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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 

Xây dựng Trang thông tin điện tử và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Sau khi đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định đề 

cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Xây dựng Trang thông tin điện tử và nâng 

cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả cụ thể như sau: 

1. Các căn cứ thẩm định 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Các văn bản kèm theo hồ sơ trình của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Mô tả thông tin hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được 

lập đề cương và dự toán chi tiết 

a) Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng Trang 

thông tin điện tử và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

b) Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-64-2007-nd-cp-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc-18234.aspx
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c) Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

đ) Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn chi thường xuyên 

giai đoạn 2020-2021). 

e) Đơn vị lập Đề cương và dự toán chi tiết: Công ty Cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ ARKAD. 

g) Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất: 

Sử dụng mô hình khách chủ với kiến trúc đa tầng để xây dựng, nâng cấp các 

phần mềm; các nền tảng công nghệ: Truy vấn dữ liệu: SQL, sử dụng MySQL, 

PostgreSQL, SQL Server; Thiết kế giao diện: HTML, CSS, Javascript, Ajax; Thiết 

kế và lập trình module nghiệp vụ: PHP, ASP.NET, Ajax; Nền tảng hệ điều hành: 

CentOS, Windows Server. 

3. Hồ sơ thẩm định và quá trình thẩm định: 

a) Thành phần hồ sơ trình thẩm định gồm: 

- Tờ trình của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu 

tư tỉnh; 

- Đề cương và dự toán chi tiết; 

- Văn bản số 36/TT-HCTH ngày 20/4/2020 của Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh 

- Công văn số 4443/UBND-KT1 ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc 

một số nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư 

trong tháng 6; 

- Công văn số 1691/UBND-KT1 ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

Xây dựng Trang thông tin điện tử và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung 

tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chứng thư thẩm định giá số 310 ĐS/2020/CT.ĐA ngày 17/4/2020 của 

Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Thẩm định giá Đông Á. 

b) Quá trình thẩm định: 

Sở Thông tin và Truyền thông đã căn cứ Đề cương và dự toán chi tiết 

cùng các tài liệu, văn bản liên quan tổ chức thẩm định theo quy định. 

4. Nội dung thẩm định 

4.1. Nội dung thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ 

a) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ: 

- Đề cương và dự toán chi tiết đã thuyết minh đầy đủ hiện trạng hạ tầng 

kỹ thuật và ứng dụng CNTT của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 

Xúc tiến đầu tư tỉnh; phân tích hiện trạng, những hạn chế và những nội dung cần 

nâng cấp của chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời”.  
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- Sử dụng mô hình khách chủ với kiến trúc đa tầng để xây dựng, nâng cấp 

các phần mềm; các nền tảng công nghệ: Truy vấn dữ liệu: SQL, sử dụng MySQL, 

PostgreSQL, SQL Server; Thiết kế giao diện: HTML, CSS, Javascript, Ajax; Thiết 

kế và lập trình module nghiệp vụ: PHP, ASP.NET, Ajax; Nền tảng hệ điều hành: 

CentOS, Windows Server là phù hợp. 

b) Sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ với các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng và các yêu cầu cơ bản về chức năng, 

tính năng kỹ thuật: 

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng: Đã áp dụng các 

tiêu chuẩn theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

- Đã thuyết minh đầy đủ danh mục thiết bị mua sắm, lắp đặt, cài đặt và các 

thông số kỹ thuật của thiết bị. 

- Về phân tích, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ: 

+ Hệ thống được nâng cấp trên nền Web, sử dụng mô hình khách chủ với 

kiến trúc đa tầng (Tầng giao diện người dùng, Tầng xử lý ứng dụng, Tầng cơ sở 

dữ liệu) cho các phần mềm là phù hợp. 

+ Nền tảng công nghệ được sử dụng để xây dựng và nâng cấp các phần 

mềm: Truy vấn dữ liệu: SQL, sử dụng MySQL, PostgreSQL, SQL Server; thiết 

kế giao diện: HTML, CSS, Javascript, Ajax; thiết kế và lập trình module nghiệp 

vụ: PHP, ASP.NET, Ajax; nền tảng hệ điều hành: CentOS, Windows Server là 

phù hợp. 

+ Mô hình kết nối hệ thống: Toàn bộ thiết bị CNTT được đầu tư sẽ được 

kết nối vào mạng LAN của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; Máy chủ được sử dụng để triển khai Trang thông tin 

điện tử và các phần mềm CSDL sẽ được thuê đặt tại một nhà cung cấp dịch vụ 

cho thuê máy chủ VPS với hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ đảm bảo các yêu cầu 

cho việc vận hành (tránh việc mất điện đột ngột, đảm bảo phòng cháy chữa cháy 

v.v.). Đối với các dữ liệu thuộc CSDL Kế hoạch, Xúc tiến đầu tư, Video Clip 

cần xuất bản trên Trang thông tin điện tử sẽ được cập nhật vào dữ liệu Trang 

thông tin điện tử qua các Web Services là phù hợp. 

- Đối với phần mềm nội bộ: Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng 

của phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 73/2019/NĐ-CP và các 

nội dung khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định 73/2019/NĐ-CP. 

- Về xây dựng Trang thông tin điện tử (trang 34-58 và các phụ lục): 

+ Đã thuyết minh đầy đủ các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ 

chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý 

của quy trình nghiệp vụ), biểu đồ các trường hợp sử dụng. 

+ Các nội dung thông tin, chức năng của Cổng thông tin điện tử được trình 

bày trong Đề cương là phù hợp. 
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- Về xây dựng phần mềm CSDL quản lý bản đồ quy hoạch đất toàn tỉnh 

(trang 59-115 và các phụ lục): 

+ Đã thuyết minh đầy đủ các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ 

chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý 

của quy trình nghiệp vụ), biểu đồ các trường hợp sử dụng. 

+ Các nội dung thông tin, chức năng của phần mềm CSDL quản lý bản đồ 

quy hoạch đất toàn tỉnh được trình bày trong Đề cương là phù hợp. 

- Về xây dựng phần mềm CSDL Video clip về hướng dẫn thủ tục đầu tư, 

tiếp nhận và trả kết quả về đầu tư (trang 116-181): 

+ Module phần mềm tích hợp hệ thống các clip vào Cổng thông tin điện tử: 

Các nội dung thông tin, chức năng của module phần mềm quản lý clip là phù hợp. 

+ Thiết kế, xây dựng các loại clip 2D, 3D hướng dẫn các thủ tục xúc tiến đầu 

tư: Đề cương đã thuyết minh đầy đủ kịch bản, thời lượng và nội dung của clip.  

- Về nâng cấp chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước” (trang 

182-189 và các phụ lục):  

+ Đã thuyết minh đầy đủ các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ 

chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý 

của quy trình nghiệp vụ), biểu đồ các trường hợp sử dụng. 

+ Các nội dung thông tin, chức năng cần nâng cấp của chuyên mục “Doanh 

nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước” được trình bày trong Đề cương là phù hợp. 

- Về đào tạo, chuyển giao (trang 202-203): Đề cương đã thuyết minh các nội 

dung về đào tạo, chuyển giao sử dụng. 

c) Sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong việc 

kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, 

cơ sở dữ liệu liên quan (nếu có): 

Giải pháp kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn là phù hợp trong việc kết 

nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ 

sở dữ liệu liên quan. 

4.2. Sự phù hợp của việc áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá, các 

chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí có liên quan đến các 

chi phí nêu tại dự toán chi tiết: 

Khoản mục chi phí có liên quan đến các chi phí nêu tại dự toán chi tiết là 

phù hợp với các định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan: 

- Nghị định số Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính 

phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp 

đồng lao động; 

- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính Quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 
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- Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 vể việc hướng dẫn 

xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; 

- Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Về việc Công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư 

ứng dụng; 

- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định 

mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng ngân sách nhà nước. 

4.3. Sự phù hợp giữa khối lượng thuyết minh nêu trong đề cương với dự 

toán chi tiết: 

Khối lượng thuyết minh trong đề cương là phù hợp với dự toán chi tiết. 

5. Giá trị dự toán chi tiết theo ý kiến thẩm định 

TT Nội dung Dự toán do Chủ 

đầu tư đề xuất 

Kết quả thẩm 

định 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

I Chi phí xây lắp 0 0 0 

II Chi phí thiết bị 1.582.403.837 1.582.403.837 0 

III Chi phí quản lý 46.612.021 46.612.021 0 

IV Chi phí tư vấn 106.647.890 106.647.890 0 

V Chi phí khác  64.064.096 64.064.096 0 

VI Chi phí dự phòng 0 0 0 

 Tổng cộng 1.799.727.844 1.799.727.844 0 

 Tổng cộng (làm tròn) 1.800.000.000 1.799.728.000 -272.000 

(Nội dung các khoản mục chi phí trong dự toán chi tiết như Đề cương và 

dự toán chi tiết kèm theo). 

- Lý do giảm: Áp dụng quy định tại Khoản 4, Khoản 6 Điều 4 Nghị định 

số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kế toán. 

6. Kết luận 

Đề cương và dự toán chi tiết do Trung tâm HTPT doanh nghiệp và XTĐT 

tỉnh trình đủ điều kiện để phê duyệt. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông đối với đề 

cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ 
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doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

quyết định (có dự thảo Quyết định kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm HTPT doanh nghiệp và XTĐT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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