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V/v xin chủ trương triển khai xây dựng
nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung
cấp tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ
công nghệ thông tin

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 24/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1037/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí Chương trình công nghệ thông tin
năm 2018, theo đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng “Nền
tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (Local Government Service Platform
(LGSP)).
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã thuê tư
vấn lập dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi) để triển khai xây dựng “Nền tảng
chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh” theo quy định và đã lấy ý kiến góp ý của
Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng mức đầu tư của dự án là: 14.238.953.224
đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 277/TBUBND ngày 11/7/2018 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn
Ngọc Hai tại Hội nghị công bố kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận
và kết nối Zalo để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp, ngày
14/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế
hoạch và Đầu tư để thống nhất và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí
triển khai các hạng mục, dự án công nghệ thông tin trong khuôn khổ Kiến trúc
Chính quyền điện tử đã được phê duyệt, trong đó có đề xuất nguồn kinh phí để
triển khai dự án xây dựng “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh”. Tại
buổi làm việc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến: không thể tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để triển khai dự án “ Xây dựng nền
tảng, chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh” với lý do hạng mục “Xây dựng nền
tảng, chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh” là dự án thành phần nằm trong Dự
án “Đầu tư hạ tầng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính
quyền điện tử tỉnh Bình thuận” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ
trương đầu tư tại Công văn số 684/HĐND-KTXH ngày 08/8/2016; Ủy ban nhân
dân tỉnh đã ký duyệt đề xuất dự án (Công văn số 2844/UBND-TTTT ngày
10/8/2016) và được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thống nhất

tổng hợp vào Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.
Tổng mức đầu tư dự án đề xuất là 45.000.000.000 đồng (Ngân sách trung ương:
27.000.000.000 đồng; ngân sách địa phương: 18.000.000.000 đồng). Tuy nhiên
đến nay, tỉnh vẫn chưa được phân bổ nguồn vốn cho dự án 45 tỷ đồng nêu trên,
đồng thời năm 2018 kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin chỉ phân khai
500.000 đồng cho hạng mục xây dựng “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung
cấp tỉnh”, không đủ để triển khai dự án (tổng mức đầu tư dự án là
14.238.953.224 đồng).
Để triển khai xây dựng “Nền tảng, chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh ”
trong Kiến trúc Chính quyền điện tử theo lộ trình đã được phê duyệt; đảm bảo
nhiệm vụ Chính phủ và UBND tỉnh giao trong năm 2019 có trục liên thông cấp
tỉnh để thực hiện tích hợp liên thông và chia sẻ dữ liệu 4 cấp trong toàn Tỉnh với
Chính phủ (xã -huyện- tỉnh- chính phủ) các hệ thống, các phần mềm và CSDL.
Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông thì trong điều kiện khó khăn,
chưa cân đối được vốn đầu tư thì có thể triển khai bằng hình thức thuê dịch vụ
công nghệ thông tin để khai thác sử dụng và sẽ mua lại theo hình thức đầu tư khi
cân đối được vốn. Do vậy Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất và kính trình
Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép (chủ trương) triển khai dự án “Xây dựng nền
tảng, chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh” theo hình thức thuê dịch vụ công
nghệ thông tin. Cụ thể trước mắt trong năm 2019 thuê phần mềm: “Trục kết nối
liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu quy mô cấp tỉnh” (ESB- Enterprise Service
Bus) và triển khai kết nối liên thông và tich hợp dữ liệu 2 hệ thống: Quản lý văn
bản và Điều hành và Một cửa điện tử và dịch vụ hành chính công trực tuyến 4
cấp: Chính phủ- Tỉnh – Huyện – xã.
Sở Thông tin và Truyền thông kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
chỉ đạo./.
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