
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-CNTT 

V/v triển khai mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II (TSLCD) trên địa bàn 

 tỉnh Nam Định 

Nam Định, ngày     tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017; Thông tư số 

12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 

quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin 

trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/1/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về mô hình tham chiếu và kết nối mạng cho bộ, ngành, địa 

phương; 

Căn cứ văn bản số 993/UBND-VP7 ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (TSLCD) trên địa bàn 

tỉnh Nam Định (có văn bản gửi kèm); 

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; Quyết 

định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm bảo đảm 

khả năng truy cập cũng như sẵn sàng hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
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giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung trong xây 

dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số của tỉnh ở các cơ 

quan nhà nước 3 cấp của tỉnh với nhau và với các hệ thông thông tin, cơ sở dữ 

liệu ở Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo và được UBND 

tỉnh chấp thuận phương án triển khai mạng TSLCD cấp II của tỉnh tại văn bản số 

993/UBND-VP7 ngày 24/12/2021, Phương án triển khai cụ thể như sau: 

Về mô hình triển khai mạng TSLCD cấp II của tỉnh: 

Để phù hợp với hiện trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

của tỉnh (mô hình quản lý tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh). 

Đồng thời, để các cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh chủ động trong việc lựa chọn 

dịch vụ kết nối internet và sử dụng dịch vụ đường TSLCD trên một thiết bị đầu 

cuối đặt tại cơ quan; Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn mô hình số 07 

được ban hành kèm theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 

của Bộ Thông tin và Truyền thông để thiết lập mạng TSLCD cấp II của tỉnh. Sơ 

đồ kết nối mạng TSLCD cấp II của tỉnh đến các cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh 

(từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã) và kết nối đến Mạng TSLCD cấp I của các 

cơ Đảng và Nhà nước ở Trung ương cụ thể như sau: 

 

(Sơ đồ thiết lập mạng TSLCD cấp II của tỉnh) 

- Lưu lượng TSLCD tập trung tại Điểm quản lý tập trung lưu lượng WAN 

thực hiện chuyển tiếp lưu lượng TSLCD từ các cơ quan nhà nước thông qua 

mạng truyền tải của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD đến các ứng dụng 

tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

- Lưu lượng Internet công cộng thực hiện phân nhánh trực tiếp tại thiết bị, 

cổng kết nối của các cơ quan nhà nước. 



 

 

Về quy mô triển khai: Mạng TSLCD cấp II được thiết lập đến 100% cơ 

quan nhà nước 3 cấp của tỉnh, gồm:  

- Cơ quan nhà nước cấp tỉnh:  

+ Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

+ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; 

+ Các đơn vị trực thuộc của các Sở, ban, ngành của tỉnh (chỉ triển khai 

thêm cổng, điểm kết nối mạng TSLCD riêng đối với các đơn vị trực thuộc 

không nằm cùng khuôn viên trụ sở làm việc hoặc không cùng mạng LAN nội bộ 

với các Sở, ban, ngành) 

- Cơ quan nhà nước cấp huyện: 

+ UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

+ Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện (chỉ triển 

khai thêm cổng, điểm kết nối mạng TSLCD riêng đối với các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc không nằm cùng khuôn viên trụ sở làm việc hoặc không 

cùng mạng LAN nội bộ với UBND các huyện, thành phố) 

- Cơ quan nhà nước cấp xã: UBND 226 xã, phường, thị trấn. 

Về dịch vụ cung cấp trên Mạng TSLCD cấp II: Dịch vụ cung cấp trên 

Mạng TSLCD cấp II bao gồm: 

- Các dịch vụ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT; 

- Các ứng dụng dùng chung của tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử, 

đô thị thông minh và chuyển đổi số, như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến; Hệ thống thông tin báo cáo; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 

Về tốc độ tối thiểu mạng TSLCD: Để đảm bảo chất lượng dịch vụ 

TSLCD, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các cơ quan, đơn vị sử 

dụng dịch vụ TSLCD sử dụng tốc độ tối thiểu theo đề xuất tại phụ lục đính kèm 

văn bản này. 

Về giá cước dịch vụ mạng TSLCD: Giá cước dịch vụ TSLCD được áp 

dụng theo Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. Kinh phí sử dụng dịch vụ TSLCD do các cơ quan, đơn vị sử 

dụng mạng TSLCD cấp II chi trả cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD 

theo quy định của pháp luật và theo bảng công bố giá cước của doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ TSLCD. 

Về thiết bị đầu cuối trang bị tại các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng 

TSLCD: Tại điểm kết nối mạng TSLCD của các cơ quan sử dụng dịch vụ cần 

trang bị thiết bị Router cân bằng tải để đảm bảo phương án kỹ thuật về chuyển 

tiếp lưu lượng TSLCD từ Điểm quản lý tập trung lưu lượng TSLCD của tỉnh 

đến các cơ quan, đơn vị và phần tách lưu lượng Internet công cộng trực tiếp từ 

cổng kết nối của các cơ quan, đơn vị. Kinh phí đầu tư thiết bị đầu cuối do các cơ 

quan, đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II của tỉnh tự trang bị. 



 

 

Về doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ TSLCD: Doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ TSLCD phải là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 

12/2019/TT-BTTTT và khoản 1, khoản 3 Điều 8; khoản 2, khoản 3 Điều 9 

Thông tư số 27/2017/TTBTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và được Cục 

Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định đáp ứng các 

yêu cầu về hạ tầng mạng kết nối, các quy định bảo đảm an toàn thông tin, đủ 

điều kiện kết nối vào Mạng TSLCD cấp I. 

Để việc triển khai mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan 

nhà nước 3 cấp của tỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng, lưu trữ, chia sẻ 

thông tin, quy hoạch địa chỉ IP, đảm bảo an toàn mạng và thông tin trên mạng 

TSLCD cấp II theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật. Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD trên địa bàn tỉnh quan tâm 

phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố: 

- Chủ động lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD; phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD 

triển khai việc thiết lập, tổ chức sử dụng mạng TSLCD cấp II của tỉnh; khai thác 

có hiệu quả các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của 

tỉnh trên mạng TSLCD cấp II. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét việc đầu tư thiết bị Router cân bằng 

tải phù hợp để thiết lập mạng TSLCD tại điểm kết nối của đơn vị mình. Tham 

chiếu tốc độ tối thiểu do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất để lựa chọn tốc 

độ phù hợp với thực tế sử dụng của đơn vị. Thanh toán cước phí sử dung mạng 

TSLCD cấp II cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD. Giá cước phí sử 

dụng mạng TSLCD cấp II theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối 

đa dịch vụ trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, 

phường, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đúng quy định. 

- Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

cung cấp thông tin, danh sách cơ quan sử dụng dịch vụ TSLCD theo biểu mẫu 

đính kèm và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/01/2022 để đề 

nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch và cấp danh sách địa chỉ IP đối 

với các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng TSLCD trên địa bàn tỉnh (đề nghị UBND 

các huyện, thành phố tổng hợp danh sách chung đối với các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn). 

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD trên địa bàn tỉnh: 

- Hoàn thiện phương án tham gia triển khai cung cấp dịch vụ TSLCD cấp 

II của doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước; thực hiện việc công bố giá cước 



 

 

dịch vụ TSLCD theo quy định của pháp luật và Thông tư số 43/2017/TT-

BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Chủ động làm việc với cơ quan nhà nước các cấp để thống nhất phương 

án thiết lập đường truyền số liệu chuyên dung cấp II từ cơ quan, đơn vị đến 

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh theo đúng, mô hình kết nối. Tư vấn, hỗ trợ 

kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai và quá trình khai 

thác, sử dụng Mạng TSLCD cấp II của tỉnh. 

- Tuân thủ các quy định về kết nối, chất lượng mạng và bảo đảm an toàn 

thông tin đối với Mạng TSLCD theo quy định do Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề nghị Bộ 

Thông tin và Truyền thông triển khai việc kiểm tra, đánh giá và kết nối Mạng 

TSLCD cấp II của tỉnh với Mạng TSLCD cấp I của Trung ương. 

- Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai và tình hình khai thác, sử dụng 

Mạng TSLCD cấp II về Sở Thông tin và Truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD trên địa bàn 

tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện. Thông tin liên hệ: Ông Phạm Văn An, cán bộ 

phòng Công nghệ thông tin, Số điện thoại: 0949268749. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CNTT (khuyennm). 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                Vũ Trọng Quế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TỐC ĐỘ TỐI THIỂU MẠNG TSLCD 

 

STT Các cơ quan nhà nước 

Dự kiến tốc độ 

Mbps tối thiểu/ 

01 đơn vị 

Ghi chú 

1 Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 100 Mbps  

2 Các sở, ban, ngành của tỉnh 10 Mbps  

3 UBND các huyện, thành phố 10 Mbps  

4 

Các đơn vị trực thuộc của các Sở, ban, ngành của 

tỉnh (chỉ triển khai thêm cổng, điểm kết nối mạng 

TSLCD riêng đối với các đơn vị trực thuộc không 

nằm cùng khuôn viên trụ sở làm việc hoặc không 

cùng mạng LAN nội bộ với các sở, ban, ngành) 

5 Mbps  

5 

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND 

cấp huyện (chỉ triển khai thêm cổng, điểm kết nối 

mạng TSLCD riêng đối với các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc không nằm cùng khuôn viên trụ 

sở làm việc hoặc không cùng mạng LAN nội bộ với 

UBND các huyện, thành phố) 

5 Mbps  

6 UBND các xã, phường, thị trấn 5 Mbps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ….., ngày ….. tháng ….. năm….. 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG MẠNG TSLCD 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

 

STT Cơ quan, đơn vị 

Tốc độ mạng 

TSLCD 

(Mbps) 

Ghi chú 

 Ví dụ   

1 Tên Sở (hoặc UBND huyện, TP) …. 
  

2 

Tên đơn vị trực thuộc (hoặc phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc và UBND cấp 

xã)…. 

  

3 ….   

… …..   

 

Ghi chú: 

- Đề nghị các sở, ban, ngành tổng hợp vào danh sách chung đối với các đơn vị 

trực thuộc có triển khai thêm cổng, điểm kết nối mạng TSLCD riêng 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp vào danh sách chung đối với 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thêm cổng, điểm kết nối 

mạng TSLCD riêng và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
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