
         UỶ BAN NHÂN DÂN  

 THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v triển khai Quyết định số  

3368/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 

Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước lĩnh vực công nghệ thông tin 

 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2023  

Kính gửi:  
- Các Ban Đảng Thành ủy; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 
- UBND các xã phường. 

 

Ngày 31/12/2022, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3368/QĐ-

UBND Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Áp dụng chung cho các 

cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp công trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số 

lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Có danh mục dịch vụ gửi kèm theo) 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu Quyết định số 

3368/QĐ-UBND để triển khai thực hiện tại đơn vị. 

(Có Quyết định số 3368/QĐ-UBND gửi kèm theo) 
 

Căn cứ nội dung đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- TT.Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố;  
- Phòng Văn hoá, thông tin; 
- Lưu VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

   

 
 

Ngô Vũ Quốc 

 

 
 
 

 



DANH MỤC  

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI. 
 

1. dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tâng công nghệ thông tin bao gồm: (1) 

Mạng LAN, MAN, PLAN, Trung tâm mạng thông tin, Trung tâm giám sát, điêu 

hành thông minh; (2) Phân vận hành hạ tầng thiết bị, đường truyền.  

2. dịch vụ quản trị, vận hành, giảm sát, cập nhật, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thông 

thông tin các cơ quan, đơn vị thuộc tính Lào Cai. 

3. Dịch vụ dịch vụ đào tạo, bôi dưỡng, bao gôm: Công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin, Kỹ năng sô, Kỹ năng phân tích dữ liệu sô, năng lực tiếp cận thông tin 

cho cán bộ, công chức, vìêc chức, tô công nghệ cộng đồng. 

4. Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin, bao gồm: Kiếm định, đánh giá câp độ an 

toàn thông tin, thu thập, phân tích, rà quét, xử lý mã độc và cảnh báo nguy cơ, sự 

cố tan công mạng; Ưng cứu, khăc phục sự cô an toàn thông tin mạng tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai. 

5. Dịch vụ Điều tra, khảo sát, phân tích số liệu về thông tin và truyên thông. 

6. Dịch vụ Kiểm định kỹ thuật thiết bị công nghệ thông tin đoi với các cơ quan, 

đon vị thuộc tỉnh Lào Cai. 

7. Dịch vụ Quản lý, lưu trữ Cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào 

Cai . 

8. Dịch vụ số hoá dữ liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai .  

9. Dịch vụ Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và điều phối việc kết nôi, chia sẻ dữ liệu 

qua Nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP).  

10. Dịch vụ Quản lý tài nguyên mạng dùng chung của tỉnh Lào Cai (Tên miền, 

dải địa chỉ IP). 
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