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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:         /STTTT-CNTT 

V/v ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Xây 

dựng Trung tâm hội nghị trực tuyến, Trung tâm 

điều hành tác nghiệp và trung tâm tích hợp dữ 

liệu điện toán đám mây tỉnh Hà Tĩnh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 19/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

567/SKHĐT-TĐGSĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hội nghị trực tuyến, Trung tâm 

điều hành tác nghiệp và trung tâm tích hợp dữ liệu điện toán đám mây tỉnh Hà Tĩnh 

(kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). Sau khi xem xét hồ sơ và các văn 

bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:  

1. Sự cần thiết đầu tư: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mới chỉ đề cập sơ lược đến một số thực 

trạng, tồn tại trong công tác tổ chức họp, hội nghị trên địa bàn tỉnh; sự xuống cấp 

của phòng họp trực tuyến tại Trung tâm Công báo – Tin học; đề cập đến nhiệm vụ 

“Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm chỉ đạo, điều hành phục vụ chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…” nhưng chưa thực sự nổi rõ 

sự cần thiết, cấp thiết và khả thi. 

Tuy nhiên, trong thực tế: 

a. Đối với hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến: 

- Việc điều hành, tác nghiệp trực tuyến trên địa bàn tỉnh những năm vừa qua 

đã thực hiện khá đồng bộ, phát huy hiệu quả cao; 

- Việc tổ chức họp, hội nghị trực tuyến giữa tỉnh với Trung ương, giữa tỉnh 

với cấp huyện đã được thực hiện thường xuyên, rất hiệu quả. Mặc dù vậy quá trình 

thực hiện đến nay đã phát sinh những bất cập, hạn chế: 

+ Chưa có hệ thống hội nghị trược tuyến khối cơ quan Đảng, chưa thực 

hiện hội nghị trực tuyến được giữa cơ quan Đảng với cơ quan Nhà nước; 

+ Chưa có hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã, trong khi hoạt động chỉ 

đạo, điều hành từ huyện xuống xã hết sức quan trọng, thường xuyên và cần kịp thời; 

+ Phòng họp trực tuyến của tỉnh quá nhỏ, xuống cấp cả về chất lượng công 

trình xây dựng và trang thiết bị công nghệ thông tin;   

+ Hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin tại phòng họp trực tuyến của 

hầu hết các huyện cũng đã xuống cấp, phát sinh lỗi thường xuyên. 

- Việc tổ chức hội nghị, họp trực tuyến giúp giảm thiểu thời gian, chi phí đi 

lại của đại biểu; giúp tăng thành phần, số lượng đại biểu tham dự; giúp thực hiện 

công tác chỉ đạo, điều hành được nhanh hơn, rộng hơn, nắm bắt tình hình thực tế 
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được đầy đủ, kịp thời hơn mà không bị hạn chế, trở ngại về khoảng cách địa lý và 

thời gian. 

Vì vậy, đầu tư xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình đồng bộ trong toàn 

tỉnh bao gồm cơ quan Đảng và Nhà nước, từ cấp tỉnh đến cấp xã là cần thiết, hiệu 

quả và khả thi (đặc biệt cần thiết trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh như hiện 

nay và công tác phòng chống thiên tai hàng năm ở tỉnh ta). 

b. Đối với Trung tâm điều hành 

Nhiệm vụ “ Trung tâm chỉ đạo, điều hành phục vụ chỉ đạo, điều hành” được 

nêu trong Nghị quyết 17/NQ-CP là nhiệm vụ nhằm phục vụ Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ, còn đối với Trung tâm điều hành cấp tỉnh đang được Bộ Thông tin 

và Truyền thông (Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử) xây 

dựng mô hình và văn bản hướng dẫn. Trong đó, sẽ xác định rõ các phạm vi cụ thể 

từng loại hình trung tâm như “phục vụ giám sát, điều hành của Chính quyền điện 

tử”, “phục vụ giám sát và điều hành của Đô thị thông minh”, “phục vụ giám sát bảo 

đảm an toàn thông tin”,..; phạm vi chức năng, quy mô của Trung tâm sẽ phục thuộc 

hiện trạng, đặc thù, tình hình thực tế và định hướng phát triển của mỗi tỉnh. 

Trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa trình bày sự cần thiết, mục 

đích, nội dung và phạm vi của Trung tâm điều hành; đồng thời Cục Tin học hóa, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến dự thảo Công văn hướng dẫn mô hình 

Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm; mô hình kết nối các Trung 

tâm xử lý điều hành tập trung đa nhiệm (có văn bản kèm theo), vì vậy đề nghị nội 

dung này chờ văn bản hướng dẫn để triển khai. 

c. Đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

Trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa trình bày sự cần thiết, mục 

đích, nội dung và phạm vi của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. 

Trước đó, ngày 08/12/2014, UBND cũng có Quyết định số 3861/QĐ-UBND 

phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh 

theo công nghệ điện toán đám mây; ngày 05/4/2016, HĐND tỉnh đã có Văn bản số 

110/HĐND về việc thống nhất quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, 

xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh theo công nghệ điện toán đám 

mây (điều chỉnh tổng vốn đầu tư so với Quyết định số 3861/QĐ-UBND) nhưng đến 

nay chưa bố trí được nguồn vốn. 

Ngày 11/12/2019 tại Hà Nội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc làm 

việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó Bộ trưởng và Lãnh đạo tỉnh đã 

thống nhất không thực hiện phương án đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu 

tỉnh Hà Tĩnh theo công nghệ điện toán đám mây, thay vào đó là áp dụng phương án 

thuê dịch vụ (Thông báo số 186 /TB-BTTTT ngày 20/12/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). Vì vậy nội dung này đề nghị thực hiện theo phương án thuê dịch vụ 

để sử dụng chung trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, có thể xem xét nâng cấp Trung tâm 

tích hợp dữ liệu hiện có tại Trung tâm Công báo – Tin học nhằm phục vụ hoạt động 

của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tốt hơn 

2. Về công nghệ và trang thiết bị 

Báo cáo đề xuất chủ trương chưa thuyết minh giải pháp công nghệ, chưa 

thống kê đánh giá hiện trạng nên chưa có cơ sở để thẩm định công nghệ, đồng thời 

cũng chưa có cơ sở để thẩm định danh mục trang thiết bị đề xuất. 
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3. Nội dung và quy mô đầu tư: 

Trên cơ sở xem xét sự cần thiết, tình hình thực tế của tỉnh và căn cứ các văn 

bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất nội dung thực hiện trong dự án 

này là Triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, với quy mô toàn tỉnh 

(bao gồm cơ quan Đảng và Nhà nước), từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

Trong đó: 

- Thống nhất xây nhà Hội nghị trực tuyến (số lượng tầng, phòng, sàn..đề nghị 

có thuyết minh rõ hơn) 

- Kế thừa đầy đủ các cơ sở vật chất hiện có, đang bảo đảm chất lượng; 

- Đánh giá cụ thể các giải pháp công nghệ để lựa chọn giải pháp tối ưu, xem 

xét lựa chọn phương án thuê dịch vụ phần mềm hội nghị trực tuyến đối với điểm 

cầu cấp xã. 

- Về đường truyền: trước mắt thuê đường truyền Metrowan chuyên dụng theo 

tháng hoặc năm, về lâu dài sẽ sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh. 

(Sở Thông tin và Truyền thông đang lập phương án cho mạng truyền số liệu chuyên 

dùng toàn tỉnh).   

Về hạng mục đầu tư trung tâm điều hành đề nghị chờ hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Về hạng mục đầu trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh công nghệ điện toán đám 

mây đề nghị chuyển sang phương án thuê dịch vụ sử dụng chung cho toàn tỉnh; 

Đề nghị xem xét nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu hiện có tại Trung tâm 

Công báo – Tin học nhằm phục vụ hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 

và UBND tốt hơn. 

4. Về khái toán: 

- Về thành phần cấu thành tổng mức đầu tư của hệ thống CNTT:  

+ Chưa có các chi phí tư vấn, thẩm tra, thẩm định. 

+ Tại bảng tổng hợp khái toán mới chỉ đưa ra chi phí mua thiết bị cho 

phòng hội nghị trực tuyến tỉnh và thuê thiết bị cho phòng hội nghị trực tuyến 

huyện, xã: chưa có chi phí thuê đường truyền và thuê phần mềm. 

- Về xây nhà Hội nghị trực tuyến: Đề nghị lấy ý kiến của Sở Xây dựng 

- Về tổng dự toán: Đề nghị lấy ý kiến của cơ quan tài chính.   

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 Bùi Đắc Thế 
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