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Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v hoàn thiện đề cương và dự toán 

chi tiết dự án Nâng cấp Trung tâm 

tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2021 

 

 

                      Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

              - Hội đồng thẩm định theo Quyết định số  

                              139/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1044/TTr-STTTT ngày 31/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án 

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Data Center) năm 2021; Báo cáo số 

201/BC-HĐTĐ ngày 28/5/2021 của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 

139/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về kết quả thẩm định đề 

cương và dự toán chi tiết, dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Data 

Center) năm 2021; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo rõ kết quả thực hiện và 

hiệu quả đầu tư của dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2020 

theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu 

tỉnh (Data Center); rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt đề cương và dự toán 

chi tiết dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Data Center) năm 2021 

bảo đảm thật sự thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực 

tế và xu thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới; trong đó có một số trang thiết 

bị, phần mềm trùng lặp với các trang thiết bị đã được phê duyệt mua sắm tại 

Quyết định số 1969/QĐ-UBND (như thiết bị chuyển mạch lớp core 10GbE, thiết 

bị lưu trữ FC 16Gb, phần mềm tính năng lưu trữ, phần mềm hệ điều hành 

windows server...), sự phù hợp về nội dung, số lượng đầu tư một số thiết bị như: 

Máy chủ phục vụ ứng dụng, CSDL hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cổng 

dịch vụ công trực tuyến, số hóa thủ tục hành chính... 

Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung báo cáo giải trình, hoàn thiện hồ 

sơ đề cương và dự toán chi tiết dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

(Data Center) năm 2021, báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng thẩm định trước ngày 

30/6/2021. 

2. Giao Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 

14/01/2021 của UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định lại (không thẩm định theo 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để rà soát, xem xét cụ thể về sự cần thiết và 

tính phù hợp của việc đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Nâng cấp trung 
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tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, bảo đảm việc đầu tư Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ 

liệu của tỉnh bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp nhu cầu thực tế của tỉnh, 

tránh đầu tư trùng lặp, vượt quá sử dụng thực tế gây lãng phí tài sản, ngân sách 

nhà nước; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐTĐ tại QĐ số 139/QĐ-UBND; 

- Sở Tài chính; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).          

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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