt tra cứu thông tin; hệ thống xếp 

hàng tự động; 04 màn hình công bố tình trạng giải quyết hồ sơ; hệ thống camera 

giám sát; hệ thống điều hòa, ánh sáng đủ để phục vụ cho nhân dân, tổ chức đến 

giao dịch; Hệ thống đường truyền internet tốc độ cao;...  

Qua khảo sát cho thấy, các máy tính đã được trang bị tại Trung tâm, tốc 

độ xử lý đang còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, như mật độ 

truy cập ngày càng lớn; nhu cầu gửi, đính kèm các file hồ sơ TTHC có dung 

lượng lớn ngày càng nhiều dẫn tới không đáp ứng được yêu cầu của CCHC, 

nhất là nhiệm vụ tăng cường phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

chia sẻ, kết nối với Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Để giải 

quyết vấn đề này, các thành viên tại buổi làm việc đã đồng ý với đề xuất của 

Trung tâm là tăng tốc độ truy xuất dữ liệu từ ổ cứng thông qua thiết bị hỗ trợ 

SSD. 

Bên cạnh đó, Trung tâm đang sử dụng 01 máy chiếu phục vụ thường xuyên 

tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn về quy trình giải quyết TTHC, nhưng bị 

hư hỏng, bị mờ, không rõ nét, đã thực hiện sửa chữa nhưng không có hiệu quả. 

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các 

thành viên đều đồng ý đề xuất điều chuyển máy cũ, mua máy mới cho Trung tâm 
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Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Về tốc độ đường truyền tại Trung tâm: Do Trung tâm chủ động thực hiện 

với đối tác cung cấp; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ động chỉ đạo. 

Vì vậy, việc bổ sung ổ cứng SSD cho các máy tính hiện đang sử dụng tại 

Trung tâm, đầu tư mua sắm mới máy chiếu phục vụ công tác hội nghị, đào tạo, 

tập huấn của Trung tâm là cần thiết. 

2. Đề xuất, kiến nghị: 

Đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

bổ sung: 

2.1. 46 Ổ cứng SSD: 

- Chuẩn M2 250GB. 

- NAND: 3D-NAND. 

- Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 3000MB/s | 1100MB/s. 

2.2. 01 máy chiếu: 

- Cường độ sáng trên 2.500 Ansi Lumens. 

- Độ phân giải thực: SVGA từ 800x600 đến 1366x768 hoặc cao hơn. 

- Độ tương phản: 3000:1. 

- Độ phóng to hình ảnh: 23 - 350 inch. 

- Khoảng cách chiếu: 0.87-10.5 m hoặc xa hơn. 

- Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. 

- Tỷ lệ khuôn hình: 4:3 hoặc 16:9 

- Số điểm ảnh trên 480.000 điểm. 

- Khởi động trong 5 giây và tắt máy nhanh (Quick Start and Instant Off). 

- Menu hiển thị tiếng Việt. 

- Cổng USB type B 3 trong 1 trình chiếu hình ảnh, âm thanh và điều khiển 

từ xa. 

- Ngõ vào Audio, Video, S-Video, VGA. 

- Bảo hành chính hãng. 

- COCQ rõ. 

2.3. Máy chiếu đề nghị cho điều chuyển về Trung tâm CNTT-Truyền thông Hà 

Tĩnh (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, đang thiếu máy chiếu 

phục vụ yêu cầu đào tạo, tập huấn. Chi phí sửa chữa do Trung tâm tự đảm nhận). 
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2.4. Tổng dự toán: 98.600.000 đồng. 

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng (đã bao gồm nhân 

công lắp đặt, cài đặt). 

2.5. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp năm 2019. 

(Có dự thảo văn bản và các tài liệu liên quan kèm theo). 

Sở báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Duy Nghị; Đ/c Trần Tuấn Nghĩa, Phó VP 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 Bùi Đắc Thế 
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