
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      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở  

dữ liệu số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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

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 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

Xét Báo cáo số 440/BC-STC ngày 22/10/2020 của Hội đồng Thẩm định 

theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về kết quả 

thẩm định đề cương và dự toán chi tiết, dự án“Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hồ 

sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

2020/TTr-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: xây dựng cơ sở 

dữ liệu số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, với các nội 

dung chủ yếu sau: 
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1. Đơn vị sử dụng ngân sách 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

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

Công ty TNHH Thương mại và công nghệ MT Hà Nội, địa chỉ: thôn Lã 

Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

3. Mục tiêu, quy mô 

Tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi căn bản quy 

trình quản lý, xử lý liên quan đến hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và các tác 

vụ liên quan tại tỉnh Lạng Sơn với sự hỗ trợ hiệu quả của công nghệ thông tin; 

Tạo phương tiện để các cơ quan hành chính nhà nước dễ dàng trao đổi các 

thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và điều hành các quy trình 

xử lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến nhiều đơn vị; 

Tin học hóa công tác tổ chức quản lý nhân sự trong các cơ quan hành 

chính nhà nước; giúp các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp tiếp tục xây dựng, 

cập nhật được cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đầy đủ, chính 

xác và cung cấp các chức năng quản lý nhân sự cán bộ, công chức, viên chức 

của các cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý cán bộ trên 

địa bàn tỉnh và phù hợp với các quy định của Bộ Nội vụ. 

4. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng 

công nghệ thông tin chủ yếu 

4.1. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ 

4.1.1. Giải pháp công nghệ 

- Sử dụng mô hình MVC. 

+ Các thành phần trong hệ thống được chia tách rành mạnh với nhau, mỗi 

thành phần đều được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt, điều này tạo ra 

thuận lợi trong việc kiểm tra các chức năng của hệ thống. 

+ Các chức năng trong hệ thống có thể dễ dàng cập nhật và mở rộng, tất 

cả thành phần trong mô hình MVC đều có thể dễ dàng được thay đổi, tùy chọn 

hóa. 

4.1.2. Yêu cầu về công nghệ xây dựng phần mềm 

- Webserver: Apache. 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL. 

- Ngôn ngữ lập trình: PHP. 

- Hệ điều hành máy chủ: Linux. 

4.1.3. Giải pháp bảo mật 

Hệ thống phần mềm số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 

Sơn được xây dựng đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo cấp độ 5 và được thiết 
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lập cơ chế bảo mật ở 3 mức gồm: bảo mật mức ứng dụng, bảo mật mức dữ liệu và 

bảo mật mức mạng. 

4.1.4. Hệ thống được phát triển đảm bảo tính sẵn sàng khi chuyển đổi từ 

giao thức IPv4 sang Ipv6 (Internet protocol version 6). 

4.2. 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:              2.934.532.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn:                       37.915.000 đồng. 

- Chi phí khác có liên quan:                   8.800.000 đồng. 

Tổng cộng: 2.981.247.000 đồng (bằng chữ: hai tỷ, chín trăm tám mươi 

mốt triệu, hai trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng). 

6. Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho đơn 

vị tại Quyết định số 2556/QĐ ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

7. Địa điểm thực hiện: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh - Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh. 

8. Phạm vi: các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bao gồm cả sự nghiệp giáo dục và y tế). 

9. Thời gian thực hiện: năm 2020.  

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

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Lạng Sơn” theo đúng đề cương và dự toán chi tiết được phê 

duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và 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; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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