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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/STTTT-TĐ 

 

  

Hà Tĩnh, ngày  23 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

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

Dự án Mua sắm trang thiết bị, xây dựng module Cổng điều hành 

nội bộ, nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, 

triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã 

 

Ngày 17/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Tờ trình số 

46/TTr-VPUB ngày 30/9/2019 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Kỳ Anh về 

việc thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) dự án Mua sắm trang thiết bị, xây 

dựng module Cổng điều hành nội bộ, nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc, triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã; 

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 84/KH-UBND ngày 

29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 

giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 430/KHUBND ngày 

27/12/2018 của UBND tỉnh về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của 

UBND thị xã Kỳ Anh.  

- 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, riêng Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 

14/6/2019 của UBND thị xã Kỳ Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây 

dựng module Cổng điều hành nội bộ thị xã; hiệu chỉnh, triển khai Hồ sơ công việc 

và hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã; nâng cấp, bổ sung hạ 

tầng kỹ thuật CNTT tại UBND thị xã và UBND các phường, xã, UBND thị xã 

chưa lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông trước khi ra quyết định phê 

duyệt chủ trương.  

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Về hiệu chỉnh và triển khai phần mềm hồ sơ công việc; hiệu chỉnh phần 

mềm hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã: 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. Trong đó giao Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

nâng cấp, hoàn thiện phần mềm và triển khai đồng bộ toàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị 
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Chủ đầu tư chờ phần mềm sau khi đã hoàn thiện để triển khai cho phù hợp với chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

- Các nội dung đầu tư 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 các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, phù hợp theo Điều 21 

Nghị định 102/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, chưa thuyết minh yêu cầu hạ tầng kỹ thuật 

đối với từng nội dung, chưa thuyết minh yêu cầu thiết kế cụ thể cho từng nội dung 

đầu tư. Đề nghị xem xét bổ sung. 

- 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 UBND thị xã, 

UBND các xã, phường.  

+ Trong bảng 2.3 (trang 10-14) chưa thuyết minh rõ tình trạng “xuống cấp” cụ 

thể cụ thể như thế nào, đã hết khấu hao sử dụng chưa, tình trạng sử dụng của các 

thiết bị hiện có. Bên cạnh đó, cột Nhu cầu đề xuất, có đề xuất bổ sung các thiết bị, 

song chưa thuyết minh rõ là thay thế cái cũ hay bổ sung thêm. Đề nghị xem xét bổ 

sung làm rõ theo đúng quy định. 

- 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), tuy nhiên, chưa xác định cụ thể danh mục tiêu chuẩn áp dụng 

đối với từng nội dung đầu tư. Đề nghị bổ sung. 

- Các trang thiết bị đầu tư được nêu trong hồ sơ dự án (trang 30-31):  

+ Chưa thuyết minh rõ mục đích sử dụng, lý do bổ sung, cơ sở đề xuất số 

lượng các thiết bị. Đề nghị bổ sung. 

+ Đề nghị thuyết minh thêm cơ sở đề xuất mua sắm một số trang thiết bị: 

Ipad, máy in phôi, máy in màu và Flycam đảm bảo đúng quy định. 

- 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.  

- Về lắp đặt hệ thống camera (trang 28-30 và các bản vẽ): Do không có đơn 

vị đo khoảng cách trong bản vẽ thiết kế lắp đặt camera nên không xác định được 

tính phù hợp của vị trí lắp đặt các camera tại UBND các xã, phường. Bên cạnh đó, 

chưa có khoảng cách khuôn viên, khoảng cách giữa các tòa nhà, đồng thời bản vẽ 
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chưa có xác nhận của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.  

5. Về xây dựng module Cổng điều hành nội bộ (trang 32-91):  

- Hệ thống được xây dựng hoàn toàn trên nền Web sử dụng kiến trúc 3 lớp; 

sử dụng hệ quản trị CSDL MS SQL Server 2014; giải pháp MS SharePoint 2014 

như trong hồ sơ dự án là phù hợp.  

- Về phần mềm hệ thống: Sử dụng hệ điều hành Windows Server 2014 trở 

lên cho máy chủ là phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đề nghị Chủ đầu 

tư lưu ý tính linh hoạt của hệ thống để có thể tương thích với các hệ điều hành 

khác và trình duyệt mã nguồn mở.  

- Mô hình kiến trúc 4 lớp (Lớp người sử dụng; Lớp trình diễn; Lớp tích hợp 

dữ liệu; Lớp cơ sở dữ liệu) như trong hồ sơ dự án là phù hợp.  

- Các chức năng của hệ thống được thuyết minh trong danh sách yêu cầu 

chức năng của phần mềm Cổng điều hành nội bộ (7.2.3) có một số chức năng lặp 

lại từ các phần mềm đã có. Các phần mềm đã có như quản lý văn bản, một cửa 

điện tử, theo dõi nhiệm vụ, thư điện tử,… được tích hợp và khai thác ứng dụng từ 

Cổng điều hành nội bộ, đề nghị không xây dựng lại các chức năng đã có và do vậy 

không thể đưa vào tính toán giá trị như xây dựng mới các chức năng đó được. 

6. Triển khai hệ thống dịch vụ cơ bản SSO - đăng nhập một lần (trang 91-118):  

Hồ sơ dự án đã thuyết minh cơ bản các nội dung triển khai hệ thống dịch vụ 

cơ bản SSO. Tuy nhiên, đề nghị Chủ đầu tư ưu tiên tích hợp đăng nhập một lần 

cho các phần mềm dùng chung và phần mềm nghiệp vụ đang được ứng dụng tại 

các phòng chuyên môn của UBND thị xã. 

7. Về hiệu chỉnh, triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành và Về hiệu 

chỉnh, triển khai phần mềm hồ sơ công việc (trang 118-128): Nội dung này Sở có ý 

kiến như đã nêu ở mục 2.  

8. Về đào tạo, chuyển giao (trang 122-124): Hồ sơ dự án đã thuyết minh đầy 

đủ các nội dung về đào tạo, chuyển giao sử dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện nội 

dung hiệu chỉnh, triển khai phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của lãnh 

đạo; Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm quản lý Hồ sơ công việc như ý kiến của 

Sở đã nêu ở mục 2. Vì vậy, đề nghị xem xét lại nội dung đào tạo, chuyển giao cho 

phù hợp.  

9. Về năng lực tư vấn của đơn vị tư vấn: Trung tâm Thông tin-Công báo-Tin 

học (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh): Do Chủ đầu tư chỉ 

định. 

10. 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 và phần mềm; 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-BTCBKH&ĐT-BTTTT của 
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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 có thẩm quyền. Tuy 

nhiên có một số thiết bị, phần mềm chưa đủ điều kiện để đưa vào dự toán do chưa 

giải trình đầy đủ như đã nêu ở mục 4, mục 5. 

- Nguồn kinh phí:  

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách thị xã và chủ đầu tư huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác (theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của 

UBND thị xã Kỳ Anh). 

+ Đã được bố trí 4 tỷ đồng tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 

27/5/2018 của UBND tỉnh cấp hỗ trợ cho UBND thị xã Kỳ Anh để bố trí kinh phí 

xây dựng, triển khai phần mềm hồ sơ công việc cho các đơn vị; nâng cấp phần 

mềm quản lý, theo dõi chỉ đạo điều hành từ cấp huyện đến cấp xã; mua sắm trang 

thiết bị (Máy tính, máy in, máy photocopy, hệ thống camera giám sát) tại bộ phận 

một cửa của cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.  

11. 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 Mua sắm trang thiết bị, xây dựng 

module Cổng điều hành nội bộ, nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc, triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã còn 

một số điểm chưa phù hợp cần bổ sung, hoàn thiện như đã nêu trên. Đề nghị Chủ 

đầu tư triển khai đầy đủ và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để theo 

dõi, quản lý và kiểm tra theo quy định. Việc chờ phần mêm hoàn thiện Sở đã có ý 

kiến như đã nêu ở mục I.2. 

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.  

3. Phòng VHTT thị xã Kỳ Anh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra triển khai 

theo thông báo thẩm định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã Kỳ Anh; 

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã Kỳ Anh; 

- Phòng VHTT thị xã Kỳ Anh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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