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THƯ MỜI 

Tham gia tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng 

 

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn về ứng dụng công nghệ 

thông tin 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013. 

Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 487/KH-UBND, ngày 09/03/2023 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023; 

Để thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023, Sở Lao đông - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng trân trọng mời các tổ chức có năng lực, 

kinh nghiệm trong hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về ứng dụng công nghệ 

thông tin tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn Lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT 

Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng (nội dung yêu cầu theo Phụ lục kèm theo). 

  Hồ sơ đăng ký tham gia gồm: Công văn đăng ký tham gia thực hiện nhiệm 

vụ tư vấn Lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao 

Bằng và kèm hồ sơ năng lực của đơn vị (Đơn vị nếu có thắc mắc cần giải đáp xin 

trao đổi qua số điện thoại: 0206.3852 162). 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/3/2023 đến hết ngày 25/03/2023 

 Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng , 

Số 38 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh  Cao Bằng trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (đăng Cổng TTĐT Sở); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 
 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 



PHỤ LỤC  

Nội dung Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng 

(Kèm theo Thư mời số      /TM-SLĐTBXH ngày   tháng 3 năm 2023  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng)  
 

1.Mục tiêu: 

- Thống nhất 01 Hệ thống thông tin dùng chung và cơ sở dữ liệu đầu vào cho tất 

cả các lĩnh vực của Ngành LĐTBXH và được Quản lý theo user người dùng và được 

phân quyền theo modul và phân cấp quyền từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, giảm tối 

thiểu trùng đối tượng trong việc thụ hưởng chính sách của nhà nước. 

- Sẵn sàng đồng bộ CSDL Hộ gia đình/Nhân khẩu/Người lao động/Việc làm về 

CSDL quốc gia về Dân cư của Bộ Công An, CSDL quốc gia về An sinh xã hội của Bộ 

LĐTBXH. 

- Sẵn sàng nâng cấp/tùy chỉnh chức năng theo yêu cầu của người dùng và được 

triển khai trên nhiều ứng dụng (Web App, Mobile App…) để đáp ứng các Nghị định 

của Chính phủ và Quyết định/Thông tư của Bộ LĐTBXH về công tác quản lý ngành 

LĐTBXH, giúp tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng trong công tác điều tra, rà soát Hộ 

nghèo/Hộ cận nghèo hàng năm. 

- Đảm bảo quyền lợi tốt nhất về các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người dân 

và người lao động, đảm bảo được hỗ trợ đúng chính sách, đúng đối tượng và không bỏ 

sót đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.  

- Giải quyết những tồn tại, bất cập đang gặp phải ở việc quản lý, điều hành ở 

ngành của tất cả Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố trong cả nước, cụ thể: 

o Nhiều lĩnh vực chưa có Hệ thống thông tin Quản lý như: Quản lý Người 

nghiện ma túy; Quản lý Lao động – Việc làm; Quản lý Giáo dục – Đào tạo nghề; Quản 

lý An toàn và Vệ sinh lao động. 

o Các lĩnh vực khác có Hệ thống thông tin nhưng triển khai không hiệu quả và 

toàn diện bởi các lý do sau: 

 Công nghệ triển khai lạc hậu, không thường xuyên nâng cấp theo Nghị 

định/Quyết định/Thông tư mới của Chính phủ/Bộ LĐTBXH. 

 Các Hệ thống thông tin rời rạc, không tập trung dẫn đến chưa có sự ràng 

buộc về dữ liệu, dữ liệu đầu vào không thống nhất dẫn đến dữ liệu có sự 

trùng lấp, và đạt độ tin cậy cao. 

 Chưa kế thừa được CSDL cần thiết từ các nguồn khác phục vụ cho các Hệ 

thống như CSDL dân cư/dân số, CSDL y tế, CSDL giáo dục…..làm 

CSDL đầu vào và chưa đồng bộ về CSDL dùng chung tại tỉnh/thành phố 

phục vụ cho công tác Quản lý/Điều hành cấp tỉnh. 

o Đáp ứng nhu cầu báo cáo, thống kê cho UBND các cấp phục vụ công tác 

quản lý và của Bộ LĐTBXH. 

2. Nội dung và quy mô: 



- Toàn tỉnh có một hệ thống chung đồng nhất về CSDL An sinh xã hội, liên 

thông tích hợp chia sẻ dữ liệu, đảm bảo An toàn thông tin CSDL 

Triển khai toàn tỉnh Cao Bằng liên thông 4 cấp ( Bộ/ Tỉnh, Sở, Huyện, Thành 

phố, xã phường). 
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