
   UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng 

Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 18/TTr-STTTT ngày 
02/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông trình thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả 
thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 
cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, 
như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 85a/BC-STTTT ngày 01/02/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025.

4. Báo cáo số 30/BC-SKHĐT ngày 21/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Xây dựng 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
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cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về đề án 
Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021.

- Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 
phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”;

- Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách trung ương.

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 Thông tin và Truyền thông.
3. Hình thức thẩm định: Ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 249.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi 

chín tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương. 
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Công nghệ thông tin. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
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1. Sở Thông tin và Truyền thông (Theo Công văn số 100/STTTT-CNTT 
ngày 04/02/2021)

a). Về sự cần thiết phải đầu tư:
Trong những năm qua, công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin (CNTT) ngày càng sâu rộng trong hoạt động các cơ quan nhà nước và toàn 
xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT, xây 
dựng Chính quyền điện tử của tỉnh còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng 
được yêu cầu theo chủ trương, định hướng của Chính phủ và của tỉnh: hệ thống 
Trung tâm dữ liệu (DC) thiếu dung lượng và chưa đáp ứng tiêu chuẩn, hệ thống 
Hội nghị truyền hình xuống cấp, hệ thống mạng WAN chưa kết nối đến cấp xã; 
về bảo mật, an toàn thông tin, chưa triển khai xây dựng Trung tâm giám sát an 
toàn thông tin (SOC) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; về 
ứng dụng CNTT, việc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) mang 
tính cục bộ của các đơn vị, không được tổ chức theo chuẩn thông tin thống nhất, 
không có trung tâm tích hợp, vì vậy việc sử dụng CSDL phụ thuộc vào người 
quản lý dữ liệu và qui chế của từng đơn vị. Với hiện trạng hiện nay, công tác 
ứng dụng CNTT chưa đáp ứng nhu cầu quản lý kinh tế xã hội cũng như việc xây 
dựng chính quyền điện tử của tỉnh trong giai đoạn tới. Do vậy, việc triển khai 
dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021 - 2025” là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống Chính quyền 
điện tử của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc 
đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển theo hướng 
bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, 
chất lượng cuộc sống của người dân; hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh.

b). Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành:
Các nội dung thực hiện của dự án phù hợp với định hướng phát triển Chính 

phủ điện tử, chính phủ số của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và của 
tỉnh, với các cơ sở pháp lý cụ thể như sau:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030;

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền 
số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về 
Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 
quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (Đề án);

c). Về phạm vi, quy mô đầu tư:
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Phạm vi đầu tư: tại các cơ quan nhà nước (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, 
thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy mô đầu tư: bao gồm các hạng mục:
- Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai 

Chính quyền số
- Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã.
- Xây dựng trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn Tỉnh
- Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Nam
- Xây dựng các bộ CSDL mở, Cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh
Dự kiến tổng mức đầu tư: 249.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm 

bốn mươi chín tỷ đồng)
d). Về hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Đối với người dân: người dân sẽ được sử dụng các dịch vụ của chính 

quyền một cách dễ dàng, thuận tiện hơn, có thể thực hiện thủ tục hành chính ở 
mọi nơi, mọi lúc trên nền tảng di động nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong 
việc tương tác với chính quyền.

- Đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư: doanh nghiệp và Nhà đầu tư sẽ 
được hưởng một môi trường kinh doanh tốt hơn. Các doanh nghiệp đăng ký giải 
quyết các thủ tục đầu tư và thủ tục hành chính một cách đơn giản hóa, thực hiện 
trực tuyến qua mạng một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, 
qua đó, giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp được tiếp cận thông tin do nhà nước cung cấp một cách công khai, minh 
bạch, qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. 

- Đối với Chính quyền: Chính quyền điện tử sẽ nâng cao tính minh bạch 
và tin cậy của các cơ quan hành chính trong quản lý và điều hành, nâng cao 
năng suất, hiệu quả của cán bộ, công chức; đơn giản hóa các thủ tục hành chính 
đẩy lùi tham nhũng, quan liêu; tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian trong xử 
lý công việc và tương tác.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Trong những năm qua, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng việc quản lý, điều hành của 
các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện …nhanh hồ sơ, thủ tục cho người dân và 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 
còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin 
của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai Chính quyền điện tử, Chính 
quyền số giai đoạn 2021-2025; hệ thống trung tâm dữ liệu thiếu dung lượng và 
chưa đáp ứng tiêu chuẩn; hệ thống mạng WAN chưa kết nối đến cấp xã; trung 
tâm giám sát an toàn thông tin, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, các bộ cơ sở dữ 
liệu, cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh chưa được đầu tư xây dựng. Để việc ứng 
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dụng những thành tựu của phát triển công nghệ thông tin một cách hiệu quả, 
thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến nền kinh 
tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương thì việc đầu tư 
dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Việc 
đầu tư dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình 
thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 nguồn ngân sách trung ương tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND 
ngày 17/11/2020.

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 249.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc 

nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
- Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh đảm bảo năng lực triển khai 

Chính quyền số và đô thị thông minh.
- Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã.
- Xây dựng trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh.
- Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dung chung tỉnh Quảng Nam.
- Xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu mở, cổng dịch vụ dữ liệu mở.
b) Hình thức đầu tư: đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án được HĐND tỉnh thống 

nhất cho phép thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn thực hiện đầu tư tại 
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 
2021; được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự bố trí kế hoạch 
vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 là 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương tại 
văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn 
còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 30/BC-SKHĐT 
ngày 21/01/2021, với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 dự kiến bố trí 2,5 
tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Đối với nguồn vốn, khả năng cân đối 
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vốn tổng thể dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025, sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư 
công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đầu tư phù hợp với khả năng cân 
đối vốn nguồn lực.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2021 - 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 
thấy tiến độ là 2021-2024 là phù hợp với tiến độ đầu tư.

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư được chủ đầu tư lập trên phương pháp báo 

giá thị trường và các định mức chi phí tư vấn, chi phí khác theo quy định tại 
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; 
Thông tư số 04/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
(chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của 03 báo giá của 03 nhà cung 
cấp cho chủ đầu tư). Việc khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, 
giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu 
khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm 
bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của 
cấp thẩm quyền.

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn 
bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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