
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lai Châu, ngày       tháng    năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thuê Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II 

kết nối đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng 12/6/2018; 

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 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 về quản lý đầu tư ứng dụng 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 Trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 

ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 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; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 32/TTr-

STTTT ngày 06/01/2023 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch thuê “Thuê Mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến các cơ quan Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu năm 2023”. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thuê Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 

II kết nối đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023. 
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 1. Tên hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Thuê Mạng truyền 

số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu năm 2023. 

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

Truyền thông. 

3. Mục tiêu: 

Cung cấp dịch vụ CNTT nhằm đảm bảo hoạt động của các hệ thống 

CNTT là ổn định cao, duy trì thường xuyên, liên tục, thời gian gián đoạn là ngắn 

nhất. Cung cấp các cổng kết nối tốc độ cao (10/100/1000 Mbit/s) từ Trung ương 

tới các tỉnh/thành và huyện/thị, xã/phường/thị trấn trong toàn quốc cho phép các 

mạng máy tính cục bộ (LAN) của các cơ quan Nhà nước tại các cấp kết nối 

với nhau tạo thành mạng truyền số liệu nội bộ (Intranet).  

Mạng truyền số liệu nội bộ cùng với mạng cung cấp cổng kết nối Internet 

làm thành Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Nhà nước. Đưa về 

một đầu mối tập trung thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng nhằm thống nhất 

đường truyền, nhà cung cấp, hạ tầng kỹ thuật… trong toàn tỉnh.  

4. Nội dung và quy mô: 

Thuê Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến tất cả các cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ cấp tỉnh đến cấp xã năm 2023. 

5. Địa điểm: Tỉnh Lai Châu. 

6. Thời gian thuê dịch vụ: Năm 2023. 

7. Dự toán kinh phí: Tổng chi phí là 3.561.962.357 đồng, làm tròn thành 

3.562.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu đồng). 

Trong đó: 

7.1. Chi phí thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cho tất cả các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ cấp tỉnh đến cấp xã trong 12 

tháng: 3.504.538.080 đồng; 

7.2. Chi phí tư vấn: 14.764.619 đồng. Trong đó: 

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu: 4.363.851 đồng; 

- Chi phí đánh giá hồ sơ mời thầu: 6.545.776 đồng; 

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu: 1.927.496 đồng; 

- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 1.927.496 đồng. 

7.3. Chi phí quản lý dự án: 16.325.986 đồng. 

7.4. Chi phí khác: 26.333.673 đồng. Trong đó: 

- Chi phí đăng báo đấu thầu: 330.000 đồng; 
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- Chi phí thẩm định giá: 26.003.673 đồng. 

Dự toán nêu trên là chi phí tối đa đã bao gồm: Các loại thuế, phí và lệ phí 

theo quy định hiện hành; chi phí vận chuyển, cài đặt, chạy thử, kiểm tra, hiệu 

chỉnh,... đảm bảo theo yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư; chi phí đào tạo, tập huấn, 

hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ quản trị, vận hành hệ thống và các chi phí khác liên 

quan. 

8. Nguồn vốn: Được giao tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách địa 

phương năm 2023. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan thẩm định và tổ chức 

thực hiện  

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về tính cần thiết của việc đầu tư thuê 

dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến các cơ quan Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023, tính phù hợp đối với các nội dung 

của kế hoạch thuê và dự toán, tính chính xác về số lượng, đơn giá làm cơ sở lập 

dự toán phải đảm bảo phù hợp với giá thị trường và giá trị thực tế, đảm bảo tiết 

kiệm, tránh lãng phí. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ Mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến tất cả các cơ quan Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu từ cấp tỉnh đến cấp xã năm 2023 đảm bảo tính cạnh 

tranh, minh bạch, tiết kiệm ngân sách, đảm bảo các nội dung quy định tại Nghị 

định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và các quy định của pháp 

luật hiện hành. Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức chạy thử nghiệm, 

kiểm thử để đánh giá, hiệu chỉnh,… đảm bảo tính tiện ích, hiệu quả, tương thích 

với hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh. 

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin được lựa chọn có trách 

nhiệm đầu tư thiết bị, hạ tầng, hiệu chỉnh,... và bố trí nhân lực có trình độ, năng 

lực chuyên môn tốt đảm bảo hỗ trợ vận hành theo yêu cầu sử dụng của chủ đầu 

tư. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn 

vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong 

việc triển khai sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến tất 

cả các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ cấp tỉnh đến cấp xã; 

trong quá trình triển khai sử dụng nếu có những khó khăn, vướng mắc, bất cập, 
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tính năng chưa hợp lý,… đề nghị bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyên 

thông để xem xét, yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh, nâng cấp, hoàn 

thiện dịch vụ đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh(đ/c Tống Thanh Hải); 

- V1, V4, KSTT, HCC, CB; 

- Các sở, ngành tỉnh (để p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (để p/h); 

- Lưu: VT, VX4. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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