
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số:        /TTr-STTTT 

 

 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 7 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “thuê dịch vụ công nghệ  

thông tin: Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II  

trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 

 

     Kính gửi:  

       - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

       - Sở Tài chính. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh”; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

“Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh”; 

 Căn cứ Kết luận số 5521/KL-HĐTĐG ngày 22/12/2021 của Hội đồng 

Thẩm định giá của Nhà nước (thành lập theo Quyết định số 2467/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc Thành lập Hội đồng thẩm định giá của 

nhà nước về giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh); Hội đồng 

thẩm định “Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin kết nối mạng truyền số 
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liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” tại 

Văn bản số 17/BC-HĐTĐ ngày 20/01/2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin “thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh” trên cơ sở những nội dung dưới đây: 

I. Mô tả tóm tắt dự án:  

1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin: Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Tổng mức đầu tư: 51.761.529.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, 

bảy trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn đồng). 

3. Chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Thời gian thực hiện:  

- Thời gian xây dựng, phát triển, hình thành dịch vụ công nghệ thông tin: 

60 ngày.  

- Thời gian thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 05 năm (60 tháng), bắt đầu 

từ năm 2022. 

5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 

2022-2026), đã được bố trí một phần kinh phí tại Quyết định số 985/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí thực hiện Kế 

hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng 

cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”. 

II. Phần công việc đã thực hiện 

Bảng số 1 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá hợp 

đồng (đồng) 

Văn bản phê 

duyệt 

 

Lập kế hoạch thuê mạng 

truyền số liệu chuyên dùng 

cấp II trong cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

98.641.000 

đồng 

Hợp đồng số 

05/2021/HĐTV/

STTTT-

TTCNTT&TT 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 98.641.000 đồng 
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III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 

Bảng số 2 

TT Nội dung công việc 
Đơn vị thực 

hiện 
Giá trị (VN đồng) 

1 Chi phí Quản lý dự án Chủ đầu tư 266.737.199 

2 Chi phí khác Chủ đầu tư 100.285.799 

3 Chi phí dự phòng Chủ đầu tư 675.230.039 

 Tổng 1.042.253.073 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

1. Bảng tổng hợp công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Bảng số 3 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức  

lựa  

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 

01: Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá HSDT xây 

lắp 

5.500.000 

Ngân sách 

tỉnh. 

`- 12 

tháng, chi 

kỳ giai 

đoạn 2022-

2023: 

Theo Phụ 

lục số 2, 

mục 6 

Quyết định 

số 

4296/QĐ-

UBND 

ngày 

31/12/2021 

của UBND 

tỉnh về 

việc phân 

bổ và giao 

dự toán 

thu, chi 

ngân sách 

nhà nước 

năm 2022.  

Và các 

nguồn kinh 

Chỉ 

định 

thầu 

01 

giai 

đoạn, 

01 túi 

hồ sơ 

Qúy 

III/2022 

Trọn 

gói 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực  

2 

Gói thầu số 

02: Tư vấn 

Lập HSMT, 

đánh giá 

HSDT mua 

sắm thiết bị 

27.212.959 

Chỉ 

định 

thầu 

01 

giai 

đoạn, 

01 túi 

hồ sơ 

Qúy 

III/2022 

Trọn 

gói 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực  

3 

Gói thầu số 

03: Tư vấn 

giám sát thi 

công 

72.746.509 

Chỉ 

định 

thầu 

01 

giai 

đoạn, 

01 túi 

hồ sơ 

Qúy 

III/2022 

Trọn 

gói 

60 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực  

4 

Gói thầu số 

04: Thuê thiết 

bị phần cứng 

kết nối, đảm 

bảo an toàn, 

định tuyến;  

triển khai, hỗ 

trợ, quản trị, 

50.515.175.796 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn, 

hai túi 

hồ sơ 

Qúy 

III/2022 

Trọn 

gói 

60 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực  
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vận hành; 

Quản lý duy 

trì, bảo trì hệ 

thống hàng 

năm; Chuyển 

giao công 

nghệ; Thuê 

đường truyền 

số liệu chuyên 

dùng 

Thời gian thực 

hiện: 60 tháng. 

phí khác 

bổ sung. 

- Các giai 

đoạn 12 

tháng tiếp 

theo hàng 

năm, kinh 

phí được bố 

trí đầu mỗi 

năm theo 

theo chu kỳ. 

Tổng cộng giá gói thầu: 50.620.635.264 đồng 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu 

căn cứ vào nội dung hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, tính chất của các 

nội dung công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và 

thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ thực hiện hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

b) Giá gói thầu: Căn cứ hồ sơ, dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 464/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II 

trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; 

c) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2022-

2026), đã được bố trí một phần kinh phí tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 

13/5/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II 

trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”. 

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:  

Gói thầu số 01; gói thầu số 02 và gói thầu số 03: Thực hiện chỉ định thầu 

rút gọn đối với gói thầu dịch vụ tư vấn giá trị nhỏ (<500 triệu đồng) theo quy 

định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và Điều 54, 56 của Nghị định 63/2014/NĐ-

CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì được phép chỉ định thầu rút gọn để tiết kiệm 

thời gian thực hiện. 

Gói thầu số 04: Là gói thầu áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 

của Luật Đấu thầu. (Khoản 1 Điều 20 Luật đấu thầu quy định:“1. Đấu thầu rộng 

rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không giới hạn về số 

lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự”) nên hình thức áp dụng là đấu thầu rộng 

rãi qua mạng. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 1 lần, triển khai thực hiện trong 60 

tháng (5 năm) và thanh toán theo từng năm. 

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong Quý III/2022. 

g) Loại hợp đồng: Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 62 của Luật 
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Đấu thầu.  

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: Tùy theo tính chất công việc và theo tiến 

độ thực hiện dự án. 

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Không 

VI. Tổng giá trị các phần công việc 

Bảng số 4 

TT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 98.641.000 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
1.042.253.073 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 50.620.635.264 

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
0 

5 Giá trị phần giảm trừ tiết kiệm 0 

Tổng giá trị các phần công việc 51.761.529.337 

Tổng mức đầu tư của dự án 51.761.529.000 

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền 

số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” để 

Sở Thông tin và Truyền thông có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo. 

Tờ trình này thay thế tờ trình số 21/TTr-STTTT ngày 27/5/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

                       

     

 
Đậu Tùng Lâm 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-STTTT ngày       /7/2022 của Sở TTTT) 

 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 

 

TT Nội dung Ghi chú 

1 

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 

 

Bản sao 

2 

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng 

cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”; 

Bản sao 

3 

Kết luận số 5521/KL-HĐTĐG ngày 22/12/2021 của Hội đồng 

Thẩm định giá của Nhà nước (thành lập theo Quyết định số 

2467/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

Thành lập Hội đồng thẩm định giá của nhà nước về giá thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh); 

 

 

Bản sao 

4 

Văn bản số 17/BC-HĐTĐ ngày 20/01/2022 của Hội đồng thẩm 

định “Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin kết nối mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” tại  

 

Bản sao 
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