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V/v chủ trương nâng cấp hạ tầng công nghệ và 

nền tảng hệ thống, giao diện Báo Hà Tĩnh điện tử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Sở Tài chính 

 

 Thực hiện Văn bản số 2758/UBND-PC1 ngày 04/5/2020 của UBND 

tỉnh về việc giao kiểm tra, tham mưu đề xuất của Báo Hà Tĩnh; sau khi xem 

xét, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Về thay thế máy chủ IBM X3550 M4 bằng máy chủ mới: Phụ lục 

kèm theo Tờ trình số 30-TTr/BHT ngày 27/4/2020 của Báo Hà Tĩnh mới chỉ 

nêu máy chủ IBM X3550 M4 đời cũ, đã hết khấu hao cần thay thế, nhưng 

chưa nêu hiện trạng số máy chủ hiện có, mức độ sử dụng và nhu cầu cần thay 

thế, bổ sung. Vì vậy đề nghị Báo Hà Tĩnh làm rõ thêm để đủ sở cứ cho việc 

tham mưu chủ trương đầu tư (từ năm 2018, Báo Hà Tĩnh đã sử dụng 3 máy 

chủ). 

2. Về nâng cấp băng thông: Sở thống nhất. 

3. Nâng cấp giao diện mobile Báo Hà Tĩnh điện tử: Sở thống nhất, tuy 

nhiên đề nghị Báo Hà Tĩnh nêu kỹ hơn về hiện trạng và làm rõ thêm các nội 

dung cần thực hiện để tham mưu chủ trương đầu tư một cách đầy đủ (trước đó, 

năm 2018 Báo Hà Tĩnh đã nâng cấp Báo Hà Tĩnh điện tử, trong đó có nội dung: 

Nâng cấp giao diện hiển thị phù hợp với xu hướng truyền thông, đáp ứng hiển 

thị phù hợp nhất trên máy tính và các thiết bị di động - trang 33, 34 Báo cáo 

KTKT dự án mua sắm trang thiết bị, nâng cấp Báo Hà Tĩnh điện tử). 

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Báo Hà Tĩnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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