
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Hà Nam, ngày     tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin  

Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm                                             

Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Ngân sách nhà nước; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 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 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 

2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển 

đô thị thông minh (phiên bản 1.0); 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Số 

39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; số 04/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/02/2020 quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 hướng dẫn xác định chi 

phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo 

phương pháp tính chi phí; số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 quy định các 

nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ 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 30/12/2016 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 công nghệ thông tin sử dụng ngân 

sách nhà nước; 
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Căn cứ Công văn số 213/THH-CPĐT ngày 03/3/2021 của Cục Tin học 

hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn mô hình tổng thể, yêu cầu chức 

năng, tính năng của trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh, cấp bộ 

(phiên bản 1.0); 

Theo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 3705/KH-

UBND ngày 10/12/2020 triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà nam; Công văn số 

2518/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 về việc chủ trương thuê dịch vụ Công nghệ 

thông tin phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành 

thông minh tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

09/TTr-STTTT ngày 17/02/2022; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn 

bản số 346/BC-STC ngày 08/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm 

nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam, 

với các nội dung chính như sau: 

1. Tên kế hoạch: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm nền tảng 

phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.  

2. Đơn vị chủ trì thuê dịch vụ: Sở Thông tin và Truyền thông.  

3. Đơn vị tư vấn, lập kế hoạch thuê dịch vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ 

- Xây dựng và Tư vấn An Phú. 

4. Mục tiêu:  

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm nền tảng phục vụ hoạt 

động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam nhằm phục vụ công tác 

giám sát, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh toàn diện, mọi mặt các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và 

tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương; góp phần 

thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người 

dân, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm đối tượng phục vụ, tạo bước đột 

phá trong phương thức hoạt động, tạo tiền đề xây dựng đô thị thông minh trong 

tương lai. 

- Xây dựng phương án tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, phát triển mối quan 

hệ tương tác giữa Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh và các hệ thống thông 

tin dùng chung, chuyên ngành của các lĩnh vực và hệ thống thông tin chuyên 

ngành hiện có và dự kiến mở rộng. 

- Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh được trang bị các công nghệ, kỹ 

thuật tiên tiến, đảm bảo khả năng phát triển, mở rộng, ưu tiên các công nghệ có 
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tính mở, cho phép tích hợp các tính năng mở rộng khi cần thiết. 

- Triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết để khởi động 

đô thị thông minh tỉnh Hà Nam trên cơ sở cung cấp hệ thống tổng hợp thông tin 

tập trung cho tỉnh Hà Nam trên nhiều lĩnh vực. 

- Thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nhằm đảm bảo việc 

triển khai Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh vận hành ổn định và đảm bảo 

an toàn, bảo mật. 

5. Nội dung và quy mô: 

5.1. Nội dung thuê dịch vụ: 

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm các nội dung nền 

tảng sau: 

- Kho dữ liệu (Data Warehouse) tổng hợp cơ bản. 

- Phần mềm tích hợp dữ liệu. 

- Phần mềm điều hành (DashBoard) và chỉ đạo công việc. 

- Ứng dụng điều hành trên thiết bị di động thông minh. 

- Thuê dịch vụ máy chủ ảo điện toán đám mây (cloud) để cài đặt, vận 

hành hệ thống. 

5.2. Quy mô thuê dịch vụ: 

Các phần mềm nền tảng và hạ tầng máy chủ đáp ứng triển khai cho ít nhất 

09 phân hệ giám sát, điều hành sau: 

- Giám sát, thông kê chỉ tiêu kinh tế - xã hội;  

- Giám sát tình hình xử lý văn bản và điều hành; 

- Giám sát dịch vụ hành chính công;  

- Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế;  

- Giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; 

- Giám sát phản ánh hiện trường; 

- Giám sát du lịch - lưu trú; 

- Giám sát môi trường; 

- Giám sát về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông 

Ngoài ra, phần mềm nền tảng và hạ tầng máy chủ phải đảm bảo sẵn sàng kết 

nối, liên thông với các phân hệ, ứng dụng, hệ thống thông tin khác khi có yêu cầu. 

6. Địa điểm, cơ quan và đơn vị sử dụng dịch vụ: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam; đơn vị sử dụng dịch vụ: Các 

cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh và các tổ chức, cá nhân được phân quyền sử 

dụng dịch vụ theo quy định. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
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8. Phương thức thanh toán: Kinh phí thuê dịch vụ được thanh toán mỗi 

năm một lần tương ứng với giá trị bằng 12 tháng thuê. 

9. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ năm 2022 đến năm 2024). 

10. Dự toán thuê dịch vụ: 

10.1. Tổng dự toán thuê dịch vụ: Tổng dự toán thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin giai đoạn 2022-2024 (làm tròn): 3.775.749.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ 

bảy trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí thuê dịch vụ (36 tháng): 3.588.000.000 đồng (đã bao gồm VAT). 

- Chi phí tư vấn (làm tròn): 162.765.000 đồng (đã bao gồm VAT). 

- Chi phí khác: 24.984.000 đồng (đã bao gồm VAT). 

(Chi phí trên đã bao gồm chi phí bản quyền, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 

kèm theo). 

10.2. Kế hoạch vốn từng năm: 

- Năm 2022: 1.383.749.000 đồng. 

- Năm 2023: 1.196.000.000 đồng. 

- Năm 2024: 1.196.000.000 đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh 

tỉnh Hà Nam theo các nội dung đã được phê duyệt và đúng quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Thông 

tin và Truyền thông, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH 
- VPUB: CPVP, KT, KGVX(2);  

- Lưu: VT, KGVX(Dần).  

  

  
  

  
 Nguyễn Đức Vượng 
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Phụ lục 
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THUÊ PHẦN MỀM NỀN TẢNG PHỤC VỤ  

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam) 

                            ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Số tiền 

Kế hoạch bố trí vốn  

Năm thứ 1 

(Năm 2022) 

Năm thứ 2 

(Năm 2023) 

Năm thứ 3 

(Năm 2024) 

I 
Chi phí thuê dịch vụ  

công nghệ thông tin 
3.588.000.000 1.196.000.000 1.196.000.000 1.196.000.000 

II Chi phí tư vấn 162.765.000 162.765.000   

1 Lập kế hoạch thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin 

97.309.669 97.309.669   

2 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá 

hồ sơ dự thầu 

16.824.680 16.824.680   

3 Thẩm định hồ sơ mời thầu và 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

5.945.117 5.945.117   

4 Giám sát triển khai 42.685.937 42.685.937   

III Chi phí khác 24.984.000 24.984.000   

1 Thẩm định giá 24.660.000 24.660.000   

2 Phí đăng báo đấu thẩu 324.000 324.000   

 Tổng cộng (I+II+III) 3.775.749.000 1.383.749.000 1.196.000.000 1.196.000.000 
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