
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: xây dựng, phát triển Báo 

Lạng Sơn hiện đại đến năm 2025, giai đoạn 1 năm 2020 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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 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 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng 

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 kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 2064-QĐ/TU ngày 11/11/ 2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển Báo Lạng 

Sơn hiện đại đến năm 2025; 

Xét Báo cáo số 457/BC-STC ngày 28/10/2020 của Sở Tài chính về kết quả 

thẩm định đề cương và dự toán chi tiết: xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện 

đại đến năm 2025, giai đoạn 1 năm 2020; Báo cáo số 1793/BC-STTTT ngày 

17/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Báo cáo Kết quả thẩm định 

phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của đề cương và dự toán chi tiết dự 

án Xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại đến năm 2020; 
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Xét đề nghị của Tổng biên tập Báo Lạng Sơn tại Tờ trình số 02-TTr/BLS 

ngày 05/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng, phát 

triển Báo Lạng Sơn hiện đại đến năm 2025, giai đoạn 1 năm 2020” tại Báo Lạng 

Sơn với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách  

Tỉnh ủy Lạng Sơn (Báo Lạng Sơn). 

2. Tổ chức, đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt; địa chỉ: thôn Phương 

Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

3. Mục tiêu, quy mô 

a) Mục tiêu 

 - Tạo môi trường, cơ sở vật chất, phần mềm hiện đại, chuyên nghiệp, hỗ 

trợ nghiệp vụ của các cán bộ Báo Lạng Sơn. 

 - Bảo đảm đầy đủ thiết bị máy quay, flycam phục vụ công tác lấy tin, thực địa. 

 - Xây dựng trường quay tiêu chuẩn, gồm đầy đủ các hệ thống monitor, âm 

thanh, ánh sáng phục vụ cho truyền hình, sản xuất chương trình. 

 - Xây dựng phòng Studio với hệ thống cách âm toàn diện, sử dụng trang 

âm trần phòng thu âm, âm trần studio, âm sàn studio, hệ cửa cách âm và cửa sổ 

truyền tin, bàn điều khiển kỹ thuật studio/phát thanh viên/khách mời, điều 

hòa,… 

 - Mua sắm máy chủ phục vụ cài đặt phần mềm quản lý tòa soạn. 

 - Nâng cấp, xây dựng phần mềm quản lý tòa soạn Báo Lạng Sơn, đảm bảo 

3 phân hệ chính: xuất bản báo điện tử, quản lý tòa soạn và quản lý văn bản - hồ 

sơ công việc. 

b) Quy mô 

 - Mua sắm và lắp đặt các hệ thống chuyên dụng phục vụ cho công việc 

tại Báo Lạng Sơn gồm: phần mềm quản lý tòa soạn; máy chủ; máy trạm; máy 

quay phim, flycam; màn hình tivi; trường quay tiêu chuẩn; phòng Studio tiêu 

chuẩn. 

          - Hiện đại hóa cơ quan báo Lạng Sơn;  xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn 

hiện đại, việc đầu tư mua sắm và lắp đặt các hệ thống trang thiết bị chuyên dụng 

phục vụ cho Báo Lạng Sơn nhằm thực hiện nội dung của Quyết định số 2064-

QĐ/TU ngày 11/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê 

duyệt Đề án Xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại năm 2025. Trang bị và 

lắp đặt các hệ thống thiết bị, phần mềm chuyên dụng phục vụ cho Báo Lạng Sơn 

mang lại sự kịp thời, chính xác cho các thông tin được đăng tải, cũng là sự minh 
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bạch, sẽ giúp các cán bộ nâng cao ý thức, kỹ năng giao tiếp, trở thành bộ mặt 

kiểu mẫu của cơ quan báo chí nhà nước trước người dân, tổ chức, cùng với đó 

mở rộng quy mô việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, phát triển 

Báo Lạng Sơn hiện đại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ 

thông tin chủ yếu 

a) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ 

- Các yêu cầu chung. 

+ Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính 

phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. 

 + Đảm bảo việc kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan khi cần thiết. 

 + Đảm bảo về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống 

đảm bảo sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi 

trường Internet. 

+ Hệ thống khi thiết kế, triển khai đảm bảo tuân thủ danh mục tiêu chuẩn 

kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nước công bố kèm 

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Trang thiết bị, công nghệ. 

 + Cấu hình kỹ thuật: đảm bảo cấu hình kỹ thuật hiện đại, hoạt động ổn 

định trong môi trường làm việc tần suất lớn. Hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào 

yếu tố môi trường, con người sử dụng. 

 + Xuất xứ: khuyến khích sử dụng các sản phẩm thương hiệu Việt Nam 

đảm bảo chất lượng theo quy định của Chính phủ. Thiết bị đầu tư phải có chất 

lượng tốt, có giá thành cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là đảm bảo an ninh 

thông tin, không có các loại sâu gián điệp, được sản xuất bởi các hãng của Việt 

Nam, các nước ASEAN, Hàn Quốc, Israel hoặc các nước thuộc khối 7 Quốc gia 

có công nghiệp hàng đầu thế giới: Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh, Mỹ, Canada. 

Những thiết bị chính phải được hãng sản xuất tại Việt Nam hoặc đại diện của 

hãng sản xuất của nước ngoài tại Việt Nam xác nhận là hàng chính hãng, được 

hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành, bảo trì theo đúng quy định của hãng sản xuất. 

 + Tính đồng bộ: các thiết bị rời có khả năng kết nối với nhau thông qua 

các giao diện chuẩn, đồng bộ. Hạn chế tối thiểu các xung đột khi kết nối vận 

hành. Cần công bố rộng rãi các tiêu chuẩn chung và cảnh báo của hãng sản xuất. 

 + Vận hành: tất cả các thiết bị cần có hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng 

kèm theo, tài liệu vận hành, giải pháp thi công bao gồm các điều kiện triển khai. 

 + An toàn: đảm bảo 100% thiết bị đạt chuẩn an toàn lao động và được 

kiểm định của cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa vào sử dụng. 
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 + Môi trường: cam kết khi vận hành không ảnh hưởng đến môi trường 

quá tiêu chuẩn cho phép như độ ồn, chất thải,... theo quy định. 

- Xây dựng phần mềm chuẩn hóa, tạo lập, chuyển đổi cơ sở dữ liệu hồ sơ 

thủ tục hành chính: kiến trúc tổng thể của hệ thống được thiết kế, xây dựng theo 

mô hình WEB 2.0, kiến trúc ứng dụng 3 lớp (Webbased).  

Web Tier: Web Servers; Application Tier: Application Servers; Data Tier: 

MS-SQL. 

- Lựa chọn hệ điều hành cho máy chủ và máy trạm như sau: máy chủ: hệ 

điều hành Window Server 2012 trở lên do hãng Microsoft phát hành; máy trạm: 

hệ điều hành Window 7, 8 hoặc 10 là phiên bản hệ điều hành cho máy trạm do 

hãng Microsoft phát hành. 

- Lựa chọn Công nghệ Microsoft.NET, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 

Server 2012 trở lên; lựa chọn công nghệ nhận dạng và bóc tách dữ liệu do Việt 

Nam sản xuất. 

b) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách 

được thay đổi trong quá trình triển khai: không có. 

5. Kinh phí 

- Chi phí thiết bị:        3.778.670.410 đồng. 

- Chi phí tư vấn:        69.379.667 đồng. 

- Chi phí khác có liên quan:       61.098.705 đồng. 

Tổng cộng (làm tròn):            3.909.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm linh chín triệu đồng chẵn). 

6. Nguồn vốn 

a) Kinh phí thực hiện năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho 

đơn vị tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Tỉnh ủy 

Lạng Sơn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2020 (kinh phí 

1.800 triệu đồng: kinh phí chi cho Đề án xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn 

hiện đại đến năm 2025 theo Quyết định số 2064-QĐ/TU ngày 11/11/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án xây dựng phát triển 

Báo Lạng Sơn hiện đại đến năm 2025). 

b) Số kinh phí còn lại của giai đoạn 1 sẽ thực hiện khi nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp bổ sung trong năm tiếp theo, để trang bị mua sắm thiết bị, đào tạo 

tập huấn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Đề cương dự toán chi tiết tại Báo 

cáo số 457/BC-STC ngày 28/10/2020 của Sở Tài chính. 

7. Địa điểm thực hiện 

Báo Lạng Sơn. Địa chỉ: số 16 đường Quang Trung, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 
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8. Thời gian thực hiện: năm 2020. 

(Đề cương và dự toán chi tiết cụ thể kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện nhiệm vụ “Xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại năm 2020” tại Báo 

Lạng Sơn theo đúng đề cương và dự toán chi tiết được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám 

đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Lạng Sơn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, KGVX, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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