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Số: 1037 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân khai kinh phí
Chương trình công nghệ thông tin năm 2018
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1344/STC-HCSN ngày
12 tháng 4 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân khai kinh phí thực hiện Chương trình công nghệ thông tin
năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 12 năm 2017 với số tiền: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng),
chi tiết theo biểu kèm theo.
Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, thực
hiện chi kinh phí được giao trên theo đúng chế độ quy định trên tinh thần tiết
kiệm, hiệu quả; đảm bảo thanh toán theo khối lượng cho các dự án đang triển
khai và đảm bảo nhiệm vụ của năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Thông tin và Truyền
thông, Giám đốc Sở Công thương, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Giám đốc
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Lưu: VT, KGVX, TH, Hùng 13B.

KT. CHỦ TỊCH
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BIỂU CHI TIẾT
Phân khai kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037 /QĐ-UBND
ngày 24 /4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT

Tên dự án, nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2018
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN HÀNG NĂM
Trung tâm Công
Xây dựng Bản tin Công nghệ thông tin và
1
nghệ Thông tin và
Truyền thông
Truyền thông
Trung tâm Công
2
Chương trình IT Today
nghệ Thông tin và
Truyền thông
Tuyên truyền phổ biến về Chính phủ điện
tử, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông
Trung tâm Công
3
tin, kiến trúc chính quyền điện tử, đô thị nghệ Thông tin và
thông minh, cuộc cách mạng công nghiệp
Truyền thông
4.0 bằng hình thức hội thảo
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu
theo chuẩn kỹ năng quản lý hệ thống
CNTT quy định tại Thông tư số
Trung tâm Công
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11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 cho nghệ Thông tin và
cán bộ quản trị mạng/phụ trách CNTT,
Truyền thông
ATTT tại các Sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố
Trung tâm Công
Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho cán
5
nghệ Thông tin và
bộ, công chức cấp xã (mỗi huyện 01 lớp).
Truyền thông
Hỗ trợ xây dựng website Toà án nhân dân
Toà án nhân dân
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tỉnh
tỉnh
I.2 CÁC HẠNG MỤC, DỰ ÁN MỚI
I.2.1 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
I
I.1
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Khảo sát, Lập dự án Đảm bảo an toàn và
bảo mật thông tin mạng trong hoạt động
các cơ quan nhà nước

Trung tâm Công
nghệ Thông tin và
Truyền thông

Kinh phí
1.950.000.000
390.000.000
60.000.000

76.000.000

40.000.000

75.000.000

100.000.000
39.000.000
1.560.000.000
180.000.000
90.000.000
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Lập dự án nâng cấp Trung tâm Tích hợp
dữ liệu tỉnh

I.2.2 THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng
1
chung cấp tỉnh (Local Government
Service Platform (LGSP))
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II
1

2

3
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III

Trang bị 02 máy chủ cho Trung tâm Tích
hợp dữ liệu tỉnh

Trung tâm Công
nghệ Thông tin và
Truyền thông

1.380.000.000
Sở Thông tin và
Truyền thông

500.000.000

Trung tâm Công
nghệ Thông tin và
Truyền thông

400.000.000

Dự án 1: Điều tra hiện trạng và nhu cầu
ứng dụng CNTT của doanh nghiệp Ngành
Sở Công thương
Công thương (90 triệu)
Hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm
Văn phòng UBND
Quản lý văn bản và điều hành theo mô
tỉnh
hình 4 cấp
THANH TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 2017
Triển khai mở rộng Hệ thống Quản lý văn
Văn phòng UBND
bản và điều hành đến các đơn vị trực
tỉnh
thuộc sở, ngành và cấp xã
Trang bị thiết bị mở rộng hệ thống lưu trữ
(SAN) tại Trung tâm THDL tỉnh và cài
đặt, chuyển các ứng dụng dùng chung tại
Trung tâm THDL tỉnh sang vận hành, hoạt
động trên nền điện toán đám mây
Mở rộng phần mềm Cung cấp dịch vụ
công trực tuyến năm 2017
Nâng cấp và mở rộng hệ thống phần mềm
Một cửa điện tử liên thông 3 cấp: xã –
huyện – tỉnh
Đầu tư hệ thống Một cửa điện tử cấp Sở
và nâng cấp Trang thông tin tổng hợp tình
hình xử lý thủ tục hành chính của tỉnh
Bình Thuận.
10% tiết kiệm theo quy định
Tổng (I+II+III)
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Sở Thông tin và
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Sở Thông tin và
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Sở Thông tin và
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