
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: Đầu tư 

hạ tầng công nghệ thông tìn cho các cơ quan Đảng tỉnh 
  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 29-TTr/VPTU ngày 02 

tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về quyết định chủ trương đầu tư dự 

án: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh. 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 đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 29-TT/VPTU 

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy); 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 43-BC/VPTU 

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy); 

3. Công văn số 1911/STTTT-CNTT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông V/v cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án trang bị 

hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng; 

4. Công văn số 4063/STC-TCĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài 

chính về việc có ý kiến đối với chủ trương đầu tư xây dựng các công trình do 

Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư; 

5. Công văn số 2826/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hoàn chỉnh lại hồ sơ chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình các công trình của Văn phòng Tỉnh ủy. 

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 quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-
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HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C. 

4. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

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

Tum. 

5. Thông báo số 23-TB/TU, ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về chủ trương đầu tư xây dựng mới các hội trường của Tỉnh ủy, trụ 

sở làm việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và trang bị hạ tầng 

công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh. 

6. 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. 

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, Sở Thông tin và Truyền 

thông. 

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 CƠ 

QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng 

tỉnh. 

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: Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 

việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án:  

- Tổng mức đầu tư: khoảng 25.038 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Vốn đầu tư công: 24.638 triệu đồng; 

vốn sự nghiệp: 400 triệu đồng). 

8. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư:  

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

- Phân kỳ đầu tư: 
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ĐVT: Triệu đồng 
 

Năm 
Kinh phí 

thực hiện 

Trong đó: 

Ghi chú Vốn đầu tư 

công 

Vốn sự 

nghiệp 

Tổng cộng: 25.038 24.638 400  

Năm thứ nhất 4.200 4.000 200  

Năm thứ hai 20.838 20.638 200  
 

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

Công nghệ thông tin. 

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

11. 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 Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương đầu 

tư dự án: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh (Tờ 

trình số 13-TTr/VPTU ngày 22 tháng 10 năm 2020 và Báo cáo số 13-BC/VPTU 

ngày 22 tháng 10 năm 2020), Sở Tài chỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã 

tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý 

kiến tham gia của các đơn vị như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông (tại Công văn số 1911/STTTT-CNTT 

ngày 09 tháng 11 năm 2020):  

- Về báo cáo đề xuất chủ trương, cần bổ sung Nghị quyết 52-NQTW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Kế hoạch 123-KH/TU ngày 20-01-2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52-NQTW ngày 27/9/2019 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4, Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 10 

năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản 

lý dự án, chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

- Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các 

cơ quan Đảng tỉnh: phù hợp với Kế hoạch 123-KH/TU ngày 20-01-2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52-NQTW ngày 27/9/2019 của 

Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4. 

- Về kinh phí dự án cần điều chỉnh lại cho phù hợp với Quyết định 

1688/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 10 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 
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định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Đối với hạng mục xây dựng Trung tâm dữ liệu: cần nghiên cứu đầu tư 

đảm bảo hạ tầng để triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng cho phù 

hợp.  

- Ngoài ra báo cáo đề xuất chủ trương cần làm rõ hơn về nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng để triển khai. 

2. Sở Tài chính (tại Văn bản số 4063/STC-TCĐT ngày 30 tháng 10 năm 

2020): Thống nhất chủ trương. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 2869/SKHĐT-TH ngày 13 

tháng 11 năm 2020). 

- Cấp quyết định đầu tư: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của đơn 

vị thì dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 25.037 triệu đồng nên cấp 

quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh (theo Nghị quyết số 

13/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Đề nghị đơn vị cập nhật lại nội dung này 

cho phù hợp. 

- Nguồn vốn đầu tư: Đề nghị đơn vị ghi cụ thể là nguồn vốn ngân sách 

tỉnh đảm bảo theo 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: 

1.1.1. Đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị mạng và hệ thống an toàn an ninh 

thông tin trong các cơ quan Đảng.   

Hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin ở các cơ quan Đảng tỉnh đang vận 

hành cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do thiếu nhiều thiết bị 

công nghệ thông tin, không có thiết bị dự phòng thay thế khi sự cố hỏng hóc xảy 

ra. Bên cạnh đó, hệ thống mạng, các thiết bị đảm bảo an ninh mạng, giám sát 

truy cập (firewall) và các thiết bị mạng (router, switch...) được trang bị tại các 

huyện ủy, thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã đưa vào 

sử dụng khá lâu, thiết bị đã cũ, tính năng thấp, nhiều thiết bị đã hư hỏng. 

Vì vậy, cần phải bổ sung, thay thế trang thiết bị CNTT thuộc khung kỹ 

thuật trong các cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đáp ứng yêu cầu về cấu 

hình để triển khai và ứng dụng có hiệu quả Hệ thông tin điều hành tác nghiệp, 

các phần mềm đặc thù theo chuyên ngành do Trung ương chuyển giao; đồng 

thời, đảm bảo hệ thống mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng tỉnh hoạt 

động liên tục, ổn định, an toàn.  

1.1.2. Đầu tư thiết bị xây dựng phòng họp trực tuyến, thiết bị phòng họp 

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  
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Tỉnh ủy là nơi thường xuyên tổ chức các hội nghị, giao ban với các cơ 

quan Đảng Trung ương và với các huyện ủy, thành ủy. Chi phí để tổ chức các 

hội nghị là rất lớn, chủ yếu là chi phí dành cho việc đi lại và ăn ở của các đại 

biểu. Trong tình hình hiện nay, việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 

trực Tỉnh ủy kịp thời tiếp thu các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của 

Trung ương cũng như tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, các vấn đề về kinh tế, xã hội, an 

ninh, quốc phòng... đối với các địa phương một cách nhanh chóng là điều hết 

sức cần thiết. Ngoài việc giảm thiểu các chi phí tổ chức hội nghị, chi phí ăn ở, đi 

lại... Hệ thống hội nghị trực tuyến còn giúp giảm thiểu các nguy cơ tiềm tàng có 

thể xảy ra trong quá trình đi công tác, tránh được tình trạng mệt mỏi cho các cán 

bộ tham dự hội nghị vì không phải đi xa mà vẫn có thể tham dự hội nghị đồng 

thời vẫn có thể giải quyết các công việc tại địa phương. 

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng mạng băng thông 

rộng, hội nghị trực tuyến đang dần trở nên phổ biến trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã bắt đầu áp dụng hội 

nghị trực tuyến. Các cơ quan Trung ương, các bộ ban ngành, các tập đoàn, tổng 

công ty cũng đã triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến để thay thế dần việc tập 

trung họp tại một địa điểm góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian làm việc đồng 

thời tập hợp được nhiều người tham gia.  

Đối với tỉnh Kon Tum là một tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp với 

09 huyện, 01 thành phố, có huyện cách trung tâm tỉnh trên 150 km, điều kiện 

giao thông đi lại còn khó khăn, đặc biệt là các huyện vùng sâu, vùng xa trong 

tỉnh có những thời điểm thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến 

chất lượng các cuộc họp, hội nghị.  

Trước nhu cầu và đặc thù hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức của Tỉnh ủy 

thì việc đầu tư nâng cấp Hệ thống Hội nghị trực tuyến là hết sức cần thiết nhằm 

hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Thường trực Tỉnh ủy một cách nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời giảm chi 

phí về vật chất cũng như thời gian, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Việc đầu tư thiết bị chuyên dụng, xây dựng phòng họp trực tuyến của 

Tỉnh ủy phải đáp ứng các yêu cầu về công nghệ trong lĩnh vực thiết bị Hội nghị 

truyền hình, đảm bảo kết nối, tham gia các cuộc họp, các hội nghị trực tuyến do 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các cơ quan Đảng  Trung ương tổ 

chức và tổ chức họp trực tuyến trong nội bộ tỉnh với chất lượng cao về hình ảnh, 

âm thanh và sự tiện lợi, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.  

1.1.3. Đầu tư hạng mục xây dựng Trung tâm dữ liệu 

Theo các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng 

trước đây, máy chủ được triển khai đến cấp huyện, thường xuyên xảy ra sự cố, 

làm gián đoạn kết nối mạng. Nguyên nhân là do: Hệ thống điện không ổn định, 

hệ thống máy lạnh và phòng máy chủ không đảm bảo, việc bảo trì, bảo dưỡng 
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không được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, trình độ cán bộ quản trị mạng 

ở các huyện, thành ủy còn hạn chế nên chưa thể khắc phục sự cố khi xảy ra đối 

với hệ thống máy chủ. 

Trong những năm gần đây, việc xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu 

(Data Center) đang trở thành mô hình phổ biến trong hệ thống CNTT tổng thể 

của các cơ quan, đơn vị. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của 

các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý 

tập trung máy chủ, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin các cơ quan Đảng trong 

tỉnh; tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng; đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh dữ 

liệu. Bảo đảm cập nhật, khai thác, xử lý, trao đổi thông tin tiện lợi, an toàn đối 

với người sử dụng. Tạo nền tảng hạ tầng quản lý tập trung, tích hợp an toàn các 

kho dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin, 

các dịch vụ CNTT và truyền thông cho Tỉnh ủy và các đơn vị cơ sở, đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ, an toàn an ninh thông tin, phục vụ dùng chung cho các đơn 

vị. Thông qua hạ tầng tập trung tại Tỉnh ủy, giảm được việc đầu tư hệ thống máy 

chủ và chi phí, nhân lực vận hành ở các cấp, góp phần hạn chế việc đầu tư dàn 

trải, tiết kiệm chi phí đầu tư, quản lý và chi phí vận hành. Việc quản lý, vận 

hành hệ thống sẻ do Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện theo mô hình quản lý tập 

trung. 

1.1.4. Thiết bị hội nghị truyền hình 10 điểm (10 huyện, thành uỷ):  

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các công nghệ truyền thông hiện đại 

để phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ngành đến các 

cấp địa phương (cấp huyện, thành ủy) đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu 

quả. 

Cung cấp phương tiện để tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Tỉnh ủy, các 

ngành với các địa phương (cấp huyện, thành ủy) nhanh chóng, thuận tiện, tiết 

kiệm chi phí và thời gian đi lại, đặc biệt trong thời điểm bão lũ và khẩn cấp. 

Hệ thống HNTH được cung cấp đảm bảo về quy mô số điểm chất lượng 

hình ảnh chuẩn HD. 

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: Đầu tư hạ tầng công 

nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh 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: Đây là dự án đầu tư hạ tầng công nghệ 

thông tin cho các cơ quan Đảng nawfm trong Trụ sở các cơ quan nên phù hợp 

với quy hoạch; phù hợp với Kế hoạch 123-KH/TU ngày 20-01-2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52-NQTW ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm 
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C: Dự án có tổng mức đầu tư 25.038 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: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của các cơ quan Đảng trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ Đề án 

tin học hóa hoạt động các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 (Đề án 06); đưa 

ứng dụng CNTT trở thành hoạt động thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của 

Đảng và Nhà nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đổi mới 

phương thức, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở. 

6. Quy mô đầu tư:  

- Hạng mục bổ sung, thay thế thiết bị mạng và hệ thống an toàn an ninh 

thông tin trong các cơ quan Đảng: Đầu tư bổ sung, thay thế các hệ thống mạng, 

thiết bị mạng, thiết bị bảo mật an toàn, an ninh thông tin và các thiết bị CNTT 

cũ, hỏng, không khắc phục được tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

các huyện ủy, thành ủy; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

- Hạng mục xây dựng phòng họp trực tuyến Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ: Đầu tư các trang thiết bị hội nghị trực tuyến: Thiết bị đầu cuối Hội nghị trực 

tuyến; Hệ thống điều khiển trung tâm (MCU); Hệ thống hiển thị; Hệ thống âm 

thanh; Hệ thống điều khiển thông minh cho phòng trực tuyến, máy tính, các 

camera phục vụ cho phòng kỹ thuật giám sát, các thiết bị chuyển đổi tín hiệu, 

cáp tín hiệu, bộ chia tín hiệu,...;  

- Hạng mục xây dựng Trung tâm dữ liệu: Xây dựng Trung tâm dữ liệu 

của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh, đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy, theo mô 

hình hai cấp, hoạt động tuân thủ theo Quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ 

mạng diện rộng các cơ quan Đảng. 

- Thiết bị hội nghị truyền hình 10 điểm (10 huyện, thành uỷ: Đầu tư các 

trang thiết cho phòng hội nghị trực tuyến gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền 

hình trực tuyến; Thiết bị hiển thị; Thiết bị âm thanh;... 

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 25.038 triệu đồng.  

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Vốn đầu tư công: 24.638 triệu đồng; 

vốn sự nghiệp: 400 triệu đồng). 

- Khả năng cân đối vốn: đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ 

quan Đảng tỉnh là cần thiết. Dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 09/12/2020. Nếu được Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với 

Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có 

thẩm quyền quyết định từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho dự 

án để triển khai thực hiện. 
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8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư: 

a) Phân kỳ đầu tư:  

ĐVT: Triệu đồng 
 

Năm 
Kinh phí 

thực hiện 

Trong đó: 

Ghi chú Vốn đầu 

tư công 

Vốn sự 

nghiệp 

Tổng cộng: 25.038 24.638 400  

Năm thứ nhất 4.200 4.000 200  

Năm thứ hai 20.838 20.638 200  

b) Tiến độ thực hiện: Năm 2021-2022. 

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

10. Địa điểm thực hiện: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

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

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Bảo đảm thiết bị mạng và bảo mật 

an toàn, an ninh thông tin; các cuộc họp trực tuyến thực hiện được vào mọi thời 

điểm theo yêu cầu của Trung ương hoặc Tỉnh ủy, giúp triển khai nhanh chóng, 

kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tiết kiệm thời gian và 

chi phí đi lại; việc gửi, nhận, lưu trữ thông tin trong các cơ quan Đảng được 

thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, được xác thực về tính pháp lý, tiết 

kiệm thời gian và kinh phí; tiết kiệm được kinh phí; thuận lợi trong quá trình 

bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các máy chủ, phần mềm và các cơ sở dữ 

liệu; chất lượng công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản được đảm bảo chính 

xác, tiết kiệm thời gian, công sức. 

- 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 06/4/2020 của Chính phủ,  thì công trình trên thuộc dự án 

nhóm C, có tổng mức đầu tư 25.038 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách 

tỉnh nên thẩm quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.  

V. KẾT LUẬN 

Việc đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan 

Đảng tỉnh là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đẩy 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. 

Dự án này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tại Thông báo 

số 23-TB/TU ngày 16 tháng 10 năm 2020. 
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Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 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; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, TH, PVB. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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