Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy ban
Nhân dân
25.06.2019
10:33:20 +07:00

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 916 /TTr-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21

tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Ðề cương và dự toán chi tiết
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang hoặc Cổng thông
tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính;
Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 20/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan
nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của 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 nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng
không yêu cầu phải lập dự án;
Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định về các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở được ưu
tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo

đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị
áp dụng đối với cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh
Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa
phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-VP ngày 25/12/2018 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện Đề cương
và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi theo ý kiến
của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 514/KQTĐ-STTTT ngày
23/5/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1376/STC-HCSN ngày
06/6/2019. Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Văn phòng UBND tỉnh
kính trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng
thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau:
1. Cơ quan thực hiện (chủ đầu tư): Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.
2. Đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty Cổ phần Tư vấn
đầu tư phát triển công nghệ mới.
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 3, Lô B, Số 184, đường Nguyễn Tuân, phường
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Tóm tắt các nội dung nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi:
Triển khai thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi theo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, sau khi nâng cấp Cổng thông tin
điện tử tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng các yêu cầu:
- Nâng cấp hoàn thiện hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh đáp ứng các
yêu cầu cơ bản về nội dung thông tin, tính năng kỹ thuật theo Khung Kiến trúc
Chính phủ điện tử Việt Nam; Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của
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Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; khuyến nghị về giải
pháp kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại
công văn số 1654/BTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 và Thông tư 32/2017/TTBTTTT ngày 15/11/2017 và các quy định khác về an toàn an ninh thông tin.
- Quản lý thống nhất, đầu mối tập trung các hệ thông tin điện tử trên
internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu
cung cấp thông tin và dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước đến
cấp xã. Truy cập thuận tiện, dễ dàng trên các thiết bị di động như máy tính bảng,
điện thoại thông minh.
- Nâng cấp toàn bộ 27 Cổng thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương
hiện có trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng mới các cổng thông tin
điện tử cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tích hợp cổng thông tin
của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý,
đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin và dịch vụ công của các cơ quan hành chính
nhà nước thuộc tỉnh.
- Cổng thông tin điện tử của tính sau khi nâng cấp bảo đảm các tính năng
như: Hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO); xác thực người dùng qua điện thoại; cung
cấp thông tin đa phương tiện; đa ngôn ngữ; đối thoại trực tuyến, cung cấp dịch
vụ công trực tuyến trên các cổng thông tin của các cơ quan hành chính 3 cấp.
Quản trị giao diện, hệ thống thân thiện, dễ dàng hỗ trợ tính năng kéo thả; quản
trị tin bài ảnh, video. Truy cập nhanh chóng (tốc độ tải về Trang chủ <1,5 s).
- Đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh sau khi
nâng cấp phải đảm bảo được khả năng dự phòng dữ liệu, an toàn anh ninh thông
tin và có độ tin cậy cao; đảm bảo khả năng hỗ trợ đội ngũ quản trị, cập nhật
thông tin của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra 24
giờ/ngày.
4. Kinh phí:
Tổng cộng (làm tròn): 2.603.831.257 đồng (Hai tỷ sáu trăm linh ba triệu
tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng)
Trong đó:
-

Chi phí thiết bị: 2.107.367.000 đồng

-

Chi phí quản lý:

65.115.533 đồng

-

Chi phí tư vấn:

140.708.924 đồng

-

Chi phí khác:

290.639.800 đồng

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày
17/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên
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địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019, Quyết định số 125/QĐ-VP ngày
25/12/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách
nhà nước năm 2019).
6. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
7. Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm:
- Công văn số 514/KQTĐ-STTTT ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc kết quả thẩm định đề và dự toán chi tiết ”Nâng cấp Cổng
thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi” (bản sao);
- Công văn số 1376/STC-HCSN ngày 06/6/2019 của Sở Tài chính về việc
ý kiến đối với Đề cương và dự toán chi tiết ”Nâng cấp Cổng thông tin điện tử
tỉnh Quảng Ngãi” (bản sao);
- Đề cương dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng
Ngãi;
- Chứng thư thẩm định giá;
- Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Nâng
cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);
- Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản sao).
Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX,
QTTV,CBTH;
- Lưu: VT, CBTH.

Nguyễn Minh Đạo
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