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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
Dự án: Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử 

dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 256/TTr-STTTT ngày 
18/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông trình thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng 
chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung. 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: Nâng cấp, 
triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập 
trung, 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 1513/BC-STTTT ngày 18/12/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung 
của tỉnh và hệ thống ký số tập trung.

4. Báo cáo thẩm định số 04/BC-SKHĐT ngày 07/01/2021 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nâng 
cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số 
tập trung.

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 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
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- 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 
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 Hội đồng nhân dân 
tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 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 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021;

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: Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của 

tỉnh và hệ thống ký số tập trung.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Công nghệ thông tin. 
10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
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II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Thông tin và Truyền thông: (Theo Công văn số 1540/STTTT-

CNTT ngày 25/12/2020):
a). Về sự cần thiết phải đầu tư:
Hiện nay, tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đều lưu trữ hồ 

sơ công việc, hồ sơ lưu trữ và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, 
công dân đều trên giấy tờ theo cách truyền thống, dẫn đến dễ gặp phải những rủi 
ro như bị thất lạc tài liệu, sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm, khó khăn trong 
việc cập nhật dữ liệu và cung cấp thông tin khi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. 
Ngoài ra, hiện nay, số lượng tài liệu điện tử hình thành trong quá trình tác 
nghiệp, khai thác các phần mềm của tỉnh ngày càng lớn như văn bản điện tử, hồ 
sơ thủ tục hành chính điện tử (hồ sơ trực tuyến do tổ chức, công dân nộp). Tuy 
nhiên, việc quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử trên hệ thống server của tỉnh hiện nay 
còn riêng lẻ, phân tán theo từng ứng dụng, không có cơ chế lưu trữ, phân quyền 
khai thác và chia sẻ dữ liệu tập trung, dẫn đến khó khăn trong việc khai thác, 
quản lý tài liệu điện tử.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung 
và ký số tập trung là một trong những nhiệm vụ cấp bách được đặt ra nhằm đảm 
bảo khả năng chuyển đổi số trong quản lý, lưu trữ tài liệu của các cơ quan nhà 
nước của tỉnh Quảng Nam, nhằm quản lý, kiểm soát và bảo mật tài liệu để cải 
thiện quy trình làm việc, lưu trữ thông tin một cách hiệu quả, giúp cho việc lưu 
trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng và thuận tiện trong 
công tác quản lý, bảo quản, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ với một 
ngân hàng dữ liệu số.

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 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 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: Dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, cho phép thực hiện lưu 
trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các 
Sở, Ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Quy mô đầu tư: bao gồm các hạng mục:
- Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung.
- Đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hệ thống lưu trữ dùng 

chung và ký số tập trung.
- Đầu tư trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác số hóa và quản lý lưu trữ 

điện tử.
- Số hóa tài liệu lưu trữ.
- Triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung.
Dự kiến tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ 

đồng chẵn./.) 
d). Về hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Giúp việc khai thác hồ sơ liên quan được dễ dàng, nhanh chóng hơn thông 

qua việc quản lý, truy xuất dữ liệu điện tử.
- Tăng khả năng bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của tài liệu.
- Mang lại khả năng truy xuất, tìm kiếm thông tin liên quan  được thuận 

tiện ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào.
- Dễ dàng sử dụng lại, chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ sang phần mềm 

mới là toàn bộ dữ liệu số hóa sẽ được quản lý, tái sử dụng.
- Dễ dàng mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tài nguyên.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và đúng lúc cho việc ra 

quyết định; sử dụng CNTT để tự động hoá các thủ tục hành chính của chính phủ, 
áp dụng CNTT vào các quy trình quản lý, hoạt động của chính phủ do vậy tốc 
độ xử lý các thủ tục hành chính nhanh hơn rất nhiều lần.

- Thống nhất quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác 
văn thư; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý 
công việc trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Tạo tác phong và thói quen làm việc trên môi trường mạng và từng bước 
hạn chế văn bản giấy trong hoạt động điều hành, quản lý và trao đổi thông tin 
của các cơ quan, tổ chức.

- Nâng cao năng suất lao động của các cán bộ, công chức, viên chức, giảm 
chi phí hành chính qua việc cắt giảm văn phòng và việc quản lý giấy tờ, nâng 
cao năng lực quản lý kế hoạch của chính quyền các cấp  và nâng cao doanh thu 
khi doanh nghiệp và người dân xin cấp phép nhiều hơn do một thực tế là thủ tục 
đã trở nên dễ dàng hơn.
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III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Hiện nay, tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

công việc và hồ sơ giải quyết các thủ tục, thủ tục hành chính công đa số thực 
hiện trên văn bản giấy, do đó gặp nhiều khó khăn trong quá trình lưu trữ và sử 
dụng, quản lý tài liệu, hồ sơ như: hồ sơ nhiều, chiếm không gian, dễ bị thất lạc, 
khó tìm kiếm, khó cập nhật dữ liệu và quản lý thông tin. Do đó, việc đầu tư hệ 
thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và ký số tập trung là cần thiết để nâng 
cao hiệu quả và thuận lợi trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, truy xuất tài liệu;  
hướng đến nền kinh tế số, xã hội số để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương.

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 Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ 
thống ký số tập trung 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: Danh 
mục dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020.

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 50.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
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:
- Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung.
- Đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hệ thống lưu trữ dùng 

chung và ký số tập trung.
- Đầu tư trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác số hóa và quản lý lưu trữ 

điện tử.
- Số hóa tài liệu lưu trữ.
- Triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung.
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 sử dụng nguồn ngân 

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân sách tỉnh được 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn là 50 tỷ đồng tại Báo cáo thẩm định số 
04/BC-SKHĐT ngày 07/01/2021, dự kiến, năm 2021 bố trí 14 tỷ đồng. 

e) 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, qua xem xét báo cáo thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu thống nhất đề 
xuất tiến độ 2021-2024.

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, bảo vệ môi trường.

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.

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 Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng 
chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng 
Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo 
quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT (đ/b);
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





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 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

 Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung 
của tỉnh và hệ thống ký số tập trung

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 255/TTr-STTTT ngày 
18/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng 
chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung. 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 
đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án và báo 
cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 255/TTr-STTTT ngày 18/12/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nâng 
cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số 
tập trung;

2. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 1513/BC-STTTT ngày 18/12/2020 
của Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, triển khai 
hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. 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 giai đoạn 
2021-2025;

4. 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 giai đoạn 2021-2025;

5. Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021;
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6. Công văn số 17/STC-ĐT ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc 
tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với một số dự 
án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung 

của tỉnh và hệ thống ký số tập trung.
2. Dự án nhóm: B 
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện: UBND (cấp tỉnh, cấp huyện) và các Sở, ngành trên 

địa bàn tỉnh.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  50.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Công nghệ thông tin.
10. Thời gian thực hiện: 2021-2024.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP (Công văn số 17/STC-ĐT ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính)
Dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh 

và hệ thống ký số tập trung do Sở Thông tin và Truyền thông lập với TMĐT 
50.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 đến năm 2023.

Tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021, trong đó ngân sách tỉnh bố trí cho dự án 14.000 triệu đồng.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công.
2. Về đối tượng đầu tư: dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện 

tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung do Sở Thông tin và Truyền 
thông đề xuất đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng đầu tư đã được HĐND tỉnh 
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thông qua tại 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 
giai đoạn 2021-2025.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư theo 
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 giai đoạn 
2021-2025.

4.  Về khả năng cân đối vốn
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí 

50.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án Nâng cấp, triển khai 
hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung trong 
thời gian không quá 04 năm, kể từ năm 2021, phù hợp với khả năng cân đối vốn 
ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự án. Trong đó, kế hoạch vốn năm 
2021 bố trí cho dự án này là 14.000 triệu đồng (tại Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh).

5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024.
IV. KẾT LUẬN
Dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh 

và hệ thống ký số tập trung dự kiến có tổng mức đầu tư 50.000 triệu đồng, đầu 
tư theo đúng mục tiêu và đúng đối tượng của 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 giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí 
50.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án Nâng cấp, triển khai 
hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung trong 
thời gian không quá 04 năm, kể từ năm 2021, phù hợp với khả năng cân đối vốn 
ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự án. Tại Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh, kế hoạch vốn năm 2021 bố trí là 
14.000 triệu đồng sẽ được phân bổ khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo 
quy định.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống 
ký số tập trung. Đề nghị Chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, triển khai 
thực hiện và quyết toán dự án đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn 
bản pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA, LĐ-VX.
(Hieu/D/congviec/ldvx/vh)

GIÁM ĐỐC 
 

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Nâng cấp, triển khai hệ thống lƣu trữ điện tử dùng chung của tỉnh 

và hệ thống ký số tập trung 

 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH1 ngày 29/11/2005; 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

- Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 05/03/2020 về 

Công tác văn thư; 

- Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 03/04/2020 về 

Phê duyệt đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2020-2025; 

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

27/09/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 

24/01/2019 về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông về 

quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch 

vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký 

số từ xa; 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân 
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tỉnh về 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 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); 

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021. 

2. Hiện trạng công tác quản lý văn bản, lƣu trữ tài liệu điện tử 

2.1. Hiện trạng công tác quản lý văn bản, lƣu trữ tài liệu điện tử tại các cơ 

quan nhà nƣớc 

Hầu hết các cơ quan nhà nước đều có chương trình, kế hoạch, lộ trình ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành nói chung và công 

tác văn thư, lưu trữ nói riêng. Ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp công tác 

quản lý văn bản đi đến và điều hành hoạt động của các cơ quan tổ chức khá hiệu 

quả, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính. Mức độ ứng dụng CNTT của các 

cơ quan tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hạ tầng kỹ thuật, trình độ về 

công nghệ thông tin, có đơn vị chỉ sử dụng hộp thư điện tử của cơ quan để thông 

tin, trao đổi công việc, gửi bản sao văn bản, có đơn vị đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 

xây dựng phần mềm quản lý và điều hành và liên thông văn bản trong nội bộ. 

Mặc dù nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật CNTT khá tốt, tuy nhiên việc 

ứng dụng CNTT để quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan 

nhà nước hiện nay còn một số hạn chế sau: 

- Nguồn nhân lực về CNTT và CC, VC chưa được trang bị những kiến thức 

cơ bản về văn thư, lưu trữ, quản lý văn bản và tài liệu điện tử. 

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin vẫn cần phải tiếp tục được đầu tư, 

đẩy mạnh để đảm bảo việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà 

nước được thuận lợi và nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cho việc trao 

đổi thông tin. Việc cung cấp thông tin, số liệu thống kê vẫn còn nhiều hạn 

chế. Vẫn còn có sự chênh lệch lớn về mức độ ứng dụng công nghệ thông 

tin giữa các tỉnh dẫn đầu và các tỉnh phía dưới, số lượng tỉnh được đánh 

giá ở mức độ trung bình vẫn cao, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

thấp vẫn tập trung tại các tỉnh còn khó khăn. 

Theo quy định của pháp luật về lưu trữ, tài liệu lưu trữ điện tử hình thành 

trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức phải được lập hồ sơ, lựa chọn và 

bảo quản theo nghiệp vụ lưu trữ và kỹ thuật công nghệ thông tin trong hệ thống 

quản lý tài liệu điện tử; Hệ thống quản lý tài liệu điện tử phải bảo đảm các yêu 
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cầu kỹ thuật để tài liệu lưu trữ điện tử có tính xác thực, toàn vẹn, nhất quán, an 

toàn thông tin, có khả năng truy cập ngay từ khi tài liệu được tạo lập. Tuy nhiên, 

theo đánh giá tại Chỉ thị số 35/2017/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ còn 

hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ trong việc 

quản lý văn bản, giải quyết công việc, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử về lưu trữ. 

Ứng dụng CNTT của các cơ quan tổ chức còn mang tính tự phát theo nhu cầu 

quản lý của từng đơn vị, chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn, quy trình, chưa 

phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Qua công tác 

kiểm tra, khảo sát về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu 

trữ tại các bộ ngành và các địa phương cho thấy hầu hết 100% các đơn vị được 

kiểm tra, khảo sát đều chưa thực hiện được việc lập và quản lý hồ sơ điện tử. Vì 

vậy khối lượng tài liệu điện tử khá lớn hình thành trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước khá lớn nhưng chưa được xử lý, lựa chọn để bảo quản và khai 

thác sử dụng hiệu quả. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến quản lý điều hành trong các 

cơ quan nhà nước và phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

2.2. Hiện trạng công tác quản lý văn bản, lƣu trữ tài liệu điện tử tại các cơ 

quan nhà nƣớc tại Quảng Nam 

Hiện nay, tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đều lưu trữ 

hồ sơ công việc, hồ sơ lưu trữ và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, công dân đều trên giấy tờ theo cách truyền thống. Tuy nhiên, tài liệu lưu 

trữ bằng các hình thức truyền thống nêu trên chịu sự tác động lớn về thời tiết, 

khí hậu và dần bị lão hóa theo thời gian, nếu chúng bị hủy hoại do các thảm họa 

thiên nhiên hoặc do các tác nhân khác thì sẽ vĩnh viễn bị mất, không thể phục 

hồi được. Mặt khác, qua quá trình nhiều lần chuyển kho lưu trữ các cặp hộp đã 

bị hư hỏng nhiều dẫn đến các tài liệu bên trong các cặp hộp này bị xuống cấp.  

Việc lưu trữ tài liệu dạng bản cứng sẽ gặp phải những rủi ro như bị thất 

lạc tài liệu, sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm nếu như chúng không được lưu 

trữ đúng chỗ và khoa học, mặt khác không gian để kê những chiếc tủ lưu trữ các 

hồ sơ giấy tờ làm cho văn phòng thêm chật chội. Việc lưu trữ thủ công đang cho 

thấy những nhược điểm như sau: 

- Chậm trễ trong cập nhật dữ liệu và cung cấp thông tin khi nhu cầu sử 

dụng ngày càng tăng. Dữ liệu phải do người sử dụng cập nhật thủ công bằng tay, 

mất nhiều thời gian và công sức để xây dựng kho dữ liệu. 

- Độ chính xác và tin cậy của số liệu thấp. Việc mỗi bộ phận tự quản lý dữ 

liệu của mình khiến cho việc cập nhật và tra cứu thông tin không đồng nhất giữa 

các bộ phận. Mỗi cá nhân tự qui định qui cách của dữ liệu theo trình độ hiểu biết 
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của bản thân. Sự không đồng nhất dữ liệu này gây khó khăn cho việc tổng hợp 

các báo cáo phục vụ công tác quản lý. 

- Giảm hiệu suất công tác vận hành và quản lý. Việc truy xuất thông tin 

lưu trữ thủ công phụ thuộc vào sự hợp tác của bộ phận quản lý dữ liệu đó và đòi 

hỏi nhiều thời gian tìm kiếm dẫn đến độ trễ cho công việc của cá nhân và các bộ 

phận liên quan. Do đó, không chỉ hiệu suất cá nhân mà hiệu suất của cả bộ phận 

và các bộ phận liên quan cũng bị giảm đáng kể.  

- Giảm sự liên kết dữ liệu. Thông tin giữa các nguồn tài liệu rất hạn chế 

dẫn đến việc khai thác, sử dụng gặp nhiều khó khăn. 

Thực hiện việc số hóa tài liệu nhằm quản lý, kiểm soát và bảo mật tài liệu 

để cải thiện quy trình làm việc, lưu trữ thông tin một cách hiệu quả, giúp cho 

việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng và thuận 

tiện trong công tác quản lý, bảo quản, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

với một ngân hàng dữ liệu số. 

Ngoài ra, hiện nay, số lượng tài liệu điện tử hình thành trong quá trình tác 

nghiệp, khai thác các phần mềm của tỉnh ngày càng lớn như văn bản điện tử, hồ 

sơ thủ tục hành chính điện tử (hồ sơ trực tuyến do tổ chức, công dân nộp). Tuy 

nhiên, việc quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử trên hệ thống server của tỉnh hiện nay 

còn riêng lẻ, phân tán theo từng ứng dụng, không có cơ chế lưu trữ, phân quyền 

khai thác và chia sẻ dữ liệu tập trung, dẫn đến khó khăn trong việc khai thác, 

quản lý tài liệu điện tử. Đối với tài liệu lưu trữ điện tử hình thành từ việc số hóa 

tài liệu trên các thiết bị phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào. 

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm sử dụng chữ ký số đối với tài liệu số hóa. Đồng 

thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được hủy tài liệu lưu trữ có giá trị bảo 

quản vĩnh viễn sau khi tài liệu đó được số hóa. Về quy định thu thập tài liệu lưu 

trữ điện tử, Nghị định quy định trường hợp tài liệu lưu trữ điện tử và tài liệu lưu 

trữ giấy có nội dung trùng nhau thì thu thập cả hai loại. Khi giao nhận tài liệu 

lưu trữ điện tử, lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử phải kiểm tra tính xác thực, tính 

toàn vẹn và khả năng truy cập của hồ sơ. Đồng thời, hồ sơ phải bảo đảm nội 

dung, cấu trúc và bối cảnh hình thành và được bảo vệ để không bị hư hỏng hoặc 

hủy hoại, sửa chữa hay bị mất dữ liệu. 

Cùng với định hướng phát triển của Chính phủ điện tử, hướng tới Chính 

phủ số, ngành Văn thư và Lưu trữ đứng trước những cơ hội và thách thức mới. 

Đảng và Nhà nước luôn khẳng định rằng, tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ điện 

tử chính là tài sản quốc gia, là tài nguyên thông tin đáng tin cậy trong chiến lược 

chính phủ điện tử. Trước bối cảnh sự hình thành và phát triển của hình thức lưu 

trữ điện tử bên cạnh công tác lưu trữ truyền thống, cần phải đổi mới công tác 

quản lý ngành Văn thư, lưu trữ thông qua việc hình thành những chính sách 
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quản lý vĩ mô, đồng thời phục vụ tốt mục tiêu cải cách hành chính nhà nước và 

nhu cầu của toàn xã hội. 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư thay thế cũng đã ra đời để hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp 

ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, định hướng tới 

tổng thể công tác văn thư và lưu trữ tài liệu điện tử Việt Nam, với mục tiêu bảo 

quản an toàn, quản lý thống nhất, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ trong quá 

trình hoạt động của tổ chức. 

Theo thông tư số 02/2019/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 

24/01/2019 cũng đã quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và các yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư áp dụng cho toàn bộ cơ quan, 

doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích thực hiện trong các tổ chức/cá nhân 

khác. Về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, Thông tư đã đề cập cụ thể về 

nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu biên mục nội 

dung dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ và tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào 

của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Những nguyên tắc, yêu cầu, kiểm tra, sao lưu, 

phục hồi, bảo đảm an toàn trong bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ cũng 

được quy định chi tiết. 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định 458/QĐ-TTg là những văn 

bản pháp lý quan trọng, mang tính định hướng tới tổng thể công tác văn thư và 

lưu trữ tài liệu điện tử Việt Nam, với mục tiêu bảo quản an toàn, quản lý thống 

nhất, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ trong quá trình hoạt động của tổ chức, từ 

đó góp phần nâng cao khả năng hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều 

kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng tài nguyên của cơ quan 

nhà nước. 

3. Sự cần thiết đầu tƣ 

Tài liệu lưu trữ nói chung và tài liệu lưu trữ điện tử nói riêng có ý nghĩa 

quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và văn hóa 

xã hội của đất nước, là di sản quốc gia, cần được quản lý thống nhất, hiệu quả để 

phục vụ các hoạt động của Đảng, quản lý của Nhà nước và các nhu cầu xã hội 

theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Luật Lưu trữ: “Tài liệu lưu trữ 

điện tử” là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong quá 

trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để lưu trữ hoặc 

được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác. Đây là một loại hình 

tài liệu mới hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khi sử dụng máy vi tính trong quá trình sản sinh và lưu trữ tài liệu. Vì vậy, 

công tác quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử cần phải có phương pháp mới trên cơ sở 
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hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ và thông tin truyền 

thông cùng với sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học lưu trữ và khoa học CNTT. 

Có thể nhận thấy, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu của các cơ quan 

nhà nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong giai đoạn 

chuyển đổi mang tính bước ngoặt trong gần 58 năm xây dựng và phát triển. 

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và 

định hướng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam 

hiện nay, đòi hỏi công tác văn thư, lưu trữ điện tử cần có những thay đổi mang 

tính cách mạng trong cả công tác quản lý, thực thi cùng đội ngũ nhân sự được 

đào tạo, thực hiện chuyên nghiệp. 

Việc đầu tư nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung và 

ký số tập trung là một trong những nhiệm vụ cấp bách được đặt ra nhằm đảm 

bảo khả năng chuyển đổi số trong quản lý, lưu trữ tài liệu của các cơ quan nhà 

nước của tỉnh Quảng Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển 

chung của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, mục tiêu của nhiệm vụ là hoàn toàn 

phù hợp theo định hướng chung về phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới 

Chính phủ số cũng như định hướng phát triển riêng của ngành Văn thư – Lưu 

trữ. 

II. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu đầu tƣ 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Quản lý thống nhất, an toàn, được chứng thực và tổ chức sử dụng có hiệu 

quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà 

nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng dữ liệu số và dữ 

liệu mở hướng tới nền kinh tế số và xã hội số. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Tài liệu lưu trữ được số hóa đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng; đảm 

bảo có các bản sao lưu dự phòng tài liệu lưu trữ gốc và hỗ trợ việc thực hiện duy 

tu, bảo dưỡng, kiểm soát tài liệu; 

Chuyển đổi dần việc khai thác tài liệu lưu trữ ở dạng giấy sang khai thác 

dưới dạng file điện tử, giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh 

chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách thủ tục hành chính, 

nâng cao hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ; 

Nâng cao việc tiếp cận và chia sẻ nhiều hơn các thông tin về hồ sơ, tài liệu 

lưu trữ; 
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Giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hóa học của tài liệu gốc do phải 

lưu trữ thường xuyên trong quá trình khai thác, sử dụng; 

Phục vụ nhanh chóng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh 

có nhu cầu cung cấp thông tin của các hồ sơ gốc đang lưu trữ tại kho; 

Phục vụ hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử sau này của các 

cơ quan nhà nước trong tỉnh qua các thời kỳ; 

Phục vụ công tác thông kê, báo cáo chính xác số lượng, chất lượng, nhu 

cầu khai thác của từng loại hồ sơ lưu trữ; 

Hồ sơ lưu trữ được số hóa, quản lý tập trung tại văn phòng được áp dụng 

các công tác bảo quản cũng như khai thác theo quy chế chung, phù hợp các quy 

định pháp luật. 

Tích hợp được và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác như hệ 

thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Cổng dữ liệu mở,… khi cần thiết. 

2. Quy mô và phạm vi đầu tƣ 

2.1. Phạm vi đầu tƣ 

Dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, cho phép thực hiện lưu trữ điện tử 

dùng chung và ký số tập trung cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các Sở, Ngành 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.2. Quy mô đầu tƣ 

Căn cứ phân tích, đánh giá hiện trạng cũng như sự cần thiết phải đầu tư, 

các hạng mục đầu tư của dự án bao gồm: 

STT Hạng mục Đơn vị Số lƣợng 

1 
Xây dựng hệ thống Lưu trữ điện tử dùng 

chung và ký số tập trung 
Hạng mục 1 

2 

Bổ sung, nâng cấp hạ tầng thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ hệ thống Lưu trữ 

điện tử dùng chung và ký số tập trung 

Hạng mục 1 

3 

Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, công cụ 

phục vụ công tác số hóa và quản lý lưu trữ 

điện tử 

Hạng mục 1 

4 Số hóa tài liệu lưu trữ Hạng mục 1 

5 Triển khai hệ thống Hạng mục 1 
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2.2.1. Xây dựng hệ thống Lƣu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung 

Hệ thống Lưu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung là hệ thống quản 

lý, xử lý tập trung, cung cấp các chức năng số hóa, quản lý, lưu trữ tài liệu điện 

tử phù hợp và đáp ứng các yêu cầu, quy định về ký số và chứng thực chữ ký số, 

lưu trữ điện tử của Việt Nam như Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP, Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Thông tư 06/2015/TT-

BTTTT, Thông tư Thông tư 16/2019/TT-BTTTT… cũng như các tiêu chuẩn 

châu Âu và Mỹ như ISO 14721:2012 (OAIS), ISO 16363:2012,… 

Mô hình chung về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà 

nước được thể hiện như sau: 

 

Hình 1: Mô hình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước 

Như mô tả tại sơ đồ trên, quy trình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử được 

bắt đầu từ quá trình hình thành tài liệu ở giai đoạn văn thư với nhiều định dạng 

khác nhau như: .doc, text., pdf., .mp3, .mp4, .jpg, giấy....  

Những tài liệu này sau đó được số hóa, đưa vào các Hệ thống quản lý văn 

bản và hồ sơ điện tử của các cơ quan, tổ chức và là đối tượng của quá trình giải 

quyết công việc tại giai đoạn văn thư. Quá trình số hóa sẽ chuẩn hóa định dạng 

của các tài liệu theo quy định chung của pháp luật về đầu vào của tài liệu điện 

tử. Sau một năm công việc được đề cập trong các văn bản, tài liệu ở giai đoạn 

văn thư kết thúc, những tài liệu có chung một vấn đề, đặc điểm được tập hợp lại 

với nhau thành hồ sơ, được xác định giá trị, định thời hạn bảo quản và chuyển 

sang chế độ quản lý của bộ phận Lưu trữ cơ quan. Trong giai đoạn quá độ từ văn 

thư, lưu trữ truyền thống sang văn thư, lưu trữ điện tử, Lưu trữ cơ quan vừa số 

hóa những tài liệu truyền thống đang được bảo quản tại đó, vừa tiếp nhận những 
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tài liệu được hình thành ở định dạng số. Tại Lưu trữ cơ quan, hồ sơ, tài liệu được 

đánh giá lại một lần nữa, những hồ sơ, tài liệu thực sự có giá trị được lựa chọn 

chuyển giao vào các Lưu trữ lịch sử. Tài liệu lưu trữ điện tử tại các Lưu trữ lịch 

sử được quản trị tập trung, tích hợp để tạo thành cơ sở dữ liệu lưu trữ số quốc 

gia.  

Đầu ra của cả quy trình quản lý vòng đời tài liệu điện tử từ lúc hình thành 

đến lúc tích hợp về cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ số quốc gia là thông tin đảm bảo 

chất lượng được đưa ra phục vụ nhu cầu xã hội hoặc phát huy giá trị phục vụ 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tất cả các bước trên được thực hiện 

trên cơ sở tuân thủ chính sách, những quy định pháp lý về văn thư, lưu trữ và 

các lĩnh vực liên quan khác, theo đúng quy trình nghiệp vụ. Con người và công 

nghệ là những yếu tố không thể thiếu trong suốt quá trình quản lý vòng đời tài 

liệu, đặc biệt đối với tài liệu số.  

Bên cạnh đó, việc khai thác, phục vụ và phát huy giá trị của thông tin lưu 

trữ cũng cần sự hỗ trợ đắc lực của các yếu tố chính sách, quy trình nghiệp vụ, 

con người và công nghệ. Nói cách khác, mô hình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

là chu trình khép kín, có sự tác động qua lại với nhau giữa các yếu tố con người, 

chính sách, công nghệ, quy trình nghiệp vụ và kết quả cung cấp thông tin đáp 

ứng các nhu cầu xã hội. Sự phản hồi của các đối tượng khai thác, sử dụng thông 

tin lưu trữ là cơ sở quan trọng giúp cho các cơ quan nhà nước sửa đổi, hoàn 

thiện hệ thống chính sách và quy trình nghiệp vụ cho công tác văn thư, lưu trữ 

trong bối cảnh Chính phủ điện tử. Đồng thời, nó cũng là cơ sở để tiến hành đào 

tạo, chuẩn hóa những con người làm việc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ và nâng 

cấp cơ sở hạ tầng công nghệ phù hợp với xu thế chung của toàn xã hội. 

Mô hình tổng quan hệ thống được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 2: Mô hình tổng quan hệ thống Lưu trữ điện tử dùng chung và ký số tập 

trung 

Hệ thống được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ Khung kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0 và 2.0), Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 

Quảng Nam và đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định theo các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

 Nguồn tài liệu, dữ liệu 

Nguồn tài liệu, dữ liệu được phân thành các nhóm, bao gồm: 

- Tài liệu lưu trữ lịch sử sẵn có: các tài liệu này có thể ở dạng bản giấy 

hoặc/và dạng kỹ thuật số (tập tin tài liệu, ảnh, âm thanh, video,...). 

- Tài liệu, dữ liệu được tích hợp từ các hệ thống thông tin nguồn tài liệu 

như hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn 

vị. 

- Dữ liệu, dịch vụ dùng chung trên địa bàn tỉnh như dịch vụ đăng nhập 

một lần (SSO), dữ liệu danh mục điện tử dùng chung, dữ liệu cán bộ 

công chức, viên chức... 

 Đầu ra của hệ thống 

Đầu ra của hệ thống bao gồm các nhóm sau: 
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- Tài liệu kỹ thuật số phiên bản gốc: là các tập tin tài liệu mang tính lịch 

sử, phục vụ lưu trữ lâu dài và cho phép khai thác tra cứu, sử dụng. Tài 

liệu kỹ thuật số phiên bản gốc cần được chứng thực bằng chữ ký số 

nhằm đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn, nguyên vẹn ngay từ khi tạo 

lập. 

- Dữ liệu phát sinh từ tài liệu kỹ thuật số phiên bản gốc: là các tập tin, 

dữ liệu hình thành trong quá trình xử lý tài liệu kỹ thuật số phiên bản 

gốc, có dạng văn bản, phục vụ biên tập, đánh chỉ mục và thực hiện tra 

cứu, tìm kiếm toàn văn. Các dữ liệu phát sinh này cũng cần thực hiện 

chứng thực nội dung thông tin và quản lý một cách nghiêm ngặt với 

các biện pháp quản lý và kỹ thuật, công nghệ nhằm đảm bảo tính xác 

thực, độ tin cậy, tính nguyên vẹn và truy cập của nguồn thông tin trong 

hệ thống cơ sở dữ liệu. 

Các tập tin, dữ liệu này sẽ được chia sẻ, cho phép các hệ thống thông tin 

khai thác thông qua các dịch vụ chia sẻ tài liệu, dữ liệu được tích hợp với Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh – LGSP.  

Các hệ thống thông tin khai thác bao gồm: Hệ thống Lưu trữ quốc gia, Hệ 

thống Cổng dữ liệu mở của tỉnh, các hệ thống thông tin khác có nhu cầu... 

 Thành phần hệ thống 

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở tham chiếu mô hình OAIS với các 

quy trình tham chiếu bao gồm: 

- Ingest: thu nộp, tiếp nhận tài liệu vào kho lưu trữ; 

- Data management: quản trị dữ liệu; 

- Archival store: quản trị kho lưu giữ, thiết lập cấu trúc kho lưu trữ và 

quản lý lưu trữ các đối tượng thông tin trong kho; 

- Presevation planning: lập kế hoạch lưu trữ; 

- Access: quản lý truy cập, khai thác; 

- Administration: quản trị. 

Các thành phần chính của hệ thống bao gồm: 

- Thành phần tiếp nhận tài liệu, dữ liệu: cung cấp chức năng tiếp nhận, 

thu thập tài liệu từ các hệ thống thông tin nguồn tài liệu, dữ liệu thông 

qua các dịch vụ tích hợp triển khai trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu của tỉnh. 

- Thành phần chia sẻ tài liệu, dữ liệu: cung cấp chức năng chia sẻ tài 

liệu, dữ liệu được hình thành, tổ chức, và quản lý trên hệ thống cho các 
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hệ thống thông tin khai thác thông qua các dịch vụ chia sẻ triển khai 

trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh. 

- Thành phần số hóa: cung cấp các chức năng, quy trình số hóa tài liệu 

bản giấy sẵn có, trong đó bao gồm các chức năng chính như: 

 Nhận dạng và trích xuất thông tin tự động theo mẫu. 

 Kết hợp được với nhập liệu thủ công theo nhiều phiên. 

 Tiền xử lý tài liệu như chỉnh sửa, xoay ảnh bị nghiêng, ngược, lọc 

nhiễu… 

 Giao diện kiểm soát lỗi tốt, sau nhận dạng đảm bảo dễ dàng, thuận 

tiện: khối text và vùng ảnh phải đồng bộ cùng khung nhìn, có thể 

định nghĩa được các vùng cần đối chiếu… 

 Cơ chế tự động đặt tên file dữ liệu theo yêu cầu (ví dụ: mã cơ quan 

lưu trữ_phông số_mục lục số_hồ sơ số_số văn bản) 

 Đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào: định dạng .PDF, 

phiên bản 1.4 trở lên; ảnh màu, độ phân dải tối thiểu 200dpi. 

 Hỗ trợ kết xuất tài liệu số ra các định dạng phổ biến như Microsoft 

Office files, PDF, PDF – A. 

- Thành phần ký số tập trung: cung cấp các chức năng phục vụ ký số 

điện tử đối với các tài liệu theo các tiêu chuẩn về ký số và chứng thực 

chữ ký số như eIDAS, LTAN, LTV,... Thành phần ký số tập trung 

được xây dựng trên cơ sở Hạ tầng khóa công khai – PKI, cho phép 

những người tham gia xác thực lẫn nhau và sử dụng thông tin từ các 

chứng thực khóa công khai để mật mã hóa và giải mã thông tin trong 

quá trình trao đổi trong trình gửi nhận và chứng thực số các tài liệu 

được số hóa. 

- Thành phần quản lý lưu trữ: cung cấp các chức năng quản lý lưu trữ 

điện tử, trong đó bao gồm các chức năng chính sau: 

 Quản trị hệ thống: phân quyền; quản lý đơn vị, người dùng, nhóm 

người dùng; Danh mục phông lưu trữ, hồ sơ, tài liệu; nhật ký hệ 

thống, cấu hình các tham số hệ thống…; 

 Lưu trữ tài liệu, dữ liệu: Thu thập hồ sơ, tài liệu; Chỉnh lý hồ sơ; 

khai thác sử dụng…; 

 Tra cứu, tìm kiếm: cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm, khai 

thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu. Tra cứu, tìm kiếm được theo nhiều 

tiêu chí: số, ký hiệu, trích yếu, người ký, đơn vị, người xử lý, thời 

gian, nội dung văn bản (toàn văn)… 
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 Quản lý, tạo lập được thông tin, dữ liệu về nghiệp vụ lưu trữ (Theo 

hướng dẫn 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010); 

 Quản lý lịch sử khai thác hồ sơ, tài liệu; 

 Quản lý hình thức khai thác, sử dụng tài liệu: tại chỗ, sao chụp…; 

 Thống kê, báo cáo về tình hình lưu trữ điện tử, khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ theo nhiều tiêu chí: đơn vị, người sử dụng, thời gian, 

hồ sơ, tài liệu…; 

- Thành phần giao diện người dùng: cung cấp các giao diện tương tác 

giữa người dùng hệ thống với các thành phần chức năng lõi của hệ 

thống. Trong đó bao gồm: 

 Giao diện dành cho quản trị viên: cung cấp các giao diện quản trị 

người dùng, quản trị dữ liệu, phân quyền hệ thống, cấu hình hệ 

thống, sao lưu & khôi phục dữ liệu,... 

 Giao diện dành cho cán bộ nghiệp vụ: cung cấp các giao diện thực 

hiện các hoạt động nghiệp vụ cho các cán bộ, chuyên viên nghiệp 

vụ. 

2.2.2. Bổ sung, nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hệ 

thống Lƣu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung 

Hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hệ thống Lưu trữ điện tử 

dùng chung và ký số tập trung bao gồm: 

- Thiết bị máy chủ tính toán và xử lý dữ liệu 

- Thiết bị tủ đĩa lưu trữ và sao lưu dự phòng 

- Thiết bị kết nối mạng nội bộ, mạng lưu trữ riêng... 

- Thiết bị bảo đảm an toàn thông tin bổ sung cho hệ thống. 

- Các trang thiết bị, công cụ khác phục vụ hỗ trợ hệ thống. 

Các trang thiết bị hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hệ thống sẽ 

được triển khai tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn thông tin 

ở mức cao nhất cho toàn bộ hệ thống. 

2.2.3. Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác số hóa và 

quản lý lƣu trữ điện tử 

Các trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác số hóa và quản lý lưu trữ điện 

tử bao gồm:  
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- Máy quét (scanner) 

- Máy photocopy 

- Thiết bị, công cụ phụ trợ khác 

Các trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác số hóa và quản lý lưu trữ điện 

tử được triển khai bổ sung, nâng cấp cho chi cục lưu trữ của tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2.2.4. Số hóa tài liệu lƣu trữ 

Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ bản giấy sẵn có tại chi cục lưu trữ của 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2.2.5. Triển khai hệ thống 

Thực hiện triển khai hệ thống, đào tạo, hướng dẫn quản trị, vận hành cũng 

như khai thác hệ thống cho các đối tượng cán bộ phù hợp với nghiệp vụ. 

3. Địa điểm đầu tƣ 

Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Nam 

III. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU 

TƢ 

Dự kiến tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi tỷ 

đồng chẵn./.) 

Dự kiến nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh  

(Chi tiết tổng chi phí dự kiến theo phụ lục kèm theo.) 

IV. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ 

Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả, dự kiến tiến độ triển khai 

thực hiện đầu tư như sau: 

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư vào năm 2021; 

- Thực hiện đầu tư trong các năm: 2021-2024; 

- Kết thúc đầu tư trong năm 2024, trình UBND Tỉnh phê duyệt quyết 

toán dự án vào năm 2024; 

V. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRỌNG QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN 

THÀNH 

1. Chi phí trong quá trình thực hiện:  

Đã tính trong tổng mức đầu tư 
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2. Chi phí vận hành dự án:  

Dự kiến chi phí vận hành dự án sau khi hoàn hành khoảng 02 tỷ VNĐ/ 

năm  bao gồm: 

- Chi phí thuê cập nhật thông tin; 

- Chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. 

- Chi phí nhân công 

- Các chi phí liên quan khác 

Chi phí vận hành được lấy từ chi phí đảm bảo chi thường xuyên của Sở 

TT & TT. 

VI. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, 

XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội 

- Về tác động môi trường: Dự án này thuộc loại hình đầu tư mua sắm, lắp 

đặt hàng hóa thiết bị bao gồm các thiết bị như máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị 

nguồn. Hệ thống thiết bị trong phạm vi dự án này không sử dụng nguyên nhiên 

vật liệu gây ảnh hưởng, không xả thải ra môi trường trường không khí, nước 

mặt, nước ngầm, không sử dụng và không phát sinh chất thải phóng xạ, không 

gây ồn, rung, không nằm trong khu dân cư nên không tác động đến cộng đồng 

dân cư. Mặt khác, các thiết bị này đều tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của 

các nước trên thế giới, được đặt trong phòng máy chủ tiêu chuẩn nên không gây 

tiếng ồn, hệ thống cũng không gây bức xạ hoặc nhiễu sóng hoặc các tác động có 

hại về từ trường với cho môi trường xung quanh và cho con người. 

Dự án này không thuộc Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động 

đến môi trường quy định tại phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ. 

- Về tác động xã hội:  

+ Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đảm 

bảo đồng bộ, liên thông; 

+ Thuận tiện, kịp thời, chính xác trong việc tổng hợp, tích hợp thông tin, 

dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phục vụ công tác điều hành, nâng cao chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

+ Kịp thời cập nhật, đồng bộ các thay đổi về danh mục điện tử dùng 

chung trong các cơ quan nhà nước, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Việt 

Nam. 
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2. Xác định sơ bộ hiệu quả về kinh tế - xã hội 

- Về hiệu quả kinh tế: 

Việc triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung, phục vụ số hóa hồ sơ 

của các cơ quan nhà nước sẽ mang lại các lợi ích sau: 

+ Giúp việc khai thác hồ sơ liên quan được dễ dàng, nhanh chóng hơn 

thông qua việc quản lý, truy xuất dữ liệu điện tử. 

+ Tăng khả năng bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của tài liệu. 

- Mang lại khả năng truy xuất, tìm kiếm thông tin liên quan  được thuận 

tiện ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. 

+ Dễ dàng sử dụng lại, chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ sang phần 

mềm mới là toàn bộ dữ liệu số hóa sẽ được quản lý, tái sử dụng. 

+ Dễ dàng mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tài nguyên. 

+ Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và đúng lúc cho việc ra 

quyết định; sử dụng CNTT để tự động hoá các thủ tục hành chính của chính phủ, 

áp dụng CNTT vào các quy trình quản lý, hoạt động của chính phủ do vậy tốc 

độ xử lý các thủ tục hành chính nhanh hơn rất nhiều lần. 

- Về hiệu quả xã hội: 

+ Thống nhất quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công 

tác văn thư; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý 

công việc trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; 

+ Tạo tác phong và thói quen làm việc trên môi trường mạng và từng 

bước hạn chế văn bản giấy trong hoạt động điều hành, quản lý và trao đổi thông 

tin của các cơ quan, tổ chức. 

+ Nâng cao năng suất lao động của các đảng viên, nhân viên, giảm chi phí 

hành chính qua việc cắt giảm văn phòng và việc quản lý giấy tờ, nâng cao năng 

lực quản lý kế hoạch của chính quyền các cấp  và nâng cao doanh thu khi doanh 

nghiệp và người dân xin cấp phép nhiều hơn do một thực tế là thủ tục đã trở nên 

dễ dàng hơn. 

VII. PHÂN CHIA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

Không phân chia dự án thành phần 

VIII. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hình thức quản lý dự án 



17 

Sau khi dự án được thông qua chủ trương đầu tư và được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ 

chức thực hiện, trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư trong những 

năm vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ thành 

lập Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở giúp Sở tổ chức thực hiện. Việc triển khai 

dự án sẽ tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

2. Triển khai dự án 

a) Công tác chuẩn bị đầu tư: 

Trên cơ sở vốn chuẩn bị đầu tư được giao, Sở sẽ thuê tư vấn khảo sát, lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Công tác thực hiện đầu tư: 

Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và nguồn vốn được 

giao, Sở sẽ tiến hành các thủ tục thực hiện đầu tư: 

- Xây dựng Kế hoạch đấu thầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết – tổng dự toán, tiến hành các 

thủ tục phê duyệt thiết kế chi tiết, tổng dự toán 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị (phần cứng, phần mềm hệ 

thống, phần mềm nội bộ…) 

- Tổ chức triển khai: thuê đơn vị tư vấn giám sát,… 

c) Công tác kết thúc đầu tư:  

Tổ chức, thực hiện việc lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy 

định. Thực hiện làm thủ tục thanh toán các khoản công nợ của dự án theo quy 

định. 

d) Tổ chức khai thác, vận hành 

- Xây dựng quy định về tổ chức, vận hành, khai thác hệ thống 

- Vận hành hệ thống 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ giao cho đơn 

vị thuộc Sở tổ chức khai thác vận hành. 

Chi phí vận hành được xác định theo quy định nhà nước do cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

IX. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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Với các nội dung chi tiết trình bày nêu trên, việc đầu tư thực hiện dự án 

“nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống 

ký số tập trung” là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo nâng cao năng 

lực hoạt động, điều hành bộ máy Chính quyền trước tình hình phát triển Internet 

ngày càng tăng mạnh như hiện nay. Đề án được triển khai thực hiện sẽ góp phần 

quan trọng trong việc quản lý, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả 

tài liệu; là giải pháp thiết thực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác lưu trữ, tiến tới lưu trữ điện tử và hiện đại hóa công tác lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh. 

Sở thông tin và Truyền thông kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam xem xét và phê duyệt Chủ trương đầu tư, để có thể tiến hành thực hiện các 

bước tiếp theo thực hiện Dự án. 

Kính trình./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT,CNTT. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Hồng Quảng 
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Phụ lục: Chi tiết kinh phí dự kiến 

1. Tổng mức đầu tƣ 

Dự kiến tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi tỷ 

đồng chẵn./.) 

Chi tiết tổng mức đầu tư dự kiến: 

TT Nội dung chi phí Ký hiệu Giá trị sau thuế 

1 Chi phí xây lắp GXL 0 

2 Chi phí thiết bị GTB 44.000.000.000 

3 Chi phí Quản lý dự án GQLDA 837.672.000 

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ ƢDCNTT GTV  2.155.858.000 

5 Chi phí khác GK 591.100.000 

6 Chi phí dự phòng GDP 2.414.919.000 

  TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) GDT 49.999.549.000 

  Làm tròn   50.000.000.000 
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2. Chi tiết tổng mức đầu tƣ 

STT Nội dung chi phí 
Ký 

hiệu 
Cách tính Giá trị trƣớc thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế Ghi chú 

I Chi phí xây lắp GXL           

II Chi phí thiết bị  GTB  41.609.100.000 2.390.910.000 44.000.000.000   

III Chi phí quản lý dự án   GQLDA  837.672.000   837.672.000 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

ƢDCNTT  
GTV   1.959.871.000 100.584.500 2.155.858.100   

1 
Chi phí lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 
    317.184.000 31.718.400 348.902.400 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 

2 
Chi phí lập thiết kế chi 

tiết và dự toán 
    908.601.000 90.860.100 999.461.100 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 

3 

Chi phí thẩm tra tính hiệu 

quả và tính khả thi của dự 

án đầu tư 

    32.951.000 3.295.100 36.246.100 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 
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4 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

chi tiết và tổng dự toán 
    45.425.000 4.542.500 49.967.500 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 

5 

Chi phí tư vấn lập Hồ sơ 

mời thầu và đánh giá Hồ 

sơ dự thầu 

    114.927.000 11.493.000 126.420.000 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 

6 Chi phí giám sát thi công      540.783.000 54.078.000 594.861.000 

QĐ 

1688/QĐ-

BTTTT 

V Chi phí khác GK   507.000.000 35.700.000 591.100.000   

1 Lệ phí thẩm định dự án     7.500.000   7.500.000 

 TT 

209/2016/TT-

BTC 

2 Chi phí kiểm toán     225.000.000 22.500.000 247.500.000 
10/2020/TT-

BTC 

3 Chi phí thẩm định giá   
 0,3%*(Gxl+ 

Gtb)  
132.000.000 13.200.000 145.200.000 

Đơn giá thị 

trường 

4 
Chi phí thẩm tra phê 

duyệt quyết toán công 
    142.500.000   142.500.000 

10/2020/TT-

BTC 
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trình. 

5 
Chi phí thẩm định 

HSMT 
  

 Giá gói thầu 

* 0,05%  
        

  Chi phí thẩm định HSMT     22.000.000 2.200.000 24.200.000   

6 
Chi phí thẩm định kết 

quả lựa trọn nhà thầu 
  

 Giá gói thầu 

* 0,05%  
        

  
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa trọn nhà thầu 
    22.000.000 2.200.000 24.200.000   

VI Chi phí dự phòng  GDP 

(GXL + 

GTB + 

GQLDA + 

GTV + GK) x 

% 

2.414.919.000   2.414.919.000 5,075% 

  TỔNG CỘNG GDT 

 

(I+II+III+IV 

+V+VI)  

    49.999.549.000   
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3. Khái toán chi phí thiết bị 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Khái toán 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

1 

Xây dựng hệ thống Lưu 

trữ điện tử dùng chung 

và ký số tập trung 

Hạng 

mục 
1 17.700  

2 

Bổ sung, nâng cấp hạ 

tầng thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ hệ 

thống Lưu trữ điện tử 

dùng chung và ký số tập 

trung 

Hạng 

mục 
1 12.000  

3 

Bổ sung, nâng cấp trang 

thiết bị, công cụ phục vụ 

công tác số hóa và quản 

lý lưu trữ điện tử 

Hạng 

mục 
1 8.000  

4 Số hóa tài liệu lưu trữ 
Hạng 

mục 
1 6.000  

5 Triển khai hệ thống 
Hạng 

mục 
1 300  

 TỔNG CỘNG   44.000  
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