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Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022 (sau đây gọi là Kế hoạch 33/KH-UBND).  

 Sở Tài chính nhận được Công văn số 445-CV/VPTU ngày 24/5/2022 của 

Văn phòng Tỉnh ủy về việc đề nghị cấp kinh phí bổ sung năm 2022 (Gửi kèm 

theo Công văn số 295/STTTT-CNBCVT ngày 18/3/2022 về việc ý kiến đối với đề 

xuất của Báo Ninh Bình để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 33/KH-UBND 

ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình) và các Công văn của Sở Thông tin 

và Truyền thông: số 378/STTTT-CNBCVT ngày 05/4/2022; số 485/STTTT-

CNBCVT ngày 28/4/2022; số 511/STTTT-CNBCVT ngày 06/5/2022 về việc đề 

nghị thẩm định, phân bổ kinh phí Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022.  

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Tài chính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh 

như sau: 

I. Quyết định cấp bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển 

đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng với tổng số tiền: 751.488.000 

đồng (Bảy trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng), cụ 

thể như sau:  

- Sở Thông tin và Truyền thông số tiền: 516.488.000 đồng để thực hiện: 

+ Tổ chức Diễn tập an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng tại các cơ quan 

nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 là 421.960.000 đồng . 

+ Xuất bản Bản tin chuyên đề về chuyển đổi số là 94.528.000 đồng. 

- Báo Ninh Bình, số tiền 235.000.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ nâng 

cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 



 

(Chi tiết theo biểu số 01, 02 đính kèm) 

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2022 (Kinh phí thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị 

thông minh tỉnh Ninh Bình đã bố trí tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 

11/12/2021 của UBND tỉnh).  

II. Đối với các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông đề 

xuất.  

1. Tổ ch c đi h c tập, trao đổi kinh nghiệm về quản trị, phát triển cơ 

sở dữ liệu, các  ng dụng, nền tảng số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Dương: 

Nội dung đề xuất nằm trong Phụ lục số 03 kèm theo Kế hoạch số 33/KH-

UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh, theo đó: Sở Thông tin và Truyền 

thông được giao chủ trì: “T  chức Đoàn công tác của tỉnh g m m t số thành 

vi n Ban Chỉ đạo Chính quyền số, T  Công tác gi p việc Ban Chỉ đạo và cá 

nhân c  li n quan đi học t p, trao đ i kinh nghiệm về xây dựng Chính quyền 

điện tử, chuyển đ i số tại 02 địa ph  ng c  cách làm hiệu qu , điển hình là tỉnh 

Thừa Thi n Huế và tỉnh Bình D  ng”. 

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng dự thảo Kế hoạch của Đoàn công tác trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó 

cần đảm bảo các nội dung về: Số lượng, thành phần đoàn công tác; thời gian, 

lịch trình, phương tiện di chuyển và nội dung làm việc đảm bảo việc học tập trao 

đổi kinh nghiệm tiết kiệm, thiết thực hiệu quả. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND 

tỉnh, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán 

chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

2. Nhiệm vụ “Duy trì và mở rộng giải pháp đảm bảo an toàn thông 

tin mạng; trang bị phần mềm bản quyền diệt Virus tại các Sở, ban, ngành 

của tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã”: 

2.1. Đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông: Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị phân bổ kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để 

trang bị bản quyền phần mềm diệt virus cho 3.619 máy tính cá nhân của cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 8 huyện, thành phố và 

17 sở ngành trong thời gian 01 năm với tổng kinh phí là kinh phí là: 1.780 triệu 

đồng (g m: 08 huyện thành phố là 1.226 triệu đ ng, 17 sở, ban, ngành của tỉnh 

564 triệu đ ng).  



 

2.2. Ý kiến của Sở Tài chính  

Việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm 

và là trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử 

dụng máy tính (Điều 23 Lu t An ninh mạng số 24/2018/QH14; Điều 13 Quyết 

định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế 

đ m b o an toàn, an ninh thông tin thu c lĩnh vực công nghệ thông tin trong 

hoạt đ ng của các c  quan nhà n ớc thu c phạm vi qu n lý của tỉnh Ninh 

Bình). Hiện nay, trên thị trường có nhiều phần mềm diệt virus của các nhà cung 

cấp trong nước và ngoài nước như: Bkav, Kaspersky, Bitdefender, McAfee 

AntiVirus Plus, Norton AntiVirus Plus…với nhiều giải pháp khác nhau (phần 

mềm cho ng ời dùng cá nhân, phần mềm cho ng ời dùng t  chức...), giá thành 

của mỗi sản phẩm cho người dùng cá nhân cũng như các giải pháp cài đặt cho 

các tổ chức là khác nhau tùy theo số lượng máy tính của mỗi tổ chức. Hiệu quả 

sử dụng các phần mềm và giải pháp cài đặt hệ thống mạng thông thường sẽ do 

từng cơ quan, tổ chức và cá nhân lựa chọn trên cơ sở đánh giá hiệu quả, chính 

sách hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian mua bản quyền phần 

mềm. Do vậy, việc bổ sung kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để triển 

khai cài đặt tại máy tính cho các cá nhân thuộc các sở, ngành và các huyện, 

thành phố sẽ kém hiệu quả, đặc biệt trong trường hợp các cá nhân, tổ chức trực 

tiếp sử dụng phần mềm diệt virus cần hỗ trợ, xử lý các sự cố liên quan đến an 

toàn, an ninh mạng sẽ vướng mắc và không kịp thời do không có ràng buộc pháp 

lý giữa người sử dụng với đơn vị cung cấp bản quyền.  

 Ngoài ra, tại điểm d khoản 8 Điều 3 Quy định định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình quy định định mức phân bổ chi nghiệp vụ bao gồm các khoản có tính chất 

thường xuyên, trong đó đã bao gồm “kinh phí mua sắm, thay thế, b o d ỡng, 

b o trì, sửa chữa trang thiết bị, ph  ng tiện làm việc của cán b , công chức, 

vi n chức”.   

 Do đó, Sở Tài chính đề xuất không bố trí kinh phí tập trung để mua phần 

mềm diệt Viruts như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị UBND 

tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn 

giải pháp trang bị bản quyền phần mềm diệt Viruts đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

từ nguồn kinh phí trong định mức chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, 



 

đơn vị.  

3. Nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”: 

3.1. Đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Bổ sung cho Sở Thông tin và Truyền thông số tiền 179.640.000 đồng 

gồm Hợp đồng sản xuất tin, bài tuyên truyền trên Báo Pháp luật Việt Nam (báo 

giấy và báo điện tử), số tiền 99.180.000 đồng; Hợp đồng sản xuất tin, bài tuyên 

truyền trên Báo Lao động (báo giấy và báo điện tử), số tiền 80.460.000 đồng. 

- Bổ sung cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông số tiền 

270.000.000 đồng để mở các hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, bao gồm: 08 

hội nghị cho Cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

230.000.000 đồng; 02 hội nghị cho Cán bộ công chức các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 40.000.000 đồng 

3.2. Ý kiến của Sở Tài chính:  

- Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh thì 

nhiệm vụ “Nâng cao nh n thức về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đ i số 

cho đ i ngũ cán b  lãnh đạo, cán b  công chức, vi n chức và ng ời lao đ ng 

trong các c  quan nhà n ớc tr n địa bàn tỉnh” được giao cho Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình chủ trì thực 

hiện, với mục tiêu: “Tuy n truyền, trang bị, c p nh t kiến thức để chỉ đạo và t  

chức thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đ i số, đ m b o an toàn 

thông tin mạng” cho cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động.  

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số trên Báo Ninh Bình và các kênh của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh sẽ thiết thực, dễ dàng đưa thông tin tới cán bộ lãnh đạo các cấp, các 

ngành, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà 

nước cũng như người các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh Ninh Bình so 

với tuyên truyền trên Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Lao động là các tờ báo 

của các cơ quan trung ương, đối tượng người đọc trong phạm vi cả nước.  

  Do vậy, Sở Tài chính đề nghị không bổ sung kinh phí để thực hiện tuyên 

truyền trên 02 tờ báo nên trên như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông. 



 

Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ theo chức năng, 

nhiệm vụ và nguồn kinh phí đã được bố trí để thực hiện công tác tuyên truyền 

bảo đảm đúng đối tượng theo Kế hoạch 33/KH-UBND.  

- Về nội dung mở hội nghị tập huấn: Đây là nhiệm vụ được giao cho Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, do vậy đề xuất cấp kinh phí cho 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là chưa phù hợp. Mặc khác, 

tại Công văn số 197/UBND-VP5 ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc nâng 

cao hiệu quả trong bố trí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số: 

“Trình tự, thẩm quyền t  chức các lớp đào tạo, b i d ỡng thực hiện theo Quyết 

định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về đào tạo, b i 

d ỡng cán b , công chức, vi n chức và các quy định của pháp lu t li n quan”.  

Để nâng cao hiệu quả tập huấn, bồi dưỡng, tránh trùng lắp đối tượng và 

cần xem xét đến nội dung tập huấn cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đề 

nghị UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo đúng theo ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 197/UBND-VP5 ngày 04/3/2022.  

4. Nhiệm vụ Nâng cấp, bổ sung ch c năng trang thông tin điện tử cho 

11 đơn vị. 

4.1. Đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông: Theo Công văn số 

511/STTTT-CNBCVT ngày 06/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị để xây dựng dự toán kinh phí và đề xuất phân bổ 

cho 11 cơ quan, đơn vị để nâng cấp, bổ sung chức năng trang thông tin điện tử 

với mức kinh phí 100 triệu đồng/đơn vị.  

Chi tiết dự toán tại Phụ lục số 01 gửi kèm theo Công văn số 511/STTTT-

CNBCVT ngày 06/5/2022, số kinh phí 100.000.000 đồng/01 trang thông tin điện 

tử gồm: Nâng cấp và bổ sung các chức năng cho trang thông tin điện tử 76,45 

triệu đồng; nhập cơ sở dữ liệu cho khoảng 54.456 trường dữ liệu là 22,051 triệu 

đồng; dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói để hỗ trợ người khuyết tật 1,499 

triệu đồng (dự toán chi tiết kinh phí bổ sung, nâng cấp của 11 trang đều giống 

nhau) 

4.2. Ý kiến của Sở Tài chính:   

Mỗi trang thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND các huyện khác 

nhau về các chức năng, tính năng, giao diện…và nhu cầu bổ sung, nâng cấp (nếu 

có) của từng trang thông tin điện tử là khác nhau. Tuy nhiên, Sở Thông tin và 



 

Truyền Thông xây dựng dự toán chi tiết giống nhau cho 11 trang thông tin điện 

tử là không phù hợp. Tài liệu gửi kèm theo Công văn số 511/STTTT-CNBCVT 

ngày 06/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông chưa có các thông tin liên 

quan đến đề xuất của các đơn vị đang quản lý, vận hành trang điện tử (ch a c  

đánh giá hiện trạng, sự cần thiết về b  sung, nâng cấp, các n i dung cần b  

sung, nâng cấp…).   

Trong 11 đơn vị đề xuất bổ sung, nâng cấp trang thông tin điện tử thì có 

03 đơn vị là Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Giao thông vận tải, UBND 

huyện Hoa Lư đã được bố trí kinh phí năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh để 

nâng cấp trang thông tin điện tử với số tiền 100 triệu đồng/đơn vị. 

Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị 
(1)

 

rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu cần nâng cấp, nội dung cần bổ sung, nâng 

cấp trang thông tin điện tử, lập dự toán kinh phí gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông cho ý kiến trước khi gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định.  

5. Nhiệm vụ Thuê dịch vụ: Dịch vụ l c Email cho Hệ thống Thư điện 

tử công vụ tỉnh Ninh Bình  

 - Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1236/QĐ-UBND phân 

bổ kinh phí cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để thực hiện 

nhiệm vụ Thuê dịch vụ: Dịch vụ lọc email cho Hệ thống Thư điện tử công vụ 

tỉnh Ninh Bình, thời gian thực hiện trong 12 tháng. Đến thời điểm hiện tại, chưa 

kết thúc hợp đồng thuê 12 tháng đối với nhiệm vụ này.  

- Tại điểm đ Mục 2 Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/02/2022  về 

việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần 

phải xác định rõ hiệu quả đầu tư, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả việc 

đầu tư/thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm c  sở triển khai cho 

các năm tiếp theo.  

Hiện nay, chưa hết thời gian thực hiện nhiệm vụ và chưa có báo cáo tổng 

kết, đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

                                                 
(1)

 Công an tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Liên minh hợp tác 

xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (trực thuộc Sở Nội vụ), 

Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; UBND huyện Hoa Lư. 



 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông tiến hành báo cáo, đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ thuê dịch vụ: 

Dịch vụ lọc email cho Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Ninh Bình để làm căn 

cứ tiếp tục triển khai trong các đợt tiếp theo.  

Sở Tài chính trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu: VT, NS, HCSN.NĐP(02). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Kiên 
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