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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng thành phố 

thông minh và chính quyền điện tử thành phố Đồng Xoài năm 2022.  

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 25/9/2019 của Chính phủ về việc 

quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ- CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;   

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-

2025 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng 

dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;  

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm dịch vụ 

công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm 

khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc trang thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước;  
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Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 04/2020/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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 

2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BTTTT ngày 28/01/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu xử lý kỹ thuật tối thiểu nền tảng họp 

trực tuyến; 

Căn cứ Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 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;  

Căn cứ Công văn số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống 

thông tin (HTTT) nguồn trung ương, Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối 

các hệ thống thông tin - Phiên bản 1.0; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về 

chuyển đối số đến năm 2025 của tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước về ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông 

tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030;  

Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước;  

Căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/10/2021 của Thành ủy Đồng 

Xoài về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển 

đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  
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Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 01/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đồng Xoài thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 05 

năm (lần 2), giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố;  

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đồng Xoài Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ –UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố 

tự động, lãnh đạo 360 độ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và 

định hướng đến năm 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về Chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 

2022.  

Theo quy định tại mục 7, Điều 17 của Luật Đầu tư công: “Hội đồng nhân dân 

quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước…”. Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

tại Tờ trình số 263/TTr-VP ngày 13/10/2022, của phòng Tài chính-Kế hoạch thành 

phố tại Tờ trình số 824/TTr-TCKH ngày 28/10/2022 (kèm Báo cáo thẩm định số 

821/BC-TCKH ngày 28/10/2022 của phòng Tài chính-Kế hoạch, Báo cáo số 

221/BC-STTTT ngày 12/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông); Ủy ban nhân 

dân thành phố Đồng Xoài kính trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ 

trương đầu tư đầu tư dự án: Xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện 

tử thành phố Đồng Xoài năm 2022, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: 

1. Tên dự án: Xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử thành 

phố Đồng Xoài năm 2022.  

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND thành phố. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thành phố. 

5. Tên chủ đầu tư: Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đồng Xoài. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở UBND thành phố, các phòng ban thành 

phố và các xã, phường. 

7. Tổng mức đầu tư : 5.999.215.870 đồng (Năm tỷ, chín trăm chín mươi chín 

triệu, hai trăm mươi lăm ngàn, tám trăm bảy mươi đồng). 
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8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố Đồng Xoài (Vốn đầu tư 

XDCB năm 2022-2023). 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

10. Lĩnh vực sử dụng vốn: Khoa học Công nghệ. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Mua sắm, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng trang 

thiết bị công nghệ thông tin tại trụ sở UBND thành phố, các phòng ban và các xã, 

phường trên địa bàn thành phố (được thuyết minh trong Tờ trình số 263/TTr-VP 

ngày 13/10/2022 kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Văn 

phòng HĐND&UBND thành phố Đồng Xoài). 

12. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng 

hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, tiết kiệm thời 

gian và kinh phí, thông tin nhanh chóng, an toàn, thuận tiện. 

13. Quy mô đầu tư xây dựng:  

- Quy mô mua sắm: 

Đầu tư mua sắm trang thiết bị gồm máy laptop phục vụ cho đại biểu HĐND 

và thủ trưởng các cơ quan đơn vị phòng ban, lãnh đạo UBND phường-xã. 

Máy phô tô, máy scan A3, máy in A4 phục vụ cho UBND thành phố. 

Màn hình Led, micro không dây phục vụ 2 phòng họp UBND thành phố, hệ 

thống mạng LAN, hệ thống hội nghị trực truyến cho xã, phường. 

Thiết bị Kios tiếp nhận, đánh giá phản hồi tại bộ phận một cửa thành phố và 

bộ phận một cửa xã, phường. 

- Quy mô sữa chữa, bảo trì bảo dưỡng: 

Bảo trì, bảo dưỡng 205 camera giám sát an ninh kết nối về trung tâm IOC 

thành phố; Sửa chữa 31 camera giám sát an ninh kết nối về trung tâm IOC thành 

phố đang bị hỏng. 

(Chi tiết thể hiện tại Tờ trình số 263/TTr-VP ngày 13/10/2022 kèm theo Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

Đồng Xoài). 

II. Hồ sơ gửi kèm theo:  

1. Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của HĐND thành phố Đồng 

Xoài thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 05 năm (lần 2), giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố;  

2. Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của HĐND thành phố Thông 

qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; 

3. Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;  
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4. Quyết định số 1694/QĐ –UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 

2022; 

5. Tờ trình số 263/TTr-VP ngày 13/10/2022 của Văn phòng HĐND&UBND 

thành phố Đồng Xoài đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng thành 

phố thông minh và chính quyền điện tử thành phố Đồng Xoài năm 2022 (kèm theo 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án). 

6. Báo cáo số 221/BC-STTTT ngày 12/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bình Phước về Kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công 

nghệ và thiết kế chi tiết của báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng thành phố 

thông minh và chính quyền điện tử thành phố Đồng Xoài năm 2022. 

7. Báo cáo thẩm định số 821/BC-TCKH ngày 28/10/2022 của phòng Tài chính 

- Kế hoạch thành phố Đồng Xoài.  

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm 

xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án trên, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
-Như trên;  

-CT, PCT UBND thành phố; 

-Phòng TC-KH thành phố; 

-LĐVP, CV: KT, HĐND, KTVP;   

-Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
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