
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /BC-SKHĐT Kon Tum, ngày      tháng     năm 2021 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo 

mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum  
  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1607/TTr-STTTT ngày 07 

tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật 

internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum. Sau khi 

xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như 

sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình số 1607/TTr-STTTT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân 

giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum; 

2. Báo cáo số 1473/BC-STTTT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi, triển 

khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền 

DNSSEC tỉnh Kon Tum; 

3. Công văn số 3815/STC-TCDT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài 

chính về việc tham gia ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án của 

Sở Thông tin và Truyền thông; 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
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ngân sách nhà nước. 

4. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn 

ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh. 

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản 

lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

6. Công văn số 2765/VP-KGVX ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo về chính quyền 

điện tử tỉnh đối với 02 dự án do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ   
 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ 

1. Tên dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet 

IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum. 

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông; các Sở, ban ngành, Ban quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

cấp xã. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 44.960 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa 

phương (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Công nghệ thông tin. 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ 

năm 2025. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư trang bị mới. 



3 
 

 

12. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về chủ trương đầu 

tư dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ 

thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 1607/TTr-STTTT 

ngày 07 tháng 9 năm 2021 và Báo cáo số 1473/BC-STTTT ngày 18 tháng 8 năm 

2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính về chủ trương 

đầu tư dự án nêu trên. Theo đó, tại Công văn số 3815/STC-TCDT ngày 24 tháng 

9 năm 2020 của Sở Tài chính có ý kiến như sau: Dự án Nâng cấp hạ tầng công 

nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo cập nhật bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 2254/UBND-KTTH ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cân đối nguồn vốn đầu tư công 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để cập nhật Dự án và bố trí kế hoạch 

vốn thực hiện phù hợp với quy định của Luật đầu tư công. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư: 

Trong bối cảnh địa chỉ IPv4 đã dần cạn kiệt trong khi nhu cầu sử dụng địa 

chỉ internet ngày càng nhiều thì địa chỉ internet thế hệ mới IPv6 sẽ trở thành 

giao thức Internet chính trên toàn cầu. Hiện nay, mạng Internet Việt Nam đã 

được chuyển đổi sang thế hệ mới sử dụng IPv6, hoạt động ổn định. Dịch vụ 

IPv6 được cung cấp rộng rãi tới người sử dụng, các cơ sở hạ tầng trọng yếu bao 

gồm Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX); Hệ thống máy chủ 

tên miền quốc gia DNS “.VN”; mạng lưới của các ISP chủ đạo đã sẵn sàng với 

IPv6; một số doanh nghiệp tiêu biểu đã triển khai IPv6 đến khách hàng đầu cuối 

như VNPT, FPT Telecom, Viettel, SCTV, … Do đó, việc chậm trễ trong triển 

khai ứng dụng IPv6 tại các cơ quan nhà nước sẽ là điểm hạn chế trong việc cung 

cấp dịch vụ hành chính công; triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử và chuyển 

đổi số quốc gia. Ngoài ra, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

nhiều văn bản quy định rõ việc triển khai chuyển đổi IPv6(1) và triển khai tiêu 

chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”(2). Theo đó, để 

triển khai chuyển đổi IPv6 có hiệu quả thì việc chuyển đổi, triển khai hệ thống 

mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon 

Tum là cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Chuyển đổi, triển khai 

                                                 
(1) 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; Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt “Chương trình thức đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan 

Nhà nước giai đoạn 2021-2025”. 
(2) Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông . 
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hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC 

tỉnh Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự án phù hợp với Đề án triển khai tiêu 

chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN” được phê duyệt 

tại Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 2640/KH-UBND ngày 11 tháng 10 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành kế hoạch triển khai 

ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2019-2025. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm 

C: Dự án có tổng mức đầu tư 44.960 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp 

với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019. 

5. Mục tiêu đầu tư: Quy hoạch lại hệ thống mạng hoạt động theo mô 

hình kết nối đa hướng, sử dụng ASN, vùng địa chỉ IPv4/IPv6 độc lập. Phân bổ 

vùng địa chỉ IPv4/IPv6 tương ứng với các dịch vụ sẵn có đồng thời đáp ứng khả 

năng mở rộng dịch vụ trong tương lai trên toàn tỉnh. Thực hiện chuyển đổi IPv6, 

triển khai nâng cấp hạ tầng kết nối, hệ thống dịch vụ mạng lõi, cổng thông tin 

điện tử; từng bước chuyển đổi các dịch vụ và ứng dụng CNTT toàn tỉnh sang sử 

dụng thế hệ địa chỉ IPv6. Thực hiện hệ thống giám sát bảo mật, dự phòng và an 

toàn tập trung cho IPv4&IPv6 và DNSSEC để bảo đảm các cơ quan, ban ngành, 

địa phương trên địa bàn tỉnh kết nối an toàn, bảo mật. 

6. Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư trang thiết bị và các ứng dụng đi kèm tại Trung tâm tích hợp dữ 

liệu đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trung tâm tích hợp 

dữ liệu cấp phát IPv6 cho toàn tỉnh sau khi VNNIC cấp tài nguyên internet độc 

lập (IPv4/IPv6, ASN) cho tỉnh; Chuyển đổi hệ thống phân giải tên miền 

DNSSEC cho ứng dụng toàn tỉnh đảm bảo phân giải tên miền an toàn cho ứng 

dụng của các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh (nâng cao tính 

bảo mật, ngăn chặn tấn công bất hợp pháp như (DDOS, Antivirus, Anti Spam, 

Malware, Ransomeware, Trojan, Botnet...) cho toàn bộ hạ tầng CNTT của tỉnh; 

giúp hệ thống CNTT luôn sẵn sàng cao, dự phòng và cân bằng tải khi nhiều 

người sử dụng truy cập. 

- Đầu tư trang thiết bị và các ứng dụng đi kèm tại các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, cấp xã: Kết nối đến thiết bị tại Trung tâm CNTT-TT để vận 

hành và khai thác IPv6 cho các ứng dụng, phần mềm và hệ thống mạng; Hệ 

thống tường lửa đảm bảo an toàn, bảo mật tổng thể trong mạng và với Internet; 

Thiết lập các chính sách an toàn, bảo mật cho các phân mạng bên trong; Kết nối 

tới các khối văn phòng sử dụng công nghệ thông tin áp dụng địa chỉ IPv6; Kết 
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nối tới mạng chuyên dùng trong hệ thống mạng WAN sử dụng IPv6 trên toàn 

tỉnh Kon Tum. 

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 44.960 triệu đồng.  

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Khả năng cân đối vốn: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021, theo đó, 

trong giai đoạn 2021-2025, dự án Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo 

mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum được 

cấp có thẩm quyền bố trí 200 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

Nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư; trong quá trình triển 

khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư sẽ rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện dự án khi cân 

đối được nguồn (từ số vốn thừa của các dự án khác, nguồn dự phòng trong kế 

hoạch trung hạn và các nguồn vốn khác (nếu có)) và tổng hợp, tham mưu cấp có 

thẩm quyền tiếp tục bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

sau để hoàn thành dự án theo tiến độ. 

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư: 

a) Phân kỳ đầu tư:  

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Tổng mức đầu tư 

Tổng cộng: 44.960 

Chuẩn bị đầu tư 200 

Năm thứ nhất 15.000 

Năm thứ hai 15.000 

Năm thứ ba 14.760 
 

b) Tiến độ thực hiện:  sau năm 2023 (khi dự án đủ thủ tục đầu tư và đảm 

bảo cân đối được nguồn vốn). 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư trang bị mới. 

10. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông; các sở, ban ngành, Ban quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

cấp xã. 

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án giúp hoàn thiện cơ sở, vật 

chất, trang thiết bị tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; các Sở, 
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ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ tốt hơn cho 

công tác quản lý nhà nước; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu 

trong khi triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công; triển khai ứng dụng 

Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị sẵn 

sàng cho việc thực hiện chuyển đổi số và đô thị thông minh kết nối thiết bị IoT 

trên nền địa chỉ IPv6. 

- Tác động về môi trường: Việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin không 

ảnh hưởng đến tác động môi trường. 

12. Các ý kiến khác: Không.  

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì dự án trên thuộc 

dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư 44.960 triệu đồng, sử dụng vốn cân đối ngân 

sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác nên thẩm quyết định chủ 

trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 

(Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), dự án đã có trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 nên 

không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư. 

V. KẾT LUẬN 

Việc đầu tư dự án Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet 

IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum là cần thiết. Hồ sơ 

thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện 

để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước 

tiếp theo. 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án trên. 

(Có dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh kèm theo) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu: VT, TH, NTQ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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