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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 254/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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 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: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, 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 1515/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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 05/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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

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:
- 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 
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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 của UBND tỉnh phê duyệt 
Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông nghệ, 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: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
2. Dự án nhóm: C.
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: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 18 UBND 

huyện, thị xã, thành phố và 06 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 
Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ 
huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Hai 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 - 2023.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Thông tin và Truyền thông: (Theo Công văn số 1538/BC-STTTT 

ngày 25/12/2020):
a). Về sự cần thiết phải đầu tư:
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Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được đầu tư đã lâu (năm 2009),
với chi phí ban đầu thấp nên đã lựa chọn giải pháp công nghệ là SD, với độ
22 phân giải cao nhất là 720 điểm chiều ngang x 576 điểm chiều dọc (720x576) 
dẫn đến hình ảnh xem chưa đảm bảo chất lượng. Hiện nay, các thiết bị xử lý, hiển 
thị hình ảnh theo chuẩn HD, Full HD tương đối phổ biến, do đó, chuẩn SD trở nên 
lạc hậu, không thỏa mãn được yêu cầu xem hình ảnh, âm thanh trung thực, chất 
lượng cao. Ngoài ra tại một số điểm huyện được đầu tư giai đoạn 1 (năm 2009), do 
thiết bị đã cũ (hết bảo hành) và điều kiện bảo quản, vận hành không đảm bảo nên 
thường bị lỗi, hỏng hóc, phải gửi đi sửa chữa. Vì vậy, cần nâng cấp chất lượng hệ 
thống hội nghị truyền hình của tỉnh, đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến của tỉnh. Bên 
cạnh đó, một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có nhu cầu triển khai hệ 
thống Hội nghị truyền hình từ huyện đến xã phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, 
phát huy tính tiện ích và hiệu quả mà công nghệ Hội nghị trực tuyến mang lại. 

Để đảm bảo tính thống nhất về công nghệ, cần thiết phải nâng cấp hệ
thống Hội nghị truyền hình của tỉnh có khả năng kết nối với hệ thống của huyện
đến xã, nhằm tạo ra hệ thống hội nghị truyền hình thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp
xã phục vụ công tác chuyên môn, chính trị để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả
của công tác điều hành quản lý.

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:
Phạm vi đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Thông tin và Truyền thông, 

Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy bộ 
đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng 18 UBND huyện, thị xã, 
thành phố.

Quy mô đầu tư: bao gồm các hạng mục:
- Đầu tư các thiết bị hội nghị truyền hình tại các phòng họp, hội trường của 

Văn phòng UBND tỉnh.
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- Đầu tư các thiết bị hội nghị truyền hình tại phòng họp các Văn phòng 
UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đầu tư hệ thống MCU trung tâm.
- Đầu tư thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Đầu tư thiết bị dự phòng cho hệ thống.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống.
Dự kiến tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng 

./.)
d). Về hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Hệ thống hội nghị truyền hình sau khi được triển khai mở rộng sẽ hỗ trợ 

công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước được tối ưu thông qua 
các cuộc họp trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, các xã; giữa từng Lãnh đạo với 
một hay nhiều huyện, xã để nắm bắt, trao đổi thông tin một cách trực tiếp, nhanh 
chóng, hạn chế tối đa việc đi lại, tổ chức hội nghị tập trung vừa mất thời gian và 
kinh phí.

- Hệ thống hội nghị truyền hình chạy trên môi trường mạng thông tin điện tử 
đa phương tiện không chỉ hỗ trợ các sở ban ngành, cơ quan quản lý có thể hội họp, 
trao đổi thông tin trong nội bộ Tỉnh mà còn có thể kết nối với các Sở ban ngành 
thuộc Tỉnh khác, có thể thiết lập đồng thời một lúc nhiều sở ban ngành của nhiều 
Tỉnh khác nhau. Việc này sẽ tăng cường khả năng trao đổi, nắm bắt thông tin, tiết 
kiệm chi phí và thời gian đi lại, hỗ trợ các cơ quan quản lý đưa ra quyết định, 
chính sách phát triển kinh tế giữa các vùng miền.

- Hệ thống là công cụ đắc lực giúp cho cơ quan quản lý nhà nước Tỉnh Quảng 
Nam trao đổi thông tin, chỉ đạo, điều hành trong môi trường mạng thông tin điện 
tử đa phương tiện chuyên dùng. Mặt khác, hệ thống cũng đem lại những giá trị lan 
tỏa khác như: nâng cao năng suất và hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành 
của lãnh đạo Tỉnh trong môi trường mạng thông tin điện tử, giảm dần các cuộc hội 
họp tập trung đông người theo cách truyền thống, đảm bảo thông tin nhanh chóng, 
hiệu quả. Mặt khác tiết kiệm các chi phí đầu tư cho hội họp tập trung góp phần 
thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, lãng phí của Chính phủ.

- Triển khai nâng cấp thành công Hệ thống hội nghị truyền hình khẳng định 
được vài trò, trình độ quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đối với nhiệm vụ 
được Tỉnh giao, tham mưu cho Tỉnh đưa ra những định hướng chính xác cho việc 
phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Nam một cách bền vững, góp phần thúc đẩy 
sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng Tỉnh Quảng Nam vững mạnh.

- Triển khai thành công Hệ thống hội nghị truyền hình giúp Quảng Nam 
khẳng định được ví trí của mình trong bảng xếp hạng những Tỉnh áp dụng Công 
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nghệ thông tin hiệu quả nhất của cả nước; phù hợp với tiến trình xây dựng chính 
quyền điện tử của Tỉnh;

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được đầu tư từ năm 2009 với giải 

pháp công nghệ đa số là chuẩn SD, với độ phân giải cao nhất cao nhất là 720 điểm 
chiều ngang x576 điểm chiều ngang dẫn đến hình ảnh chưa đảm bảo chất lượng. 
Hiện nay, một số thiết bị đã cũ, thường gặp lỗi và hư hỏng nên không đảm bảo 
chất lượng chất lượng âm thanh, hình ảnh khi triển khai các cuộc họp trực tuyến. 
Để phát huy hiệu quả trong công việc quản lý, điều hành, chỉ đạo của các cơ quan 
nhà nước và đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra 
phức tạp, việc đầu tư mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh 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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 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 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 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 20.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

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:
- Đầu tư các thiết bị hội nghị truyền hình tại các phòng họp, hội trường của 

Văn phòng UBND tỉnh.
- Đầu tư các thiết bị hội nghị truyền hình tại 18 phòng họp Văn phòng UBND 

các huyện, thị xã, thành phố.
- Đầu tư hệ thống MCU trung tâm.
- Đầu tư thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Đầu tư thiết bị dự phòng cho hệ thống.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống.



6

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 18 UBND huyện, 

thị xã, thành phố và 06 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy bộ 
đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

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 Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn là 20 tỷ đồng tại Báo cáo thẩm định số 05/BC-
SKHĐT ngày 07/01/2021, kế hoạch vốn năm 2021 là 8 tỷ đồng sẽ được phân bổ 
khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định. 

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 - 2023, 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 - 2023.

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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 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

 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 253/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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 
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 253/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 Mở 
rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến;

2. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 1515/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 Mở rộng hệ thống 
hội nghị truyền hình trực tuyến.

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: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
2. Dự án nhóm: C 
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: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 18 huyện, thị 

xã, thành phố và 06 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  20.000 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: 2021-2023.
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 hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh lên chuẩn HD và 

mở rộng kết nối đến cấp xã do Sở Thông tin và Truyền thông lập với TMĐT 
khoảng 19.996 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện đầu tư 
trong năm 2021.

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 8.000 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.
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2. Về đối tượng đầu tư: dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực 
tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối 
tượng đầu tư đã được HĐND tỉnh 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 

20.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hội 
nghị truyền hình trực tuyến trong thời gian không quá 03 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 8.000 triệu 
đồng (tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh).

5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2023
IV. KẾT LUẬN
Dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến dự kiến có tổng 

mức đầu tư 20.000 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 
20.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hội 
nghị truyền hình trực tuyến trong thời gian không quá 03 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 8.000 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 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 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



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: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 

 

Kính gửi:  

 - UBND tỉnh Quảng Nam; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

 

 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 

của Quốc Hội; 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

về Quản lý Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng 

theo Luật Xây dựng. 

Căn cứ Thông báo số 81/TB-UBND ngày 10/3/2020, kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lê 

Trí Thanh tại phiên họp Lần thứ 2; 

Căn cứ 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; 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án nêu trên; gồm các nội dung như sau: 

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

4. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 18 
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Huyện, thị xã, thành phố, 6 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ 

huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 19.996.000.000 VNĐ 

7. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023. 

II. Nội dung chủ yếu của dự án: 

1. Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

1.2. Đánh giá về hiện trạng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh 

Quảng Nam: 

Hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh Quảng Nam đư c triển khai lắp đ t 

và vận hành t  năm 2009 với quy mô ban đầu 6 điểm cầu, gồm: Văn phòng 

tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND nhân dân các huyện Đông 

Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn, Điện Bàn. Đến năm 2011, hệ thống đư c mở 

rộng thêm 13 điểm cho huyện, thành phố gồm Hội An, Điện Bàn, Nam Trà 

My, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Hiệp Đức, 

Nông Sơn, Quế Sơn,Tây Giang, Nam Giang. Năm 2012, bổ sung thêm 01 

điểm tại UBND thành phố Tam Kỳ.  

Đến nay, hệ thống có tổng cộng 20 điểm. Trong đó có 5 điểm cầu đư c 

đầu tư theo chuẩn HD: Văn phòng UBND tỉnh (sử dụng Polycom HDX 8000), 

Văn phòng tỉnh ủy (Sử dụng Polycom Group 500 do đơn vị tự đầu tư), huyện 

Nam Trà My (sử dụng Cisco SX 20 (đã hỏng Camera đang sử dụng Camera 

của thiết bị dự phòng)), Núi Thành (sử dụng Polycom HDX 7000 huyện tự 

đầu tư), Duy Xuyên (sử dụng Cisco SX20 huyện tự đầu tư). Các điểm cầu còn 

lại sử dụng thiết bị chuẩn SD. Cụ thể như sau: 

 

STT Tên đơn vị Thông tin hệ thống Tình trạng 

1 Thăng Bình 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD) đã hỏng 

- 05 Tivi Sony 60’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

Mư n thiết bị Trio 880 
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2 Tam Kỳ 

- Polycom QDX 6000 

- Tivi SamSung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 Sử dụng thiết bị của 

Huyện tự đầu tư Cisco 

KITP60-K9, thiết bị  

(Chuẩn HD) 

3 Núi Thành 

- Polycom QDX 6000 

- Tivi SamSung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

- Đã đầu tư  hệ thống 

HNTH t  huyện đến xã với 

thiết bị trung tâm Veda-EX  

kết nối 17 xã với đầu cuối 

là Veda 600G 

 Sử dụng thiết bị của 

Huyện tự đầu tư, thiết bị 

HDX 7000 (Chuẩn HD) 

4 Quế Sơn 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 75’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

5 Tiên Phước 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 86’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

6 Bắc Trà My 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  đã hỏng 

- 01 Tivi Sony 75’, 04 Tivi 

Đang sử dụng 

thiết bị HDX 8000 

(dự phòng) 

https://www.sieuthivienthong.com/hoi-nghi-truyen-hinh/hoi-nghi-truyen-hinh-cisco/thiet-bi-hoi-nghi-truyen-hinh-cisco-room-kit-plus-p60-cs-kitp60-k9/29305/details.html
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sony 40’ (huyện đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

7 Nam Trà My 

- Cisco SX20 

- Tivi trước đây tỉnh đầu tư 

đã bị hỏng đang sử dụng 

Tivi Samsung 55’ của 

huyện 

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

- Đã đầu tư  hệ thống 

HNTH t  huyện đến xã với 

thiết bị trung tâm Veda-EX  

kết nối 10 xã với đầu cuối 

là Veda 600G 

 

8 Phú Ninh 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

- Đã đầu tư  hệ thống 

HNTH t  huyện đến xã với 

thiết bị trung tâm Veda-EX  

kết nối 11 xã với đầu cuối 

là Veda 600G 

 

9 Hiệp Đức 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 86’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 
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2MB 

-  Đã đầu tư  hệ thống 

HNTH t  huyện đến xã với 

thiết bị trung tâm Veda-EX  

kết nối 11 xã với đầu cuối 

là Veda 600G 

10 Phước Sơn 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi asanzo 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

-  Đã đầu tư  hệ thống 

HNTH t  huyện đến xã với 

thiết bị trung tâm Aver 

SVC500  kết nối 8 xã với 

đầu cuối là EVC130 

 

11 Duy Xuyên 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  (hỏng) 

- 01 Tivi Samsung 75’ và 

02 cái  tivi samsung 55’ 

(huyện đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

Sử dụng Cisco SX 20 

(Chuẩn HD) do huyện 

tự đầu tư 

12 Đại Lộc 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 42’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 
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13 Nam Giang 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

14 Đông Giang 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

15 Tây Giang 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

16 Điện Bàn 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi LG 55’ 

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

17 Hội An 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Toshiba 55’  (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 
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2MB 

18 Nông Sơn 

- Polycom VSX 6000 

(Chuẩn SD)  

- Tivi Samsung 55’ (huyện 

đầu tư)  

- UPS 2K  (đã hỏng) 

- Mạng Cáp quang SLCD 

2MB 

 

19 UBND tỉnh 

Polycom HDX 8000 

(Chuẩn HD) 

Phòng hội trường 2 tầng 2: 

Thiết bị âm thanh Micro 

hội thảo hoạt đồng bình 

thường, loa chưa phủ đều 

toàn phòng cần bổ sung 

thêm. Bổ sung thêm bộ 

triệt vọng và thay thế bàn 

trộn âm thanh. 

Phòng họp số 2 tầng 3: hệ 

thống micro hội thảo hoạt 

động bình thường, bàn trộn 

chập chờn cần thay thế. Bổ 

sung bộ triệt vọng và thay 

thế màn hình trung tâm lớn 

hơn. 

Phòng họp số 3 tầng 4: 

Amply hỏng cần thay thế, 

bổ sung bàn trộn và bộ triệt 

vọng. Thay thế màn hình 

trung tâm kích thước lớn 

hơn. 

 

20 VP Tỉnh ủy 
Cisco SX 20 

(Chuẩn HD) 

 Sử dụng Polycom 

Group 500  

21 Điểm trung 

tâm MCU 

CISCO 5320 + 5310 30 

điểm HD 
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- Mô hình hoạt động:  

Hệ thống hội nghị truyền hình Tỉnh Quảng Nam là hệ thống hội nghị 

truyền hình đa điểm, hoạt động theo nguyên tắc quản lý tập trung qua MCU. 

Trong đó các điểm đầu cuối sử dụng thiết bị của các hang Polycom, Cisco 

(VCS). 

MCU là hệ thống Cisco TelePresence MCU 5320 và Cisco 

TelePresence MCU 5310, hoạt động tuân theo bộ chuẩn H323 của ITU, có 

khả năng kết nối và hoạt động đa điểm; 

VCS là các điểm đầu cuối hội nghị truyền hình Polycom VSX hỗ tr  tín 

hiệu hình ảnh (Video) đạt chuẩn SD và Cisco SX20 chuẩn Full HD – 1080p & 

chuẩn âm thanh với các chuẩn G.7xx với khả năng đưa đồng thời ra 2 đường 

tín hiệu hình ảnh khác nhau là HDMI & RGB. 

- Hệ thống HNTH đã tạo ra một công cụ hiệu quả hỗ tr  công tác chỉ 

đạo điều hành của lãnh đạo Tỉnh, giảm bớt thời gian phải đi lại hội họp. 

1.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

Xu hướng của các hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến hiện nay là 

không chỉ phục vụ phiên họp giao ban, hội nghị chuyên đề mang tính chất 

chung t  Tỉnh xuống huyện, xã, mà còn có thể phục vụ việc chỉ đạo, điều 

hành trực tuyến của lãnh đạo Tỉnh xuống tất cả các đơn vị (sở, huyện). Đồng 

thời cùng lúc có thể tổ chức nhiều hội nghị riêng biệt, giữa Tỉnh với sở ban 

ngành, các huyện; giữa huyện với xã...Việc đa dạng các hình thức họp trực 

tuyến sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị; giảm chi phí hành chính; giảm chi 

phí đi lại và tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo Tỉnh trong việc chỉ đạo, điều 

hành. 

Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh đư c đầu tư đã lâu (năm 2009), 

với chi phí ban đầu thấp nên đã lựa chọn giải pháp công nghệ là SD, với độ 

phân giải cao nhất là 720 điểm chiều ngang x 576 điểm chiều dọc (720x576) 

dẫn đến hình ảnh xem chưa đẹp. Hiện nay, các thiết bị xử lý, hiển thị hình ảnh 

theo chuẩn HD, Full HD tương đối phổ biến, do đó, chuẩn SD trở nên lạc hậu, 

không thỏa mãn đư c yêu cầu xem hình ảnh, âm thanh trung thực, chất lư ng 

cao. Ngoài ra tại một số điểm huyện đư c đầu tư giai đoạn 1 (năm 2009), do 

thiết bị đã cũ (hết bảo hành) và điều kiện bảo quản, vận hành không đảm bảo 

nên thường bị lỗi, hỏng hóc, phải gửi đi sửa chữa. Vì vậy, cần nâng cấp chất 

lư ng hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh, đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến 

của tỉnh. Bên cạnh đó, một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có nhu 

cầu triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình t  huyện đến xã phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành, phát huy tính tiện ích và hiệu quả mà công nghệ Hội nghị 

trực tuyến mang lại.  

Để đảm bảo tính thống nhất về công nghệ, cần thiết phải nâng cấp hệ 

thống Hội nghị truyền hình của tỉnh có khả năng kết nối với hệ thống của 
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huyện 

đến xã, nhằm tạo ra hệ thống hội nghị truyền hình thông suốt t  cấp tỉnh đến 

cấp xã phục vụ công tác chuyên môn, chính trị để tiết kiệm chi phí và tăng 

hiệu quả của công tác điều hành quản lý. 

2. Mục tiêu đầu tƣ: 

Dự án: Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh lên chuẩn HD 

và mở rộng kết nối đến cấp xã sau khi hoàn thành sẽ đạt các mục tiêu như sau: 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các công nghệ truyền thông hiện đại 

nhằm phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành 

đến các cấp địaphương (cấp huyện, xã) đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu 

quả. 

- Cung cấp phương tiện để tổ chức hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh, 

các ngành với các địa phương (cấp huyện, xã) nhanh chóng, thuận tiện, tiết 

kiệm chi phí và thời gian đi lại, đ c biệt trong thời điểm bão lũ và khẩn cấp. 

- Hệ thống HNTH đư c nâng cấp về quy mô số điểm chất lư ng hình 

ảnh chuẩn HD; 

3. Quy mô đầu tƣ:  

- Xây dựng phòng họp trực tuyến tại Hội trường 2 (tầng 2), phòng họp 2 

(tầng 3) và phòng họp 3 (tầng 4) của UBND tỉnh (bổ sung các thiết bị). 

- Nâng cấp thiết bị Hội nghị truyền hình theo tiêu chuẩn HD tại phòng 

họp của 18 Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố. 

- Nâng cấp hệ thống MCU trung tâm để có thể mở rộng kết nối đến tất 

cả các phòng họp trực tuyến đến cấp xã. 

- Đầu tư thiết bị đầu cuối dự phòng cho các điểm. 

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống. 

4. Địa điểm đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng 18 UBND 

huyện, thị xã, thành phố. 

5. Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 19.996.000.000 

VNĐ. Trong đó, gồm các khoản mục chi phí đầu tư như sau: 

 

    
Đơn vị tính: VNĐ 

ST

T 
Khoản mục chi phí 

Giá trị trƣớc 

thuế 
Thuế VAT Giá trị sau thuế 

[1] [2] [3] [4] [5] = [3] + [4] 

I CHI PHÍ XÂY LẮP 0 0 0 

II CHI PHÍ THIẾT BỊ 16,293,756,121 1,629,375,612 17,923,131,733 

1 Chi phí mua sắm thiết bị 15,863,607,779 1,586,360,778 17,449,968,557 

2 Chi phí lắp đ t, cài đ t 394,898,342 39,489,834 434,388,176 
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3 Chi phí đào tạo 35,250,000 3,525,000 38,775,000 

III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 355,855,634   355,855,634 

1 
Chi phí quản lý dự án đối với 

phần thiết bị 
355,855,634   355,855,634 

IV 
CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ 

ỨNG DỤNG CNTT 
480,991,681 48,099,168 529,090,849 

1 

Chi phí lập Báo cáo Nghiên cứu 

khả thi đối với phần thiết bị của 

hạng mục 

120,410,858 12,041,086 132,451,944 

2 

Chi phí thẩm tra Báo cáo Nghiên 

cứu Khả thi phần thiết bị của 

hạng mục  

12,057,380 1,205,738 13,263,117 

3 

Chi phí lập Hồ sơ Thiết kế thi 

công và Tổng dự toán đối với 

phần thiết bị của hạng mục 

195,199,198 19,519,920 214,719,118 

4 
Chi phí thẩm tra Thiết kế thi công 

phần thiết bị của hạng mục 
9,939,191 993,919 10,933,110 

5 
Chi phí thẩm tra Dự toán phần 

thiết bị của hạng mục 
8,146,878 814,688 8,961,566 

6 

Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh 

giá hồ sơ dự thầu đối với thiết bị 

của hạng mục  

37,149,764 3,714,976 40,864,740 

7 
Chi phí giám sát thi công xây lắp 

thiết bị  
98,088,412 9,808,841 107,897,253 

V CÁC CHI PHÍ KHÁC 223,987,636 11,822,329 235,809,965 

1 

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết 

toán 

((Gtv+Gtb+Gqlda)*0,882%)*70

% 

105,764,346   105,764,346 

2 

Chi phí thuê kiểm toán công trình 

((Gtv+Gtb+Gqlda)*1,075%)*70

%*50% 

64,453,895 6,445,390 70,899,285 

3 
Chi phí thẩm định giá 

(Gtb*0,33%) 
53,769,395 5,376,940 59,146,335 

Tổng các chi phí chƣa dự phòng 17,354,591,071 1,689,297,109 19,043,888,180 

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG     952,194,409 

TỔNG CỘNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I+II+III+IV+V+VI) 19,996,082,589 

Làm tròn số (VND) 19,996,000,000 

 

6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; 

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự 

án. 

8. Thời gian thực hiện: 2021.  

III. Phân tích lựa chọn công nghệ và thiết bị đầu tƣ: 
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Trên thị trường hiện tại có khá nhiều hãng cung cấp các thiết bị HNTH 

đi kèm với nhiều giải pháp HNTH khác nhau, nhưng theo đánh giá t  Gartner 

– Công ty nghiên cứu về CNTT hàng đầu thế giới thì hiện nay chỉ có 03 hãng 

đang đứng đầu về lĩnh vực này: Cisco, Polycom, Vidyo trong đó Cisco đư c 

đánh giá là đơn vị đi đầu về m t giải pháp, thiết kế các thiết bị đầu cuối và xu 

hướng mở rộng trong tương lai.  

So sánh, phân tích các giải pháp của các hãng hiện có trên thị 

trƣờng Việt Nam:       

Giải pháp 
HNTH Của 

Polycom 
HNTH Cisco HNTH Sony 

Thiết bị đầu cuối 

cho phòng họp 

- Dải sản phẩm ít, 

không có nhiều 

sự lựa chọn 

- Thiết bị hỗ tr  

Full HD nhưng 

phải mất license 

mới kích hoạt 

tính năng Full 

HD 

- Có khả năng 

điều khiển tư xa 

- Tích h p cài đ t 

vị trí camera 

trước 

- Chỉ có chia sẻ 

nội dụng qua 

laptop 

- Tích h p với hệ 

thống âm thanh 

ngoài 

- Camera PTZ, hỗ 

tr  tự động căn 

chỉnh mầu, độ 

zoom quang học 

cao 

- Micro đa hướng, 

thu âm tốt, có khả 

- Dải sản phẩm có 

nhiều sự lựa 

chọn, phù h p 

mới nhiều yêu 

cầu của khách 

hang 

- Kết h p để ra 

những dòng sản 

phẩm có thiết kế 

đẹp, bắt mắt, sang 

trọng 

- Có khả năng 

điều khiển t  xa 

- Tích h p cài đ t 

vị trí camera 

trước 

- Tích h p đư c 

với hệ thống âm 

thanh ngoài 

- Có khả năng 

chia sẻ nội dung 

t  màn hình điện 

thoại, laptop 

- Camera PTZ, 

căn chỉnh màu 

sắc, cân bằng 

trắng. zoom 

- Dải sản phẩm ít, 

không có sự đổi 

mới về tính năng 

cũng như thiết kế. 

- Có khả năng 

điều khiển t  xa 

- Tích h p cài đ t 

vị trí camera 

trước 

- Chỉ có chia sẻ 

nội dụng qua 

laptop 

- Tích h p với hệ 

thống âm thanh 

ngoài 

- Camera PTZ, hỗ 

tr  tự động căn 

chỉnh mầu, độ 

zoom quang học 

cao 

- Micro đa hướng, 

thu âm tốt, có khả 

năng chống lọc 

âm 
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năng chống lọc 

âm 
 
 

 

 
 

 

 

quang học cao 

- Micro đa hướng, 

thu âm tốt, có khả 

năng chống lọc 

âm 

Tiện ích - Cung cấp giải 

pháp phần mềm 

hoàn thiện cho 

doanh nghiệp, 

khối nhà nước 

- Kết nối mọi 

người thông qua 

âm thanh HD, 

Chia sẻ dữ liệu, 

Video, tương tác 

qua Web một 

cách nhanh 

chóng, hoàn hảo 

và hiệu quả 

- Bao gồm cho 

desktop, mobile 

và soft web 

clients 

- Cung cấp giải 

pháp cho việc 

chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục, 

sản xuất 

- Đơn giản cho 

việc đáp ứng với 

bất kỳ mục đích 

sử dụng, khả 

- Cung cấp giải 

pháp phần mềm 

hoàn thiện cho 

doanh nghiệp, 

khối nhà nước 

- Kết nối mọi 

người thông qua 

âm thanh HD, 

Chia sẻ dữ liệu, 

Video, tương tác 

qua Web một 

cách nhanh 

chóng, hoàn hảo 

và hiệu quả 

- Bao gồm cho 

desktop, mobile 

và soft web 

clients 

- Cung cấp giải 

pháp cho việc 

chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục, 

sản xuất 

- Đơn giản cho 

việc đáp ứng với 

bất kỳ mục đích 

sử dụng, khả 

Cung cấp giải 

pháp phần mềm 

hoàn thiện cho 

doanh nghiệp, 

khối nhà nước 

- Kết nối mọi 

người thông qua 

âm thanh HD, 

Chia sẻ dữ liệu, 

Video, tương tác 

qua Web một 

cách nhanh 

chóng, hoàn hảo 

và hiệu quả 

- Bao gồm cho 

desktop, mobile 

và soft web 

clients 

- Cung cấp giải 

pháp cho việc 

chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục, 

sản xuất 

- Đơn giản cho 

việc đáp ứng với 

bất kỳ mục đích 

sử dụng, khả 
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năng mở rộng năng mở rộng năng mở rộng 

Chuẩn giao tiếp - Chuẩn video hỗ 

tr :  H.263 

(H.263+), H.264 

Baseline and 

High Profile, 

H.264 Annex G 

(SVC), WebRTC 

- Chuẩn audio hỗ 

tr : G.711µ, 

G.711A, G.722, 

G.722.1C, 

G.722.1, G.719, 

G.729A, and 

Siren™ 14, Siren 

22, and Siren 22 

LPR 

Chuẩn video hỗ 

tr : H.261, H.263 

(H.263+), H.264 

Baseline and 

High Profile, 

H.265 G (SVC), 

WebRTC, 

WebM, VP8, 

Microsoft RTV 

Chuẩn audio hỗ 

tr : G.711µ, 

G.711A, G.722, 

G.722.1C, 

G.722.1, G.719, 

G.728, G.729A, 

AAC-LD, 

SPEEX, OPUS 

Chuẩn video hỗ 

tr : H.261, H.263 

(H.263+), H.264 

Hệ thống MCU ảo hóa, 

năng lực theo số 

lư ng điểm kết 

nối trong một 

phòng họp, nhiều 

điểm dẫn đến giá 

thành cao 

MCU ảo hóa, 

năng lực 96 điểm 

HD kết nối trong 

một phòng họp 

ho c có thể mở 

rộng lên tới hơn 

2000 điểm, giá 

thành không đổi 

khi số lư ng ít 

Không có 
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hơn 96 điểm, chi 

phí đầu tư không 

cao 

Ƣu điểm 

- Giải pháp có độ 

tin cậy tương đối. 

- Đảm bảo tốt tín 

hiệu, cho hình 

ảnh chất lư ng; 

- Cầu hình dễ 

dàng, giao diện 

quản trị dễ sử 

dụng; 

 

- Giải pháp có độ 

tin cậy cao 

- Có thể kết nối 

giữa thiết bị 

chuyên dụng với 

các điện thoại 

thông minh, máy 

tính, máy tính 

bảng đư c cài 

phần mềm 

- Tích h p cả 

mạng 3G, 

Internet, Analog 

- Kết nối với hệ 

thống khác 

- Dễ dàng quản 

trị, hệ thống kết 

nối tự động, tối 

ưu hóa cho cán 

bộ CNTT 

- Tự động nén 

hình ảnh đảm bảo 

diễn biến cuộc 

họp không bị ngắt 

quãng, chiếm 

băng thông ít 

- Giải pháp có độ 

tin cậy tương đối 

- Đảm bảo tốt tín 

hiệu cho chất 

lư ng cuộc họp 

- Cấu hình dễ 

dàng 

- Dễ dàng phối 

ghép với hệ thống 

khác nhờ các phụ 

kiện camera, mic 

bán rời 

- Dễ dàng phối 

ghép với hệ thống 

âm thanh ngoài 

Nhƣợc điểm 

- Chi phí đầu tư 

ban đầu cao 

- Bị giới hạn bởi 

số lư ng điểm 

cầu vì năng lực 

xử lý của MCU 

- Gián đoạn cuộc 

họp khi đường 

truyền không ổn 

định 

- Chi phí đầu tư 

ban đầu h p lý, 

phụ thuộc vào 

nhu cầu khách 

hàng 

- Hạn chế về m t 

thiết bị 

- Chất lư ng hình 

ảnh chưa đư c 

cao do thiết bị 

không đư c cập 

nhật các tính năng 

mới 

- Không có MCU 

của hãng Sony 
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1. Phƣơng án công nghệ: 

T  những phân tích so sánh giữa giải pháp của các hãng, ưu như c 

điểm, giải pháp HNTH của Cisco với mô hình quản lý tập trung là thích h p 

nhất tại thời điểm hiện nay, đáp ứng đư c các nhu cầu mở rộng trong tương 

lai. 

Đây là giải pháp kết nối đư c với các thiết bị đầu cuối HNTH và các 

thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, giải 

pháp này đư c điều khiển thông qua mạng LAN bởi giao diện trình duyệt 

web. Bằng cách này có thể dễ dàng sử dụng để quản lý hệ thống thông qua các 

trình duyệt có sẵn trên máy tính như IE, Firefox ho c Google Chrome. 

Hệ thống bao gồm: 

a. Hệ thống quản lý đa điểm và quản lý người dùng 

 Thiết bị điều khiển kết nối đa điểm (MCU) giúp kết nối cuộc họp 

một cách linh hoạt, dễ dàng t  bất kỳ thiết bị đầu cuối nào (Web 

Browser, Endpoint, PC, Mobile devices-laptop, smartphone, tablet 

…) một cách an toàn nhất đảm bảo hệ thống đư c thông suốt khi 

cuộc họp diễn ra. Các cuộc gọi điện thoại, các cuộc gọi video và 

chia sẻ nội dung có giao diện giống nhau trên mọi thiết bị. Thiết bị 

điều khiển đa điểm làm nhiệm vụ tạo ra phòng họp ảo để cho các 

điểm cầu kết nối vào và tương tác với nhau. 

 Hệ thống điều khiển cuộc họp  Cisco Meeting Management 

(CMM) bằng trình duyệt web thông qua địa chỉ IP, đăng nhập 

bằng tài khoản và mật khẩu. Tại giao diện quản trị của phần mềm 

điều khiển cuộc họp, người quản trị có thể: 

- Bật/tắt Mic điểm cầu ho c toàn bộ các điểm cầu 

- Bật/tắt Camera điểm cầu ho c toàn bộ các điểm cầu 

- Chọn layout hiển thị của điểm cầu ho c toàn bộ các điểm cầu 

- Ghim 1 điểm cầu lên layout chính 

- Kick 1 điểm cầu khỏi phòng họp 

 Cisco Webex Cloud: Kết nối tới 200 điểm cầu sử dụng thiết bị  

đầu cuối các hãng Polycom, Cisco,Sony, Avaya, Aver,…. chuẩn 

mà phải dùng 

MCU của hãng 

khác kết h p 
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video SIP/H323 ho c phần mềm Webex Team cài đ t trên máy 

tính thiết bị Laptop/PC/mobile. Họp đa điểm, chia sẻ dữ liệu, bảng 

tương tác & tính năng lập lịch, đồng bộ qua MS Outlook,...Ghi lại 

cuộc họp lưu trữ trên Cisco Cloud miễn phí tới 10GB. Yêu cầu có 

kết nối Internet Public, 3G,4G cho tất cả các điểm cầu 

b. Hệ thống thiết bị HNTH 

Thiết bị đầu cuối tại các điểm cầu: là thiết bị với chức năng chính giúp thu 

nhận hình ảnh, âm thanh tại một điểm. Sau đó mã hoá chúng theo một phương 

thức nhất định rồi gửi đến đầu khác thông qua mạng truyền dẫn. 

Các thành phần chính trong bộ thiết bị đầu cuối gồm: 

- Camera chuyên dụng: là loại có độ phóng đại lớn, có khả năng tự động 

điều chỉnh nét, tự cân bằng theo ánh sáng trắng và có thể quay ngang, quay 

dọc. Góc mở của Camera lớn cho phép bao quát toàn bộ phòng họp. Có khả 

năng thu tín hiệu hình ảnh Full HD 1080p 60fps, có khả năng cài đ t trước vị 

trí để đảm bảo theo đúng kịch bản hội nghị 

- Bộ Codec: là thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu hội nghị truyền hình. 

Thiết bị đầu cuối đảm bảo hỗ tr  các tiêu chuẩn như: Chuẩn video hỗ tr : 

H.261, H.263 (H.263+), H.264 Baseline and High Profile, H.265 G (SVC), 

WebRTC, WebM, VP8, Microsoft RTV. Chuẩn audio hỗ tr : G.711µ, 

G.711A, G.722, G.722.1C, G.722.1, G.719, G.728, G.729A, AAC-LD, 

SPEEX, OPUS. Ngoài ra các bộ Codec còn đư c tích h p các điều khiển trên 

trình duyệt web để phục vụ cho công tác cấu hình, theo dõi và bảo dưỡng. 

- Micro rùa: có chức năng thu nhận tín hiệu âm thanh, có khả năng thu 

âm thanh đa hướng và có sẵn các chức năng như loại bỏ nhiễu nền, khử tiếng 

vọng và tự động điều chỉnh cường độ âm thanh. Nhờ các chức năng đó mà 

chất lư ng âm thanh trong hội nghị truyền hình đã đư c tăng lên đáng kể. 

Thiết bị hiển thị: là thiết bị đảm nhận việc thu nhận tín hiệu hình ảnh t  bộ 

Codec đư c truyền qua các giao diện phổ biến như DVI, VGA, HDMI. Thiết 

bị hiển thị thường có tỷ lệ 4:3 ho c 16:9. Tiêu chuẩn hình ảnh chất lư ng 4K 

nên theo đề xuất thiết bị thì sử dụng các loại màn hình phải theo công nghệ 

tiến tiến, đồng thời sử dụng cổng HDMI là cổng vào. 

Thiết bị lưu trữ điện UPS: Là thiết bị đảm bảo cho việc vẫn duy trì đư c 

nguồn điện cung cấp cho hệ thống, nếu như có sự cố mất điện xảy ra. Tránh 

trường h p, thiết bị bị ngắt đột ngột có thể làm hỏng các thiết bị. 

2. Các giải pháp kỹ thuật: 

- Đầu tư mua sắm hệ thống HNTH là thiết bị đồng bộ, nguyên chiếc và 

mới 100%, sản xuất năm 2020; có khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lai 
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mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hiện tại; trong đó: 

+ Thiết bị điều khiển đa điểm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối dành 

cho các lãnh đạo Tỉnh có thương hiệu tại Châu Âu, Mỹ ho c Nhật Bản và 

đư c sản xuất năm 2019 trở đi. 

+ Đối với thiết bị hiển thị đư c sản xuất năm 2019-2020; 

- Tuân thủ theo các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật 

ban hành kèm theo Công văn số 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 và 

Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 2/8/2019 về việc công bố tài liệu 

hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu 

chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông; cụ thể 

như sau: 

a. Mô tả hệ thống yêu cầu: 

Mô tả cấu hình máy chủ cài đặt Phòng họp ảo 

Cấu hình đáp ứng của máy chủ 

- Phòng họp ảo CMS: Có 3 Room họp(VM), mỗi VM 72Vcpu , 64Gb 

Ram, HDD 150Gb 

- Phần mềm CMM( quản lý cuộc họp): 4Vcpu, 4Gb Ram, HDD 100Gb 

- Máy chủ cài AD( lưu trữ các ghi hình cuộc họp): 4Vcpu, 8Gb ram, 

HDD 3Tb. 

b. Về An toàn bảo mật 

Bảo mật hệ thống: 

 Hệ thống triển khai hoàn toàn tại địa điểm của khách hàng, thông 

tin người dùng, thông tin cuộc gọi, thông tin phòng họp lưu trữ 

trên hệ thống, không truyền ra bất cứ hệ thống nào bên ngoài 

internet. 

Các tính năng bảo mật: 

 Luồng media (video và audio) đư c mã hóa chuẩn AES 

(Advanced Encryption Standard) (chuẩn công nghệp Secure Real-

Time Transport Protocol [RSTP]). 

 Tất cả các dữ liệu điều khiển đư c xác thực và mã hóa (theo TLS 

và SSL). 

 Domain Name System Security Extensions (DNSSEC). 

 Có thêm Security code ho c PIN option khi gọi vào phòng họp. 
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 Chứng nhận JITC. 

 Chuẩn bảo mật FIPS-140-2. 

c. Về chuẩn đáp ứng 

+ Đáp ứng chuẩn truyền thông H.323 và SIP   

+ Đáp ứng chuẩn mã hóa video (Theo chuẩn của ITU-T): có khả năng 

hỗ tr  nhiều phương thức mã hóa phổ biến cho hệ thống giao ban điện tử đa 

phương diện: H.261, H.263 (H.263+), H.264 Baseline and High Profile, H.265 

G (SVC), WebRTC, WebM, VP8, Microsoft RTV 

+ Đáp ứng tiêu chuẩn video phổ biến (H.239 – Dual Video) 

+ Đáp ứng chuẩn mã hóa Audio phổ biến như: G.711µ, G.711A, G.722, 

G.722.1C, G.722.1, G.719, G.728, G.729A, AAC-LD, SPEEX, OPUS 

d. Phương án bảo quản và bảo dưỡng thiết bị: 

Các thiết bị đư c đầu tư trong dự án là các thiết bị công nghệ cao, đòi 

hỏi chế độ vận hành và bảo quản nghiêm ng t. Các thiết bị phải bảo dưỡng 

định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất phù h p với điều kiện khí hậu nóng 

ẩm tại Việt Nam. 

e. Kiểm định thiết bị: 

Các thiết bị sử dụng trong Dự án phải đư c kiểm định theo quy định 

pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan quản lý, giám sát và chủ đầu tư. 

f. Đào tạo kỹ thuật khai thác, vận hành 

- Đào tạo tại chỗ: Sử dụng, vận hành thiết bị, xử lý những sự cố nhỏ. 

g. Giải pháp đề xuất được mô tả như sau: 

- Sơ đồ tổng quan hệ thống: 

Hệ thống bao gồm: 

 Điểm đ t hệ thống máy chủ quản lý đa điểm tại phòng máy chủ 

trung tâm UBND Tỉnh. 

 Điểm cầu phòng hội trường 2 tầng 2 sử dụng thiết bị đầu cuối 

chuyên dụng: Bao gồm thiết bị đầu cuối HNTH, hệ thống màn 

hình hiển thị, hệ thống màn hình ghép, hệ thống âm thanh hội thảo 

và loa( tận dụng cũ), hệ thống camera mở rộng và hệ thống UPS 

lưu điện. 

 Điểm cầu phòng họp số 2 tầng 3 sử dụng thiết bị đầu cuối chuyên 

dụng: Bao gồm thiết bị đầu cuối HNTH, hệ thống màn hình hiển 
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thị, hệ thống âm thanh hội thảo, hệ thống điều khiển thông minh 

speaker track và bộ lưu điện. 

 Các điểm cầu phòng họp số 3 tầng 4 sử dụng thiết bị đầu cuối 

chuyên dụng: Bao gồm thiết bị đầu cuối HNTH, hệ thống màn 

hình hiển thị và hệ thống UPS lưu điện. 

 Các điểm cầu tại 18 đơn vị sử dụng thiết bị đầu cuối chuyên dụng: 

Bao gồm thiết bị đầu cuối HNTH và hệ thống UPS lưu điện. 

 Các điểm cầu 6 đơn vị( 5 sở và công an) sử dụng thiết bị đầu cuối 

chuyên dụng: Bao gồm thiết bị đầu cuối HNTH, hệ thống màn 

hình hiển thị và hệ thống UPS lưu điện. 

Hệ thống đư c kết nối qua mạng Internet/Leased Line/MPLS 

WAN/VPN với yêu cầu băng thông tối thiếu để đảm bảo chất lư ng 

HD/FullHD tính cả suy hao đường truyền là 2Mbps. Điểm đ t thiết bị quản 

lý đa điểm (MCU) cần đáp ứng băng thông bằng tổng tất cả các điểm cầu 

cộng lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ tổng quát của hệ thống 

 

- Mô tả hệ thống quản lý đa điểm và quản lý người: 

 Thiết bị điều khiển kết nối đa điểm (MCU) giúp kết nối cuộc họp 

một cách linh hoạt, dễ dàng t  bất kỳ thiết bị đầu cuối nào (Web 
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Browser, Endpoint, PC, Mobile devices-laptop, smartphone, tablet 

…) một cách an toàn nhất đảm bảo hệ thống đư c thông suốt khi 

cuộc họp diễn ra. Các cuộc gọi điện thoại, các cuộc gọi video và 

chia sẻ nội dung có giao diện giống nhau trên mọi thiết bị. Thiết bị 

điều khiển đa điểm làm nhiệm vụ tạo ra phòng họp ảo để cho các 

điểm cầu kết nối vào và tương tác với nhau. 

 Để điều khiển cuộc họp, người quản trị truy cập Cisco Meeting 

Management (CMM) bằng trình duyệt web thông qua địa chỉ IP, 

đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. 

Tại giao diện quản trị của phần mềm điều khiển cuộc họp, người 

quản trị có thể: 

Bật/tắt Mic điểm cầu ho c toàn bộ các điểm cầu 

Bật/tắt Camera điểm cầu ho c toàn bộ các điểm cầu 

Chọn layout hiển thị của điểm cầu ho c toàn bộ các điểm cầu 

Ghim 1 điểm cầu lên layout chính 

Kick 1 điểm cầu khỏi phòng họp 

 

- Sơ đồ kết nối Trung ương- Tỉnh- Huyện, Thành thị, xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sơ đồ kết nối Trung ương- Tỉnh 

 

 

 

 

 

 

- Sơ đồ Tỉnh- Huyện- Xã 
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- Sơ đồ kết nối Tỉnh – Huyện – Xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mô tả kết nối cơ bản tại phòng hội trường 2 tầng 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ kết nối 

Thiết bị trực tuyến bao gồm: Codec, 2 camera, màn cảm ứng điều 

khiển 

o Camera PTZ FullHD có khả năng zoom quang, góc mở lớn 

ngang và dọc. Camera sau khi thu hình sẽ chuyển hình ảnh về 

codec thông qua cáp chuyên dụng đi kèm. 

o Màn hình điều khiển có chức năng điều khiển thiết bị như kết 

nối, cài đ t các thông số cũng như điều khiển trong quá trình 

diễn ra cuộc họp. 

o Thiết bị mã hóa và giải mã codec đư c kết nối vào mạng 

LAN của phòng họp để thực hiện cuộc gọi thông qua nền IP. 
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Hệ thống hiển thị 

o 04 màn hình hiển thị 65‖ của với độ phân giải 4K 

o Hệ thống màn hình ghép: tận dụng lại màn hình có sẵn. 

o Tất cả đư c kết nối bằng cáp HDMI về cổng ra màn hình của 

codec qua bộ chia hình ảnh để hiển thị hình ảnh đầu gần, đầu 

xa và dữ liệu đư c chia sẻ trong cuộc họp. 

Hệ thống âm thanh: âm thanh hội thảo có sẵn của phòng họp, đồng 

thời thêm loa âm trần và amply. 

Khi thực hiện các cuộc gọi t  trung ương và chia sẻ xuống các huyện, 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit Plus P60 ( thiết bị dự 

phòng) đóng vai trò là thiết bị chuyển tiếp cuộc họp, nhận tín hiệu 

chia sẻ content t  Trung ương về và chuyển tiếp đến các tuyến Huyện 

trong cùng cuộc họp để chia sẻ thông tin cho nhau. 

Khi bắt đầu cuộc họp, người quản trị sẽ tiến hành gọi vào hệ thống đa 

điểm theo địa chỉ IP đư c cấp t  trước để tham gia cuộc họp. 

Trong khi cuộc họp diễn ra, người tham gia cuộc họp có thể chia sẻ 

dữ liệu tới các điểm cầu xa. 
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- Mô tả kết nối cơ bản tại phòng họp số 2 tầng 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ kết nối 

Thiết bị trực tuyến bao gồm: Codec, camera, màn cảm ứng điều 

khiển 

 Camera PTZ FullHD có khả năng zoom quang, góc mở lớn 

ngang và dọc. Camera sau khi thu hình sẽ chuyển hình ảnh 

về codec thông qua cáp chuyên dụng đi kèm. 

 Màn điều khiển có chức năng điều khiển thiết bị như kết 

nối, cài đ t các thông số cũng như điều khiển trong quá 

trình diễn ra cuộc họp. 

 Thiết bị mã hóa và giải mã codec đư c kết nối vào mạng 

LAN của phòng họp để thực hiện cuộc gọi thông qua nền 

IP. 

Hệ thống hiển thị 

 01 màn hình hiển thị 86‖ của với độ phân giải 4K đư c kết 

nối bằng cáp HDMI về cổng ra màn hình của codec để 

hiển thị hình ảnh đầu gần, đầu xa và dữ liệu đư c chia sẻ 

trong cuộc họp. Đồng thời tận dụng lại các màn hình có 

sẵn trong phòng họp. 

Hệ thống âm thanh: tận dụng lại âm thanh hiện có của phòng, 

đồng thoqif bổ sung thêm bộ trộn âm thanh và bộ chống phản hồi 

âm để cải thiện hệ thống âm thanh 

Khi bắt đầu cuộc họp, người quản trị sẽ tiến hành gọi vào hệ thống 

đa điểm theo địa chỉ IP đư c cấp t  trước để tham gia cuộc họp. 
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Trong khi cuộc họp diễn ra, người tham gia cuộc họp có thể chia sẻ 

dữ liệu tới các điểm cầu xa. 

 

Sơ đồ bố trí 

- Mô tả kết nối cơ bản tại phòng họp số 3 tầng 4. 
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rực tuyến bao gồm: Codec, camera, màn cảm ứng điều khiển 

 Camera FullHD có khả năng zoom quang, góc mở lớn 

ngang và dọc. Camera sau khi thu hình sẽ chuyển hình ảnh 

về codec thông qua cáp chuyên dụng đi kèm. 

 Màn điều khiển có chức năng điều khiển thiết bị như kết 

nối, cài đ t các thông số cũng như điều khiển trong quá 

trình diễn ra cuộc họp. 

 Thiết bị mã hóa và giải mã codec đư c kết nối vào mạng 

LAN của phòng họp để thực hiện cuộc gọi thông qua nền 

IP. 

Hệ thống hiển thị: 01 màn hình hiển thị 75‖ của với độ phân giải 

4K đư c kết nối bằng cáp HDMI về cổng ra màn hình của codec để 

hiển thị hình ảnh đầu gần, đầu xa và dữ liệu đư c chia sẻ trong cuộc 

họp 

Hệ thống âm thanh: tận dụng lại âm thanh hiện có của phòng họp, 

đồng thời đầu tư thêm bộ trộn âm thanh và chống phản hồi âm để 

cải thiện âm thanh phòng họp. Âm thanh thu đư c sẽ truyền đi và 

phát ra loa tại phòng họp 

Khi bắt đầu cuộc họp, người quản trị sẽ tiến hành gọi vào hệ thống 

đa điểm theo địa chỉ IP đư c cấp t  trước để tham gia cuộc họp. 

Trong khi cuộc họp diễn ra, người tham gia cuộc họp có thể chia sẻ 

dữ liệu tới các điểm cầu xa. 

 
 

Sơ đồ bố trí 
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- Mô tả kết nối cơ bản tại phòng họp 18 huyện và 6 đơn vị Sở thông tin 

và truyền thông, Sở y tế, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở 

giáo dục và đào tạo, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ kết nối 

 

Thiết bị trực tuyến bao gồm: Codec, camera, màn cảm ứng điều 

khiển 

 Camera PTZ FullHD có khả năng zoom quang, góc mở lớn 

ngang và dọc. Camera sau khi thu hình sẽ chuyển hình ảnh 

về codec thông qua cáp chuyên dụng đi kèm. 

 Màn điều khiển có chức năng điều khiển thiết bị như kết 

nối, cài đ t các thông số cũng như điều khiển trong quá 

trình diễn ra cuộc họp. 

 Thiết bị mã hóa và giải mã codec đư c kết nối vào mạng 

LAN của phòng họp để thực hiện cuộc gọi thông qua nền 

IP. 

Hệ thống hiển thị: tận dụng có sẵn của đơn vị 
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Hệ thống âm thanh: tận dụng lại âm thanh hiện có của phòng họp. 

Hệ thống lƣu điện 

Khi bắt đầu cuộc họp, người quản trị sẽ tiến hành gọi vào hệ thống 

đa điểm theo địa chỉ IP đư c cấp t  trước để tham gia cuộc họp. 

Trong khi cuộc họp diễn ra, người tham gia cuộc họp có thể chia sẻ 

dữ liệu tới các điểm cầu xa. 

 

- Mô tả kết nối các điểm dùng Di động sử dụng Cisco Webex Cloud 

 Cisco Webex cloud đóng vai trò là một thiết bị kết nối đa điểm giúp 

kết nối cuộc họp một cách linh hoạt, dễ dàng t  bất kỳ thiết bị đầu 

cuối nào một cách an toàn nhất đảm bảo hệ thống đư c thông suốt 

khi cuộc họp diễn ra. 

 Cisco Webex cloud kết nối tới 200 điểm cầu sử dụng thiết bị  đầu 

cuối các hãng  ho c 800 phần mềm Webex cài đ t trên 

Laptop/PC/mobile. 

 Khi bắt đầu vào cuộc họp thì người vận hành hệ thống sẽ kết nối 

thiết bị đầu cuối ho c phần mềm chạy trên máy tính, laptop vào 

phòng họp đư c khởi tạo trên webex cloud thông qua mạng 

Internet. 

IV. Danh mục, dự toán về trang thiết bị và thi công lắp đặt: 

Qua các nội dung phân tích nêu trên về sự cần thiết phải đầu tư, mục 

tiêu đàu tư, quy mô đầu tư và phương án lựa chọn công nghệ thiết bị đầu tư, 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã lựa chọn, xây dựng danh mục, 

dự toán về trang thiết bị và thi công lắp đ t như sau: 

(có phụ lục dự toán kèm theo) 

VI. Hiệu quả đầu tƣ dự án: 

- Hệ thống hội nghị truyền hình sau khi đư c triển khai mở rộng sẽ hỗ 

tr  công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước đư c tối ưu 

thông qua các cuộc họp trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, các xã; giữa t ng 

Lãnh đạo với một hay nhiều huyện, xã để nắm bắt, trao đổi thông tin một cách 

trực tiếp, nhanh chóng, hạn chế tối đa việc đi lại, tổ chức hội nghị tập trung 

v a mất thời gian và kinh phí. 
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 - Hệ thống hội nghị truyền hình chạy trên môi trường mạng thông tin 

điện tử đa phương tiện không chỉ hỗ tr  các sở ban ngành, cơ quan quản lý có 

thể hội họp, trao đổi thông tin trong nội bộ Tỉnh mà còn có thể kết nối với các 

Sở ban ngành thuộc Tỉnh khác, có thể thiết lập đồng thời một lúc nhiều sở ban 

ngành của nhiều Tỉnh khác nhau. Việc này sẽ tăng cường khả năng trao đổi, 

nắm bắt thông tin, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, hỗ tr  các cơ quan quản 

lý đưa ra quyết định, chính sách phát triển kinh tế giữa các vùng miền. 

- Hệ thống là công cụ đắc lực giúp cho cơ quan quản lý nhà nước Tỉnh 

Quảng Nam trao đổi thông tin, chỉ đạo, điều hành trong môi trường mạng 

thông tin điện tử đa phương tiện chuyên dùng. M t khác, hệ thống cũng đem 

lại những giá trị lan tỏa khác như: nâng cao năng suất và hiệu quả công tác 

quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tỉnh trong môi trường mạng thông tin 

điện tử, giảm dần các cuộc hội họp tập trung đông người theo cách truyền 

thống, đảm bảo thông tin nhanh chóng, hiệu quả. M t khác tiết kiệm các chi 

phí đầu tư cho hội họp tập trung góp phần thực hiện các biện pháp kiềm chế 

lạm phát, lãng phí của Chính phủ. 

- Triển khai nâng cấp thành công Hệ thống hội nghị truyền hình khẳng 

định đư c vài trò, trình độ quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đối với 

nhiệm vụ đư c Tỉnh giao, tham mưu cho Tỉnh đưa ra những định hướng chính 

xác cho việc phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Nam một cách bền vững, góp 

phần thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng Tỉnh Quảng Nam vững mạnh. 

- Triển khai thành công Hệ thống hội nghị truyền hình giúp Quảng Nam 

khẳng định đư c ví trí của mình trong bảng xếp hạng những Tỉnh áp dụng 

Công nghệ thông tin hiệu quả nhất của cả nước; phù h p với tiến trình xây 

dựng chính quyền điện tử của Tỉnh; 

VII. Kiến nghị:  

Dự án: ―Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến‖ đư c triển 

khai thực hiện nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hạ tầng 

công nghệ thông tin để phục vụ cho việc xây dựng chính quyền điện tử của 

tỉnh. 

Vì vậy việc triển khai dự án ―Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến‖ là rất cần thiết.  

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam xem xét phê duyệt dự 

án, tạo điều kiện cho Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ 

đư c giao./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lưu VT,CNTT. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Hồng Quảng 



  
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

Dự án: “Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến”  

      
Đơn vị tính: VNĐ 

STT Khoản mục chi phí Ký hiệu Căn cứ tính 
Giá trị trƣớc 

thuế 
Thuế VAT Giá trị sau thuế 

[1] [2]     [3] [4] [5] = [3] + [4] 

I CHI PHÍ XÂY LẮP GXL   0 0 0 

II CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB   16,293,756,121 1,629,375,612 17,923,131,733 

1 Chi phí mua sắm thiết bị     15,863,607,779 1,586,360,778 17,449,968,557 

2 Chi phí lắp đ t, cài đ t     394,898,342 39,489,834 434,388,176 

3 Chi phí đào tạo     35,250,000 3,525,000 38,775,000 

III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN GQLDA   355,855,634   355,855,634 

1 Chi phí quản lý dự án đối với phần thiết bị 
Gtb x 

2.184% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 355,855,634   355,855,634 

IV CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG CNTT GTV   480,991,681 48,099,168 529,090,849 

1 
Chi phí lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi đối với phần 

thiết bị của hạng mục 

Gtb x 

0,739% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 120,410,858 12,041,086 132,451,944 

2 
Chi phí thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu Khả thi phần thiết 

bị của hạng mục  

Gtb x 

0,074% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 12,057,380 1,205,738 13,263,117 

3 
Chi phí lập Hồ sơ Thiết kế thi công và Tổng dự toán đối 

với phần thiết bị của hạng mục 

Gtb x 

1.198% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 195,199,198 19,519,920 214,719,118 

4 
Chi phí thẩm tra Thiết kế thi công phần thiết bị của hạng 

mục 

Gtb x 0,061 

% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 9,939,191 993,919 10,933,110 

5 Chi phí thẩm tra Dự toán phần thiết bị của hạng mục 
Gtb x 0,050 

% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 8,146,878 814,688 8,961,566 
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6 
Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối 

với thiết bị của hạng mục  
Gtb x 

0,228% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 37,149,764 3,714,976 40,864,740 

7 Chi phí giám sát thi công xây lắp thiết bị  
Gtb x 

0,602% 
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 98,088,412 9,808,841 107,897,253 

V CÁC CHI PHÍ KHÁC GK   223,987,636 11,822,329 235,809,965 

1 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 

((Gtv+Gtb+Gqlda)*0,882%)*70% 
K1 TT 09/2016-BTC 105,764,346   105,764,346 

2 
Chi phí thuê kiểm toán công trình 

((Gtv+Gtb+Gqlda)*1,075%)*70%*50% 
K2 TT 09/2016-BTC 64,453,895 6,445,390 70,899,285 

3 Chi phí thẩm định giá (Gtb*0,33%) K3  Tạm tính 53,769,395 5,376,940 59,146,335 

Tổng các chi phí chƣa dự phòng 17,354,591,071 1,689,297,109 19,043,888,180 

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG GDP TT 06/2011/TT-BTTTT     952,194,409 

TỔNG CỘNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I+II+III+IV+V+VI) 19,996,082,589 

Làm tròn số (VND) 19,996,000,000 

 

 



CHI PHÍ THIẾT BỊ 

STT THIẾT BỊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT SL ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 
HÃNG/XUẤT 

XỨ 

THIẾT BỊ TẠI TRUNG TÂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Hệ thống điều khiển đa điểm (MCU) 

1  License phòng họp 

Shared Multiparty Plus license cài đ t trên 

server 

Họp đồng thời 3 cuộc họp 

1 License       1,046,100,000       1,046,100,000  Cisco 

2 
License ghi hình cuộc 

họp 

License recording và streaming cho hệ thống 

(Ghi đư c 3 cuộc họp đồng thời) 
1 License          384,000,000    384,000,000  Cisco 

3 

CISCO 

WEBEX CLOUD/ sử 

dụng 5 năm 

Bản quyền dịch vụ Cisco Webex : 

- Dịch vụ truyền thông h p nhất ( 

Collaboration ) ảo hóa trên Cloud, đư c cung 

cấp trên phạm vị toàn cầu. 

- Kết nối tới 200 điểm cầu sử dụng thiết bị  

đầu cuối các hãng Polycom, Cisco,Sony, 

Avaya, Aver,…. chuẩn video SIP/H323 ho c 

800 thiết bị sử dụng phần mềm miễn phí 

Cisco Webex Team, Meeting cài đ t trên 

máy tính, điện thoại thông minh 

- Họp hội nghị video, chia sẻ tài liệu, chia sẻ 

dữ liệu, chat 

- Miễn phí 10GB dung lư ng lưu trữ trên 

Cloud cho nội dung chia sẻ 

- Đồng bộ hóa với các ứng dụng Office 365, 

Outlook,... của Microsoft 

- Yêu cầu có kết nối Internet Public cho tất 

cả các điểm cầu 

- Dịch vụ đư c cung cấp qua tài khoản t  12 

tháng tới 60 tháng 

- Đư c cung cấp trial 90 ngày bởi Ademax 

jsc - Cisco collaboration partner in Vietnam 

1 Gói            49,000,000     49,000,000    Cisco 
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4 
HPE Synergy 480 Gen 

10 

- 1x HPE Synergy 480 Gen10 Configure-to-order 

Compute Module 

- 1x HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-

Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) FIO 

Processor Kit 

- 1x HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-

Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor 

Kit 

- 14 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 

DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart 

Memory Kit  

- 2 x HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF 

(2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware 

HDD  

- 1 x HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 

Devices) with 260mm Cable Kit 

- 1 x HPE Smart Array P204i-c SR Gen10 (4 

Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular 

Controller 

- 1 x HPE Synergy 3820C 10/20Gb Converged 

Network Adapter 

- 1 x HPE Synergy 3530C 16Gb Fibre Channel 

Host Bus Adapter 

- 1 x HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC 

- 1 x HPE SY480 Gen10 Support 

1 Bộ       649,000,000  649,000,000  HPE 

5 Thiết bị lưu trữ SAN 
HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF(2.5in) Field 

Integrated SAS Drive Enclosure 24 slot SFF 
1 Chiếc        89,197,000  89,197,000  HPE 

6 
Ổ cứng cho thiết bị lưu 

trữ SAN 
HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD 12 Chiếc     46,536,000       558,432,000  HPE 

7 Cáp kết nối 
HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to 

Mini-SAS HD 4x Cable 
2 Chiếc             2,589,000  5,178,000  HPE 

8 
License phần mềm và 

dịch vụ hỗ tr  cho thiết 

bị lưu trữ SAN 

HPE 3PAR 8000 Drive Encl Support 1 License          8,823,000           8,823,000  HPE 

9 
License phần mềm và 

dịch vụ hỗ tr  cho ổ 

HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD 

Support 
12 License         9,221,000  110,652,000  HPE 
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cứng 

10 Cài đ t thiết bị SAN Cài đ t thiết bị SAN 1 Gói      38,764,779  38,764,779    

11 
cài đ t phòng họp ảo và 

ghi hình cho hội nghị 

truyền hình 

cài đ t phòng họp ảo và ghi hình cho hội nghị 

truyền hình 
1 Gói   40,000,000    40,000,000    

12 
Tủ chống ẩm 

ANDBON AD-600S 

Dung tích      : 580L 

Công suất     : 30 W/H 

Số ngăn        : 8 khay kim loại 

Màn hình       :  LED báo độ ẩm & nhiệt độ 

Cân bằng độ ẩm : Tự động 

Nguồn điện   : 110-220V 

Kích thước     : W851 x D430 x H1830 (mm) 

Trọng lư ng   : 38.75 kg  

1 Chiếc    24,990,000  24,990,000  ANDBON 

Hệ thống hội nghị truyền hình tại phòng hội trƣờng 2 (tầng 2) của UBND Tỉnh 
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1 

Cisco Room Kit Plus 

P60 

(CS-KITP60-K9-NC) 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit 

Plus P60: 

- Hỗ tr  giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn 

HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây lên tới 4K 

- Camera full HD, PTZ 10X zoom quang 

học, 2x zoom số, góc mở 80 độ 

- Hỗ tr  mở rộng 3 micro đa hướng, hệ thống 

âm thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và 

phụ kiện đi kèm 

- Sử dụng cho phòng họp lớn :  trên 50 người 

- Bảo hành 12 tháng, có thể mua thêm dịch 

vụ bảo hành trong các năm tiếp theo 

1 Bộ          391,000,000       391,000,000    Cisco 

2 

Cisco TelePresence 

Precision 60 Camera 

(CTS-CAM-P60=) 

Camera HNTH Cisco TelePresence Precision 

60: 

Resolution : 1920 x 1080 at 60 fps 

Zoom : 10x optical zoom / 2x digital zoom / 

20x total zoom 

Pan and tilt: Pan range: +/-100 degrees / Tilt 

range: +/-20 degrees 

Field of view (FoV) : Horizontal FoV: 80º / 

Vertical FoV: 48.8º 

Focus distance: 1.0m to infinity (wide) 

F-value: 1.5 

Camera control : Ethernet 

Video interfaces: HDMI 1.4 & 3G-SDI 

Network interfaces: One LAN/Ethernet (RJ-

45) 10/100 Mbit 

1 Bộ          240,000,000     240,000,000    Cisco 
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3 

Hệ thống switch hỗ 

tr  kết nối camera: 

Cisco SG350-10 10-

port Gigabit Managed 

Switch 

Hệ thống switch hỗ tr  kết nối camera: 

Cisco SG350-10 10-port Gigabit Managed 

Switch 

1 Bộ              8,700,000    8,700,000    

 

Cisco 

 

4 
PHILIPS 

65BDL3010Q 

Màn hình hiển thị chuyên dụng Philips 

65BDL3010Q: 

- Kích thước màn hình: 65 inches 

- Độ sáng: 350 cd/m2 

- Độ phân giải: 3840 x 2160 

- Độ tương phản: 4000:1 

- Tỷ lệ khung hình: 16: 9 

- Góc nhìn: 178 độ 

- Video input: USB, DVI-I x 1, HDMI (x4), 

VGA (via DVI) 

- Audio input: 3.5 mm jack 

- Audio output: Audio Left/Right (RCA) 

- External control:  RS232C (in/out) 2.5 mm 

jack, IR 

(in/out) 3.5 mm jack, RJ45 

• Other connections: OPS 

4 Chiếc 39,500,000   158,000,000    
Philips/Trung 

Quốc 

5 
Giá treo màn hình cố 

định 
Giá treo màn hình cố định 65" 4 Bộ                 500,000              2,000,000      

6 
Kramer TP-580TXR( 

đầu chuyển) 

- Bộ kéo dài tín hiệu HDMI, kéo dài tín hiệu 

camera, màn hình tivi 

- HDBaseT 1.0 transmitter 

- Up to 180m (590ft) at 1080p 

- Up to 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) 

- Up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video 

resolution 

- Control extension 

7 Bộ            12,000,000           84,000,000    Kramer/Israel 
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7 
Kramer TP-TP-

580RXR( đầu nhận) 

- Bộ kéo dài tín hiệu HDMI, kéo dài tín hiệu 

camera, màn hình tivi 

- HDBaseT 1.0 transmitter 

- Up to 180m (590ft) at 1080p 

- Up to 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) 

- Up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video 

resolution 

- Control extension 

7 Bộ            12,000,000       84,000,000    Kramer/Israel 

8 VM-8H 

Max. Data Rate — 6.75Gbps (2.25Gbps per 

graphic channel) 

Input: 1 HDMI 

Output: 8 HDMI 

1 Bộ            25,100,000       25,100,000    Kramer 

9 

C-

HM/HM/FLAT/ETH-

3 

High−Speed HDMI (M-M) Flat Cable with 

Ethernet. 

Cáp HDMI dẹt dài 1m 

18 S i                 900,000    16,200,000    Kramer 

10 

Âm ly công suất 

700W Fonestar FS-

2601E 

- Công suất tối đa 700 W, 600W hiệu dụng 

- Tần số đáp ứng: 50-22,000 Hz ±3 dB 

- Độ méo: Harmonic: < 0.5% 

- Bảo vệ: nhiệt độ, ngắn mạch, quá tải 

- Trở kháng: 4 and 8 Ω and 100 and 70 V 

lines 

1 Bộ            30,900,000       30,900,000    Fonestar 

11 Loa âm trần BS-80T 

Loa âm trần với biến áp 100 V line và lưới 

tản nhiệt hình chữ nhật.Công suất: tối đa 

80W, công suất hiệu dụng 40W 

Tần số đáp ứng: 40-20,000 Hz 

Trở kháng: High Z 100 V line: 250 Ω (40 W) 

330 Ω (30 W) 500 Ω (20 W) 1,000 Ω (10 W) 

Độ nhạy: 100 dB at maximum power at 1 m 

Góc tán âm: 135º 

Kích thước: 256 x 358 x 100 mm 

Cân n ng: 3kg 

8 Chiếc              4,490,000     35,920,000    Fonestar 
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12 Bộ trộn 16 kênh Ui16 

Máy trộn kỹ thuật số máy tính bảng / PC / 

điện thoại thông minh 

Wi-Fi tích h p 

Số kênh: 16 

Khả năng tương thích đa nền tảng với các 

thiết bị iOS, Android, Windows, Mac OS và 

Linux 

Sử dụng đồng thời tối đa 10 thiết bị điều 

khiển (máy tính bảng, điện thoại, PC) 

Xử lý tín hiệu Harman huyền thoại t  dbx®, 

Digitech® và Lexicon® 

Tiền khuếch đại mic hoàn toàn có thể thu hồi 

và điều khiển t  xa 

EQ tham số 4 băng tần, Bộ lọc thông cao, 

Máy nén, Thiết bị khử nhiễu và Cổng tiếng 

ồn trên các kênh đầu vào 

EQ đồ họa 31 băng tần, Cổng tiếng ồn và 

Máy nén trên tất cả các đầu ra 

Máy phân tích tần số thời gian thực (RTA) 

trên đầu vào và đầu ra 

3 bộ xử lý hiệu ứng Lexicon® FX chuyên 

dụng: Reverb, Delay và Ch điệp 

Nhóm con, Nhóm tắt tiếng, Xem nhóm và 

nhiều điều khiển bộ trộn 

Hiển thị / thu hồi ảnh chụp với két kênh và 

khóa bảo mật 

Phát lại và ghi âm thanh USB 2 kênh 

Hệ thống giới hạn truy cập đư c bảo vệ bằng 

mật khẩu 

Đồng bộ hóa ID (nhiều cửa sổ trình duyệt 

nằm trong kênh Đồng bộ hóa) 

1 Bộ            11,500,000    11,500,000    Soundcraft 
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13 
Bộ cân bằng 15 âm 

sắc DBX iEQ15 

Phản hồi Ngăn ch n (AFS ™) 

Loại V ™ Giảm nhiễu 

PeakStopPlus ™ Hạn chế 

Q 2/3-octave liên tục tần số ban nhạc 

Chuyển đổi tăng / giảm khoảng ± 6 ho c ± 

15dB 

18 dB cho mỗi bộ lọc cắt thấp 40Hz quãng 

tám 

± 12dB đầu vào tăng phạm vi 

Đầu vào và đầu ra XLR, TRS và Euroblock 

Nội bộ Toroidal biến áp 

Đáp ứng tần số t  10Hz đến 22kHz 

Dải động lớn hơn 113dB 

Hướng Power Up Tính năng 

Bypass chuyển tiếp cho bảo vệ hệ thống điện 

Không 

1 Bộ            19,300,000    19,300,000  DBX 

14 
Máng cáp sơn tĩnh 

điện 

Máng cáp sơn tĩnh điện 
1 Chiếc              4,000,000       4,000,000  Việt Nam 

15 
Thùng mạng cat6 

AMP 

Thùng mạng cat6 AMP 
4 Thùng              3,500,000        14,000,000  COMMSCOPE 
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16 

Bộ nguồn cấp điện 

liên tục Cyber Power 

OLS10000E 

Cấu Trúc Liên Kết UPS (Chuyển Đổi Kép) 

Trực Tuyến 

Chế Độ ECO 

Mở rộng Song Song UPS 

Tương thích với Máy phát điện 

Bảo vệ Chống Quá tải 

Bảo Trì Bypass Chuyển Đổi 

Zero Transfer Time 

Smart Battery Management (SBM) 

Module Ắc quy Mở rộng (EBM) 

Chống Sét và Tăng vọt Điện áp 

EMI and RFI Filtration 

LCD Status Display 

Cổng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) 

PowerPanel® Management Software 

Khả Năng Giám Sát T  Xa SNMP/HTTP 

(Tùy Chọn) 

Tower Form Factor 

Dung Lư ng (VA): 10000 

Công Suất (Watts): 9000 

Chế độ điện áp ECO: ± 10 % 

Công nghệ Tiết kiệm Năng lư ng: Hiệu suất 

chế độ Online ECO > 96% 

Phát Hiện Tần Số Đầu Vào: Cảm Biến Tự 

Động 

Kiểu Kết Nối Đầu Vào: Chuẩn kết nối 

Hardwire Terminal 

Bảo vệ Chống Quá tải: Giới Hạn Dòng Điện 

Trong, Ngắt Mạch, Cầu Chì 

1 Bộ            56,850,000    56,850,000  cyber power 

 

Hệ thống hội nghị truyền hình tại phòng họp số 2 (tầng 3) của UBND Tỉnh 
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1 

Cisco Room Kit Plus 

P60 

(CS-KITP60-K9-NC) 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit 

Plus P60: 

- Hỗ tr  giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn 

HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây lên tới 4K 

- Camera full HD, PTZ 10X zoom quang 

học, 2x zoom số, góc mở 80 độ 

- Hỗ tr  mở rộng 3 micro đa hướng, hệ thống 

âm thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và 

phụ kiện đi kèm 

- Sử dụng cho phòng họp lớn :  trên 50 người 

1 Bộ          391,000,000    391,000,000    Cisco 
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2 

Màn hình hiển thị 

chuyên dụng Philips 

86BDL3050Q 

Màn hình hiển thị chuyên dụng Philips 

86BDL3050Q: 

- Kích thước màn hình: 86 inches 

- Độ sáng: 410 cd/m2 

- Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) 

- Công nghệ tấm nền: IPS 

- Độ tương phản gốc: 1200:1 

- Độ tương phản: 500.000 : 1 

- Tỷ lệ khung hình: 16: 9 

- Góc nhìn: 178 độ 

- Tuổi thọ trung bình: 50.000 giờ 

- Hệ điều hành: Android 

- Kết nối đầu vào/ra: 1- DVI-D, 1- VGA, 4-

HDMI, 1- DP, 1- Audio 3.5 mm jack, 1- 

Audio Left/Right, 1- USB, 1- Ethernet, 1- 

RS232C, 1- IR, 1- micro SD, 1- Audio 

Left/Right Out 

- Công nghệ, giải pháp tích h p: Quảng cáo 

kỹ thuật số (Digital Signage), SmartPower, 

Clinical D-image 

1 Bộ          179,900,000       179,900,000    
Philips/Trung 

Quốc 

3 
Giá treo màn hình cố 

định 86inch 

Giá treo màn hình cố định 86inch 
1 Chiếc              3,000,000       3,000,000      

4 
Kramer TP-580TXR( 

đầu chuyển) 

- Bộ kéo dài tín hiệu HDMI, kéo dài tín hiệu 

camera, màn hình tivi 

- HDBaseT 1.0 transmitter 

- Up to 180m (590ft) at 1080p 

- Up to 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) 

- Up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video 

resolution 

- Control extension 

2 Bộ            12,000,000      24,000,000    Kramer/Israel 
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5 
Kramer TP-TP-

580RXR( đầu nhận) 

- Bộ kéo dài tín hiệu HDMI, kéo dài tín hiệu 

camera, màn hình tivi 

- HDBaseT 1.0 transmitter 

- Up to 180m (590ft) at 1080p 

- Up to 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) 

- Up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video 

resolution 

- Control extension 

2 Bộ            12,000,000    24,000,000    Kramer/Israel 

6 

C-

HM/HM/FLAT/ETH-

3 

High−Speed HDMI (M-M) Flat Cable with 

Ethernet. 

Cáp HDMI dẹt dài 1m 

4 S i                 900,000      3,600,000    Kramer 
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7 Bộ trộn 16 kênh Ui16 

Máy trộn kỹ thuật số máy tính bảng / PC / 

điện thoại thông minh 

Wi-Fi tích h p 

Số kênh: 16 

Khả năng tương thích đa nền tảng với các 

thiết bị iOS, Android, Windows, Mac OS và 

Linux 

Sử dụng đồng thời tối đa 10 thiết bị điều 

khiển (máy tính bảng, điện thoại, PC) 

Xử lý tín hiệu Harman huyền thoại t  dbx®, 

Digitech® và Lexicon® 

Tiền khuếch đại mic hoàn toàn có thể thu hồi 

và điều khiển t  xa 

EQ tham số 4 băng tần, Bộ lọc thông cao, 

Máy nén, Thiết bị khử nhiễu và Cổng tiếng 

ồn trên các kênh đầu vào 

EQ đồ họa 31 băng tần, Cổng tiếng ồn và 

Máy nén trên tất cả các đầu ra 

Máy phân tích tần số thời gian thực (RTA) 

trên đầu vào và đầu ra 

3 bộ xử lý hiệu ứng Lexicon® FX chuyên 

dụng: Reverb, Delay và Ch điệp 

Nhóm con, Nhóm tắt tiếng, Xem nhóm và 

nhiều điều khiển bộ trộn 

Hiển thị / thu hồi ảnh chụp với két kênh và 

khóa bảo mật 

Phát lại và ghi âm thanh USB 2 kênh 

Hệ thống giới hạn truy cập đư c bảo vệ bằng 

mật khẩu 

Đồng bộ hóa ID (nhiều cửa sổ trình duyệt 

nằm trong kênh Đồng bộ hóa) 

1 Bộ            11,500,000    11,500,000    Soundcraft 
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8 
Bộ cân bằng 15 âm 

sắc DBX iEQ15 

Phản hồi Ngăn ch n (AFS ™) 

Loại V ™ Giảm nhiễu 

PeakStopPlus ™ Hạn chế 

Q 2/3-octave liên tục tần số ban nhạc 

Chuyển đổi tăng / giảm khoảng ± 6 ho c ± 

15dB 

18 dB cho mỗi bộ lọc cắt thấp 40Hz quãng 

tám 

± 12dB đầu vào tăng phạm vi 

Đầu vào và đầu ra XLR, TRS và Euroblock 

Nội bộ Toroidal biến áp 

Đáp ứng tần số t  10Hz đến 22kHz 

Dải động lớn hơn 113dB 

Hướng Power Up Tính năng 

Bypass chuyển tiếp cho bảo vệ hệ thống điện 

Không 

1 Bộ            19,300,000     19,300,000  DBX 
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9 

Bộ nguồn cấp điện 

liên tục Cyber Power 

OLS10000E 

Cấu Trúc Liên Kết UPS (Chuyển Đổi Kép) 

Trực Tuyến 

Chế Độ ECO 

Mở rộng Song Song UPS 

Tương thích với Máy phát điện 

Bảo vệ Chống Quá tải 

Bảo Trì Bypass Chuyển Đổi 

Zero Transfer Time 

Smart Battery Management (SBM) 

Module Ắc quy Mở rộng (EBM) 

Chống Sét và Tăng vọt Điện áp 

EMI and RFI Filtration 

LCD Status Display 

Cổng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) 

PowerPanel® Management Software 

Khả Năng Giám Sát T  Xa SNMP/HTTP 

(Tùy Chọn) 

Tower Form Factor 

Dung Lư ng (VA): 10000 

Công Suất (Watts): 9000 

Chế độ điện áp ECO: ± 10 % 

Công nghệ Tiết kiệm Năng lư ng: Hiệu suất 

chế độ Online ECO > 96% 

Phát Hiện Tần Số Đầu Vào: Cảm Biến Tự 

Động 

Kiểu Kết Nối Đầu Vào: Chuẩn kết nối 

Hardwire Terminal 

Bảo vệ Chống Quá tải: Giới Hạn Dòng Điện 

Trong, Ngắt Mạch, Cầu Chì 

1 Bộ            56,850,000    56,850,000  cyber power 

Hệ thống hội nghị truyền hình tại phòng họp số 3 (tầng 4) của UBND TỈnh 
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1 

Thiết bị đầu cuối 

HNTH Cisco Room 

Kit: 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit: 

- Bộ thiết bị tích h p camera, micro, speaker, 

bộ giải mã sử dụng công nghệ thông minh tự 

động điều chỉnh khung hình, đếm số người 

họp 

- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn 

quốc tế ITU-T, giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn 

HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây 

- Camera 5K Ultra HD, góc mở 83 độ, Zoom 

3X tự động bắt hình 

- Hỗ tr  mở rộng 2 micro đa hướng, hệ thống 

âm thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và 

phụ kiện đi kèm 

1 Bộ          277,500,000     277,500,000  Cisco 
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2 

Màn hình hiển thị 

chuyên dụng Philips 

75BDL3050Q 

Màn hình hiển thị chuyên dụng Philips 

75BDL3050Q: 

- Kích thước màn hình: 75 inches 

- Độ sáng: 410 cd/m2 

- Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) 

- Công nghệ tấm nền: IPS 

- Độ tương phản gốc: 1200:1 

- Độ tương phản: 500.000 : 1 

- Tỷ lệ khung hình: 16: 9 

- Góc nhìn: 178 độ 

- Tuổi thọ trung bình: 50.000 giờ 

- Hệ điều hành: Android 

- Kết nối đầu vào/ra: 1- DVI-D, 1- VGA, 4-

HDMI, 1- DP, 1- Audio 3.5 mm jack, 1- 

Audio Left/Right, 1- USB, 1- Ethernet, 1- 

RS232C, 1- IR, 1- micro SD, 1- Audio 

Left/Right Out 

- Công nghệ, giải pháp tích h p: Quảng cáo 

kỹ thuật số (Digital Signage), SmartPower, 

Clinical D-image 

1 Chiếc          151,861,000     151,861,000  
Philips/TRung 

Quốc 

3 

Âm ly công suất 

240W 

Fonestar FS-1240E 

Amply công suất 240W, tối đa 300W 

Tần số đáp ứng: 55-22,000 Hz ±3 dB  

Harmonic: < 0.5%  

Trở kháng: 4 and 8 Ω and 100 and 70 V 

lines, screw terminals and banana plugs 

1 Bộ            22,200,000      22,200,000  Fonestar 
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4 

bàn trộn kỹ thuật số 

12 kênh Soundcraft 

Ui12 

bàn trộn kỹ thuật số 12 kênh Soundcraft 

Ui12 

 

Tablet / PC / Smartphone kiểm soát kỹ thuật 

số Mixer 

Wi-Fi tích h p 

Cross-nền tảng tương thích với iOS, 

Android, Windows, Mac OS, Linux và các 

thiết bị 

Sử dụng lên đến 10 thiết bị kiểm soát (viên 

nén, điện thoại, máy tính) cùng một lúc 

Legendary Harman Xử lý tín hiệu t  dbx®, 

Digitech®, và Lexicon® 

Hoàn toàn recallable và điều khiển t  xa tiền 

khuyếch đại mic 

4-band EQ Parametric, High-Pass Filter, 

Compressor, De-esser và Noise Gate kênh 

đầu vào 

31-band Graphic EQ, Noise Gate và nén trên 

tất cả các kết quả đầu ra 

Real-Time Analyser Tần số (RTA) trên đầu 

vào và đầu ra 

3 chuyên Lexicon® FX tác dụng bộ vi xử lý: 

Reverb, Delay và Điệp khúc 

Phân nhóm, nhóm Mute, Xem nhóm, và 

nhiều hơn nữa điều khiển máy trộn 

thu hồi Show / Ảnh chụp với két kênh và 

khóa an toàn 

2-kênh phát lại âm thanh USB và ghi âm 

hệ thống hạn chế truy cập mật khẩu bảo vệ 

ID Sync (cửa sổ nhiều trình duyệt ở trong 

kênh Sync) 

1 Bộ            11,440,000     11,440,000  Soundcraft 
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5 
Bộ cân bằng 15 âm 

sắc DBX iEQ15 

Phản hồi Ngăn ch n (AFS ™) 

Loại V ™ Giảm nhiễu 

PeakStopPlus ™ Hạn chế 

Q 2/3-octave liên tục tần số ban nhạc 

Chuyển đổi tăng / giảm khoảng ± 6 ho c ± 

15dB 

18 dB cho mỗi bộ lọc cắt thấp 40Hz quãng 

tám 

± 12dB đầu vào tăng phạm vi 

Đầu vào và đầu ra XLR, TRS và Euroblock 

Nội bộ Toroidal biến áp 

Đáp ứng tần số t  10Hz đến 22kHz 

Dải động lớn hơn 113dB 

Hướng Power Up Tính năng 

Bypass chuyển tiếp cho bảo vệ hệ thống điện 

Không 

1 Bộ            19,300,000    19,300,000  DBX 
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6 

Bộ nguồn cấp điện 

liên tục Cyber Power 

OLS10000E 

Cấu Trúc Liên Kết UPS (Chuyển Đổi Kép) 

Trực Tuyến 

Chế Độ ECO 

Mở rộng Song Song UPS 

Tương thích với Máy phát điện 

Bảo vệ Chống Quá tải 

Bảo Trì Bypass Chuyển Đổi 

Zero Transfer Time 

Smart Battery Management (SBM) 

Module Ắc quy Mở rộng (EBM) 

Chống Sét và Tăng vọt Điện áp 

EMI and RFI Filtration 

LCD Status Display 

Cổng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) 

PowerPanel® Management Software 

Khả Năng Giám Sát T  Xa SNMP/HTTP 

(Tùy Chọn) 

Tower Form Factor 

Dung Lư ng (VA): 10000 

Công Suất (Watts): 9000 

Chế độ điện áp ECO: ± 10 % 

Công nghệ Tiết kiệm Năng lư ng: Hiệu suất 

chế độ Online ECO > 96% 

Phát Hiện Tần Số Đầu Vào: Cảm Biến Tự 

Động 

Kiểu Kết Nối Đầu Vào: Chuẩn kết nối 

Hardwire Terminal 

Bảo vệ Chống Quá tải: Giới Hạn Dòng Điện 

Trong, Ngắt Mạch, Cầu Chì 

1 Bộ            56,850,000     56,850,000  cyber power 

Thiết bị dự phòng 
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1 

Cisco Room Kit Plus 

P60 

(CS-KITP60-K9-NC) 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit Plus 

P60: 

- Hỗ tr  giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây lên tới 4K 

- Camera full HD, PTZ 10X zoom quang học, 2x 

zoom số, góc mở 80 độ 

- Hỗ tr  mở rộng 3 micro đa hướng, hệ thống âm 

thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và phụ 

kiện đi kèm 

- Sử dụng cho phòng họp lớn: trên 50 người 

2 Bộ          391,000,000    782,000,000    Cisco 

4 
Kramer TP-580TXR( 

đầu chuyển) 

- Bộ kéo dài tín hiệu HDMI, kéo dài tín hiệu 

camera, màn hình tivi 

- HDBaseT 1.0 transmitter 

- Up to 180m (590ft) at 1080p 

- Up to 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) 

- Up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video 

resolution 

- Control extension 

4 Bộ            12,000,000     48,000,000    Kramer/Israel 

5 
Kramer TP-TP-

580RXR( đầu nhận) 

- Bộ kéo dài tín hiệu HDMI, kéo dài tín hiệu 

camera, màn hình tivi 

- HDBaseT 1.0 transmitter 

- Up to 180m (590ft) at 1080p 

- Up to 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) 

- Up to 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp video 

resolution 

- Control extension 

4 Bộ            12,000,000    48,000,000    Kramer/Israel 

6 

C-

HM/HM/FLAT/ETH-

3 

High−Speed HDMI (M-M) Flat Cable with 

Ethernet. 

Cáp HDMI dẹt dài 1m 

4 S i                 900,000     3,600,000    Kramer 
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THIẾT BỊ TẠI 18 HUYỆN 

1 

Cisco Room Kit Plus 

P60 

(CS-KITP60-K9-NC) 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit 

Plus P60: 

- Hỗ tr  giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn 

HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây lên tới 4K 

- Camera full HD, PTZ 10X zoom quang 

học, 2x zoom số, góc mở 80 độ 

- Hỗ tr  mở rộng 3 micro đa hướng, hệ thống 

âm thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và 

phụ kiện đi kèm 

- Sử dụng cho phòng họp lớn :  trên 50 người 

- Bảo hành 12 tháng, có thể mua thêm dịch 

vụ bảo hành trong các năm tiếp theo 

18 Bộ          391,000,000      7,038,000,000    

 

Cisco 
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2 

Bộ nguồn cấp điện 

liên tục Cyber Power 

OLS2000E 

Cấu Trúc Liên Kết UPS (Chuyển Đổi Kép) 

Trực Tuyến 

Chế Độ ECO 

Tương thích với Máy phát điện 

Bảo vệ Chống Quá tải 

Zero Transfer Time 

Smart Battery Management (SBM) 

Module Ắc quy Mở rộng (EBM) 

Chống Sét và Tăng vọt Điện áp 

EMI and RFI Filtration 

Điện Thoại/Fax/Modem/DSL/Bảo Vệ Mạng 

LCD Status Display 

Cổng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) 

PowerPanel® Management Software 

Khả Năng Giám Sát T  Xa SNMP/HTTP 

(Tùy Chọn) 

Tower Form Factor 

Công nghệ Tiết kiệm Năng lư ng: Hiệu suất 

chế độ Online ECO > 95% 

Phát Hiện Tần Số Đầu Vào: Cảm Biến Tự 

Động 

Dung Lư ng (VA): 2000 

Công Suất (Watts): 1800 

Chế độ điện áp ECO: ± 15 % 

Bảo vệ Chống Quá tải: Giới Hạn Dòng Điện 

Trong, Ngắt Mạch, Cầu Chì 

18 Bộ            15,200,000      273,600,000    
Cyber Power 

 

Thiết bị tại Sở thông tin và truyền thông 
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1 

Thiết bị đầu cuối 

HNTH Cisco Room 

Kit 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit: 

- Bộ thiết bị tích h p camera, micro, speaker, 

bộ giải mã sử dụng công nghệ thông minh tự 

động điều chỉnh khung hình, đếm số người 

họp 

- Thiết bị phần cứng chuyên dụng chuẩn 

quốc tế ITU-T, giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn 

HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây 

- Camera 5K Ultra HD, góc mở 83 độ, Zoom 

3X tự động bắt hình 

- Hỗ tr  mở rộng 2 micro đa hướng, hệ thống 

âm thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và 

phụ kiện đi kèm 

1 Bộ          277,500,000       277,500,000    
Cisco 

 

Thiết bị tại Sở y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

1 

Cisco Room Kit Plus 

P60 

(CS-KITP60-K9-NC) 

Thiết bị đầu cuối HNTH Cisco Room Kit Plus 

P60: 

- Hỗ tr  giao thức : SIP/ H323 

- Chuẩn Video: H264, H265 lên đến full HD 

1080p 

- Hỗ tr  2 luồng Video input/output chuẩn HDMI 

- Chia sẻ dữ liệu không dây lên tới 4K 

- Camera full HD, PTZ 10X zoom quang học, 2x 

zoom số, góc mở 80 độ 

- Hỗ tr  mở rộng 3 micro đa hướng, hệ thống âm 

thanh ngoài 

- Hỗ tr  nâng cấp MCU 4 điểm 

- Bộ thiết bị tiêu chuẩn kèm theo : Bảng điều 

5 Bộ          391,000,000     1,955,000,000    

 

Cisco 
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khiển cảm ứng 10", nguồn, giá treo, cáp và phụ 

kiện đi kèm 

- Sử dụng cho phòng họp lớn :  trên 50 người 

TỔNG GIÁ TRỊ CHƢA BAO GỒM VAT 15,863,607,779    
 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 10% (VAT) 1,586,360,778      

TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ BAO GỒM VAT 17,449,968,557      
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DIỄN GIẢI CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO 

Dự án: “Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến”  

       

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Đào tạo quản trị hệ thống         2 ngày 

1 
Kinh phí in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, 

thông tin liên lạc, hậu cần 
      7,400,000   

1.1 In tài liệu bộ 19 300,000 5,700,000 Chi thực tế 

2.1 Mua văn phòng phẩm người 19 50,000 950,000 Chi thực tế 

3.1 Nước uống 
người/ 

ngày 
5 150,000 750,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

2 Chi giảng viên, kỹ thuật viên       26,350,000   

1 Thù lao giảng viên buổi 3 2,000,000 6,000,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

2 Phụ cấp tiền ăn giảng viên chính ngày 5 150,000 750,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

3 Thù lao giảng viên phụ buổi 10 1,500,000 15,000,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

4 Phụ cấp tiền ăn giảng viên phụ ngày 5 150,000 750,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

5 Thù lao kỹ thuật viên ngày 5 220,000 1,100,000 Kỹ sư bậc 3 

6 Phụ cấp tiền ăn kỹ thuật viên ngày 5 150,000 750,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

7 Chi phí lưu trú cho giảng viên  ngày 5 400,000 2,000,000   

              

3 

Quản lý lớp học, điều hành cả khóa học 

(không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi 

lớp học ) 

ngày 3 500,000 1,500,000 Thông tư 36/2018/TT-BTC 

III Tổng cộng        35,250,000   
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Tổng hợp chi phí lắp đặt 

Hạng mục Số lƣợng 
Đơn giá Tổng hợp 

Vật liệu Nhân công Máy thi công Vật liệu Nhân công Máy thi công 

Lắp đ t thiết bị đầu cuối HNTH  27      4,572,200           1,092,738             55,473       123,449,400             29,503,938             1,497,764    

Cài đ t thiết bị đầu cuối HNTH  27      1,801,200             651,662             55,473         48,632,400             17,594,862             1,497,764    

Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị 27        367,390             546,369             27,736           9,919,530             14,751,969               748,882    

Lắp đ t thiết bị màn hình 
6 

     1,169,382             496,400             32,276           7,016,291              2,978,400               193,656    

Đo thử kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống âm 

thanh hội nghị 
27 

       386,390           1,148,062           506,438         10,432,530             30,997,662           13,673,826    

Lắp đ t hệ thống điều khiển kết nối đa 

điểm 1      3,958,382           5,529,785           194,155           3,958,382              5,529,785               194,155    

Chi phí lắp đ t UPS 21      2,155,832           1,092,738             11,000         45,272,468             22,947,498               231,000    

Cài đ t thiết bị tường lửa (FireWall), NAT 

chuyên dụng cho Video Conferencing  
27        363,000             536,705             69,341           1,452,000              2,146,818               277,364    

Tổng cộng    250,133,000           126,450,932           18,314,409    

        STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU 

   I CHI PHÍ TRỰC TIẾP   394,898,342 T 

     Chi phí vật liệu   250,133,000 VL 

     Chi phí máy thi công   126,450,932 MTC 

     Chi phí nhân công   18,314,409 NC 

     Chi phí trƣớc thuế   394,898,342   

   
II 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA 

TĂNG 
G  x T

GTGT
 39,489,834 GTGT 

     Chi phí sau thuế G + GTGT 434,388,176   

     TỔNG CỘNG   434,388,176   
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Chi tiết đơn giá lắp đặt, cài đặt thiết bị 

Dự án: “Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến”  

 
     Lắp đặt thiết bị đầu cuối HNTH  

    

Mã hiệu Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Định mức 

Đơn giá tận 

chân công 

trình 

Thành tiền 

  + Vật liệu phụ       4,572,200 

   - Lạt nhựa cái 20 800 16,000 

   - Giấy A4 ram 0.02 60,000 1,200 

   - ống gen mềm F 10 m 100 1,600 160,000 

  
 - Dây điện PVC 2 x 

0,75 
m 100 5,500 550,000 

   - Giá đỡ thiết bị Bộ 2 118,000 236,000 

   - Băng cách điện N.1 Cuộn 2 4,500 9,000 

   - Vật liệu khác % 20 180,000 3,600,000 

  + Nhân công       1,092,738 

   - Công nhân 4/7 công 2 248,200 496,400 

   - Kỹ sư 4/8 công 2 298,169 596,338 

  + Máy thi công       55,473 

   - Máy tính xách tay ca 2 27,736 55,473 

      
Cài đặt thiết bị đầu cuối HNTH  

    

Mã hiệu Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Định mức 

Đơn giá tận 

chân công 

trình 

Thành tiền 
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  + Vật liệu phụ       1,801,200 

   - Giấy A4 ram 0.02 60,000 1,200 

   - Vật liệu khác % 10 180,000 1,800,000 

  + Nhân công       651,662 

   - Kỹ sư 5/8 công 2 325,831 651,662 

  + Máy thi công       55,473 

   - Máy tính xách tay ca 2 27,736 55,473 

      
      
Lắp đặt thiết bị hiển thị 

    

Mã hiệu Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Định mức 

Đơn giá tận 

chân công 

trình 

Thành tiền 

  + Vật liệu phụ       1,169,382 

   - Lạt nhựa cái 6 800 4,800 

   - Băng dính  ram 0.05 1,636 82 

   - Ống ghen mềm F10 m 20 1,600 32,000 

   - Giá đỡ thiết bị Bộ 1 118,000 118,000 

   - Băng cách điện N.1 Cuộn 1 4,500 4,500 

  
 - Dây điện PVC 2 x 

0,75 
m 20 5,500 110,000 

   - Vật liệu khác % 5 180,000 900,000 

  + Nhân công       496,400 

   - Công nhân 4/7 công 2 248,200 496,400 

  + Máy thi công       32,276 

  
 - Máy khoan cầm tay 

1050 W 
ca 2 13,388 26,776 

   - Đồng hồ vạn năng ca 2 2,750 5,500 
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Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị  

Mã hiệu Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Định mức 

Đơn giá tận 

chân công 

trình 

Thành tiền 

  + Vật liệu phụ       
         

367,390    

  - Thiếc hàn kg 0.11 
               

30,000    

             

3,300    

  - Băng dính  cuộn  2.5 
                 

1,636    

             

4,090    

  - Vật liệu khác % 2 180,000 
         

360,000    

  + Nhân công       
         

546,369    

   - Công nhân 4/7 công 1 
             

248,200    

         

248,200    

   - Kỹ sư 4/8 công 1 
             

298,169    

         

298,169    

  + Máy thi công       
           

27,736    

   - Máy tính xách tay ca 1 
               

27,736    

           

27,736    

   - Đồng hồ vạn năng ca 1 
                 

2,750    

             

2,750    

   -Máy đo công suất ca 
1 

                 

2,751    

             

2,751    
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      Đo thử kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống âm thanh hội nghị 

  
Mã hiệu Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Định mức  Đơn giá Thành tiền 

            

  Vật liệu phụ       386,390 

  Thiếc hàn kg 0.1 30,000 3,000 

  Ống ghen mềm F10 m 0.5 1,600 800 

  Băng dính  cuộn  2.5 1,636 4,090 

  Cồn công nghiệp kg 1 18,500 18,500 

  Vật liệu khác % 2 180,000 360,000 

  Nhân công       1,148,062 

  Công nhân 4/7 công 2 248,200 496,400 

  Kỹ sư 5/8 công 2 325,831 651,662 

  Máy thi công        506,438 

  
Máy đo độ méo tần số 

và tạp âm 
ca 

2 
18,492 36,984 

  
Máy đo công suất 

(Power meter) 
ca 

2 
58,266 116,532 

  

Máy đo công suất cao 

tần 
ca 

2 
48,828 97,656 

  

Máy khảo sát đ c tuyến 

tần số 
ca 

2 
62,868 125,736 

  Máy so pha ca 2 58,865 117,730 

  

Máy đo độ méo phi 

tuyến 
ca 

2 
3,150 6,300 

  

Đồng hồ đo điện vạn 

năng 
ca 

2 
2,750 5,500 
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      Cài đặt thiết bị tƣờng lửa (FireWall), NAT chuyên dụng cho Video 

Conferencing  

 

Mã hiệu Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Định mức 

Đơn giá tận 

chân công 

trình 

Thành tiền 

  + Vật liệu phụ       
         

363,000    

   - Giấy A4 ram 0.05 
               

60,000    

             

3,000    

   - Vật liệu khác % 2 
             

180,000    

         

360,000    

  + Nhân công       
         

596,338    

  - Kỹ sư 4/8 công 2 
             

298,169    

         

596,338    

  + Máy thi công       
           

55,473    

   - Máy tính xách tay ca 2 
               

27,736    

           

55,473    

            

      
      Lắp đặt UPS 

Mã hiệu Thành phần hao phí 
Đơn 

vị 
Định mức  Đơn giá Thành tiền 

            

  Vật liệu phụ       2,155,832 

  Thiếc hàn  kg 0.015 30,000 450 
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  Ống ghen mềm F10 m 10 1,600 4,800 

   - Lạt nhựa cái 6 0 0 

   - Băng dính  ram 0.05 1,636 82 

   - Giá đỡ thiết bị Bộ 1 118,000 118,000 

   - Băng cách điện N.1 Cuộn 1 4,500 4,500 

  
 - Dây điện PVC 2 x 

0,75 
m 20 5,500 110,000 

   - Giá đỡ thiết bị bộ 1 118,000 118,000 

   - Vật liệu khác % 10 180,000 1,800,000 

  Nhân công       1,092,738 

  Công nhân 4/7 công 2 248,200 496,400 

  Kỹ sư 4/8 công 2 298,169 596,338 

  Máy thi công        11,000 

  Đồng hồ vạn năng  ca 2 2,750 5,500 

  Máy đo Vol met điện tử ca 2 2,750 5,500 
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DIỄN GIẢI CHI TIẾT CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN CỦA CHUYÊN GIA 
 

Dự án: “Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến”  
 

          
Bảng tính nhân công (Theo lƣơng doanh nghiệp) 

Căn cứ nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về hệ thống bảng lương và chế độ 

phụ cấp trong các công ty nhà nước (Nhóm 2 cơ khí, điện, điện tử-tin học)  

Căn cứ nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của chính phủ về quy định mức lương tối thiếu 

vùng đối với người lao động làm ở công ty, daonh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và 

các tổ chức khác của Việt Nam có thê mướn lao động (Mức lương tối thiểu vùng I=2.350.000 đồng) 
 

     
  

    

Hạng mục Cách tính 
CN Bậc 

1/7  

CN Bậc 

2/7  

CN Bậc 

3/7  

CN Bậc 

4/7  

CN Bậc 

5/7  

CN Bậc 

6/7  

CN Bậc 

7/7  

 Hệ số   1.67 1.96 2.31 2.71 3.19 3.74 4.40   

Lương tối thiểu 

chung 
LTTC   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000   

Điều chỉnh hệ số 

lương cơ bản 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Lương tối thiểu 

vùng 
LTTV  2 000 000 

 2 000 

000 
 2 000 000  2 000 000 

 2 000 

000 

 2 000 

000 
 2 000 000   

Tổng lương cấp 

bậc (TLCB) 
   3 340 000 

 3 920 

000 
 4 620 000  5 420 000 

 6 380 

000 

 7 480 

000 
 8 800 000   

Phụ cấp lưu động 

(20% x TLCB) 

20% x 

LTTC 
  166 000   166 000   166 000   166 000   166 000   166 000   166 000   

Lương phụ (Nghỉ 

phép, nghỉ lễ, …) 

12% x 

TLCB 
  400 800   470 400   554 400   650 400   765 600   897 600  1 056 000   

Lương khoán gọn 

cho NLD 

4% x 

TLCB 
  133 600   156 800   184 800   216 800   255 200   299 200   352 000   
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Tổng 

lƣơng/Tháng 
TLT  4 040 400 

 4 713 

200 
 5 525 200  6 453 200 

 7 566 

800 

 8 842 

800 

 10 374 

000 
  

Đơn giá nhân 

công/ngày 
TLT/26   155 400   181 277   212 508   248 200   291 031   340 108   399 000   

     

  

    
Hạng mục Cách tính Kỹ sƣ 1/8 

Kỹ sƣ 

2/8 
Kỹ sƣ 3/8 Kỹ sƣ 4/8 

Kỹ sƣ 

5/8 

Kỹ sƣ 

6/8 
Kỹ sƣ 7/8 Kỹ sƣ 8/8 

Hệ số 
 

 
2.34 2.65 2.96 3.27 3.58 3.89 4.20 4.51 

Lương tối thiểu 

chung 
LTT   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000   830 000 

Điều chỉnh hệ số 

lương cơ bản 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lương tối thiểu 

vùng 
 LTTV  2 000 000 

 2 000 

000 
 2 000 000  2 000 000 

 2 000 

000 

 2 000 

000 
 2 000 000  2 000 000 

Tổng lương cấp 

bậc (TLCB) 
   4 680 000 

 5 300 

000 
 5 920 000  6 540 000 

 7 160 

000 

 7 780 

000 
 8 400 000  9 020 000 

Phụ cấp lưu động 

(20% x TLCB) 

20% x 

LTTC 

 

  166 000   166 000   166 000   166 000   166 000   166 000   166 000   166 000 

Lương phụ (Nghỉ 

phép, nghỉ lễ, …) 

12% x 

TLCB 
  561 600   636 000   710 400   784 800   859 200   933 600  1 008 000  1 082 400 

Lương khoán gọn 

cho NLD 

4% x 

TLCB 
  187 200   212 000   236 800   261 600   286 400   311 200   336 000   360 800 

Tổng 

lƣơng/Tháng 
TLT  5 594 800 

 6 314 

000 
 7 033 200  7 752 400 

 8 471 

600 

 9 190 

800 
 9 910 000 

 10 629 

200 

Đơn giá nhân 

công/ngày 
TLT/26   215 185   242 846   270 508   298 169   325 831   353 492   381 154   408 815 
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ĐƠN GIÁ VẬT TƢ, VẬT LIỆU PHỤC VỤ TÍNH DỰ TOÁN 

      STT Mã Tên vật tƣ Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 

1 0387 ống gen mềm F 10 m             1,600    Vận dụng theo giá thị trường 

2 0293 Giấy giáp số 2 tờ             2,300    Vận dụng theo giá thị trường 

3 0016 Băng dính 15 x 20000 mm cuộn             1,700    Vận dụng theo giá thị trường 

4 490 Thiếc hàn kg           30,000    Vận dụng theo giá thị trường 

5 139 Cồn công nghiệp kg           18,500    Vận dụng theo giá thị trường 

6 254 Đinh vít nở M 5 bộ             1,500    Vận dụng theo giá thị trường 

7 291 Giấy giáp số 0 tờ             2,300    Vận dụng theo giá thị trường 

8 371 Nhựa thông kg           12,200    Vận dụng theo giá thị trường 

9 304 Giẻ lau sạch vải s i bông kg           13,500    Vận dụng theo giá thị trường 

10 5 Bu lông M8 bộ             2,500    Vận dụng theo giá thị trường 

11 3 Cồn công nghiệp lít           18,500    Vận dụng theo giá thị trường 

12 4 Tem đánh dấu cái                500    Vận dụng theo giá thị trường 

13 6 Giấy A4 ram           60,000    Vận dụng theo giá thị trường 

14 549 Gen nilon cách điện F 6 m             1,500    Vận dụng theo giá thị trường 

15 178 Dây điện PVC 2 x 0,75 m             5,500    Vận dụng theo giá thị trường 

16 853 Bu lông M 10 x 10 cm cái             1,300    Vận dụng theo giá thị trường 

17 834 Đinh vít nở M 14 bộ             1,600    Vận dụng theo giá thị trường 
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18 0401 

ống PVC 2 mảnh F 40x5 chuyên 

ngành m           18,500    Vận dụng theo giá thị trường 

19 0115 Coliê nhựa bộ             3,000    Vận dụng theo giá thị trường 

20 0301 Giấy lau mịn TISSU hộp           15,500    Vận dụng theo giá thị trường 

21 0014 Băng cách điện N.1 cuộn             4,500    Vận dụng theo giá thị trường 

22 0004 Asitol lit           26,000    Vận dụng theo giá thị trường 

23 18 Băng dính 50 x 20000 mm cuộn             9,500    Vận dụng theo giá thị trường 

24 550 Ma tít kg             8,500    Vận dụng theo giá thị trường 

25 425 Sơn mầu các loại kg           57,000    Vận dụng theo giá thị trường 

26 270 Đĩa mềm maxell cái             7,500    Vận dụng theo giá thị trường 

27 26 Vít, nở M8 bộ             1,500    Vận dụng theo giá thị trường 

28 307 Lạt nhựa 5 x 200 mm cái                800    Vận dụng theo giá thị trường 

29 786 Bu lông M8x10 cm bộ             2,500    Vận dụng theo giá thị trường 

30 293 Giấy giáp số 2 tờ             2,500    Vận dụng theo giá thị trường 

31 16 Băng dính 15 x 20000 mm cuộn             1,600    Vận dụng theo giá thị trường 

32 307 Lạt nhựa 5 x 200 mm cái                800    Vận dụng theo giá thị trường 

33 194 Dây thép F2 kg           21,000    Vận dụng theo giá thị trường 

34 195 Dây thép F4 kg           19,000    Vận dụng theo giá thị trường 

35 219 Đầu cốt F 70 cái           60,600    Vận dụng theo giá thị trường 

36 218 Đầu cốt F 50 cái           60,600    Vận dụng theo giá thị trường 

37 216 Đầu cốt  F 10 cái           13,600    Vận dụng theo giá thị trường 

38 289 Giá đỡ thiết bị bộ          118,000    Vận dụng theo giá thị trường 

39 258 Đinh vít nở M 12 bộ             1,500    Vận dụng theo giá thị trường 

40 904 Bu lông M12 - M20 bộ             2,700    Vận dụng theo giá thị trường 

41 565 Dây thép F1 kg           25,000    Vận dụng theo giá thị trường 
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42 329 Mối hàn cadweld mối          138,000    Vận dụng theo giá thị trường 

43 189 Dây liên kết (dẹt ho c tròn) > 55x5 m           45,000    Vận dụng theo giá thị trường 

44 831 Đầu cốt cáp các loại (M14-M50) cái           45,000    Vận dụng theo giá thị trường 

45 830 Đầu cốt cáp dẫn đất (M100-M300) cái           74,000    Vận dụng theo giá thị trường 

46 452 Tấm tiếp đất S < 0,1 tấm          240,000    Vận dụng theo giá thị trường 

47 65 Bu lông M 12 x 50 bộ             2,500    Vận dụng theo giá thị trường 

48 265 Đế bắt kim thu lôi cái           30,000    Vận dụng theo giá thị trường 

49 359 Kim thu sét 2 m cái          138,000    Vận dụng theo giá thị trường 

50 422 Que hàn điện kg           23,000    Vận dụng theo giá thị trường 
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ĐƠN GIÁ MÁY THI CÔNG PHỤC VỤ TÍNH DỰ TOÁN 

     
 

STT 
Mã 

hiệu 
Tên Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 

1 M133 Máy hiện sóng ca 61,974 257/BTTTT-KHTC 

2 M132 Tải giả ca 920 257/BTTTT-KHTC 

3 M001 Đồng hồ đo điện vạn năng ca 2,750 257/BTTTT-KHTC 

4 M314 Máy khoan cầm tay 1050 W ca 13,388 10/2007/QĐ-BBCVT 

5 M225 Vol met điện tử ca 2,750 257/BTTTT-KHTC 

6 M002 Đồng hồ mê gôm ca 1,688 257/BTTTT-KHTC 

7 M067 Máy bộ đàm 5 w ca 4,515 257/BTTTT-KHTC 

8 M007 Biến thế tự ngẫu 220v 20 A ca 1,680 257/BTTTT-KHTC 

9 M074 Máy cắt uốn 5 kw ca 75,576 10/2007/QĐ-BBCVT 

10 M003 Máy tính xách tay ca 27,736 257/BTTTT-KHTC 

11 M076 Máy ép đầu cốt thuỷ lực ca 15,075 257/BTTTT-KHTC 

12 M011 Máy đo cáp ca 75,491 257/BTTTT-KHTC 

15 M315 Máy phát điện 5,2 KW ca 115,228 10/2007/QĐ-BBCVT 

17 M083 Máy hàn cáp quang ca 112,944 257/BTTTT-KHTC 

18 M034 Máy đo công suất quang ca 63,813 257/BTTTT-KHTC 

19 M021 Máy điện thoại liên lạc quang ca 37,336 257/BTTTT-KHTC 

20 M027 Máy đo điện trở suất của đất ca 27,437 257/BTTTT-KHTC 

21 M081 Máy hàn 14 kw ca 22,304 10/2007/QĐ-BBCVT 
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22   Máy đo méo phi tuyến ca 3,150 257/BTTTT-KHTC 

23   Máy đo độ méo tần số và tạp âm ca 18,492 257/BTTTT-KHTC 

24   Máy đo công suất (Power meter) ca 58,266 257/BTTTT-KHTC 

25   Máy đo công suất cao tần ca 48,828 257/BTTTT-KHTC 

26   Máy đo công suất quang ca 63,813 257/BTTTT-KHTC 

27   Máy đo công suất và mức thu ca 72,798 257/BTTTT-KHTC 

28   Máy đo chất lư ng cáp ca 75,491 257/BTTTT-KHTC 

29   Máy đo chất lư ng kênh số ca 78,000 257/BTTTT-KHTC 

30   Máy khảo sát đ c tuyến tần số ca 62,868 257/BTTTT-KHTC 

31   Máy so pha ca 58,865 257/BTTTT-KHTC 

 


		2021-01-12T15:58:56+0700
	Quảng Nam


		2021-01-12T16:09:40+0700
	Quảng Nam


		2021-01-12T16:09:43+0700
	Quảng Nam


		2021-01-12T16:09:44+0700
	Quảng Nam


		2021-01-12T16:09:44+0700
	Quảng Nam


		2021-01-07T14:14:45+0700
	Quảng Nam


		2021-01-07T14:15:35+0700
	Quảng Nam


		2021-01-07T14:15:39+0700
	Quảng Nam


		2021-01-07T14:15:39+0700
	Quảng Nam


		2021-01-07T14:15:40+0700
	Quảng Nam




