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QUYẾT ĐỊNH
Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước năm 2022

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẢI DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của 
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 
03/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, 
đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh; Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 
06/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phụ lục phương thức 
giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt loại hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2023 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN trong một số lĩnh vực, theo phương thức đặt hàng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông 
- Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông tại Tờ 
trình số 62/TTr-TTCNTT&TT ngày 08/7/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân 



sách nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
với các nội dung chính như sau:

1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước: Dịch vụ vận hành Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử.

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng: 06.
b) Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công:
- Đảm bảo các hoạt động diễn ra 24/24 đối với các hệ thống: Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Hải Dương, Trung tâm tích hợp dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến 
các mức độ của tỉnh, thư điện tử công vụ của tỉnh.

- Quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh.
c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành: Từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 

2.513.000.000 đồng (theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương).

đ) Dự toán kinh phí đặt hàng, trong đó chi tiết theo các nguồn sau: Nguồn 
ngân sách nhà nước đặt hàng (theo giá tính đủ chi phí): 2.513.000.000 đồng.

e) Phương thức thanh toán, quyết toán: 
- Phương thức thanh toán: Cấp dự toán đầu năm theo Luật ngân sách.
- Phương thức quyết toán: Đơn vị thực hiện quyết toán kinh phí trong báo 

cáo quyết toán năm của đơn vị gửi Sở Tài chính Hải Dương xét duyệt, thẩm định 
theo quy định của Luật NSNN và các quy định hiện hành.

g) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm: Nghiệm thu, bàn giao sản 
phẩm: 12 tháng/1 lần.

h) Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông:
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Quyết định của cấp có thẩm quyền;
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về dịch 

vụ sự nghiệp công do đơn vị thực hiện; không được đặt hàng lại dịch vụ sự nghiệp 
công đã được Sở Thông tin và Truyền thông đặt hàng cho đơn vị khác thực hiện;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ, 
phương án khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công.

- Được thanh toán theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ, 
phương án khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

- Tổ chức nghiệm thu dịch vụ công theo định kỳ.
i) Quyền và nghĩa vụ của Sở Thông tin và Truyền thông:
- Kiểm tra tiến độ, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công đã giao.



- Kiểm tra việc chấp hành sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao thực 
hiện nhiệm vụ sự nghiệp công.

- Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông báo 
cáo kết quả thực hiện dịch vụ sự nghiệp 6 tháng/lần, độ xuất (nếu cần thiết).

- Tổ chức nghiệm thu dịch vụ công theo định kỳ.
- Phối hợp với Sở Tài chính Hải Dương cấp kinh phí, quyết toán tình hình 

sử dụng kinh phí theo Luật ngân sách.
k) Một số nội dung khác: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

có nhiệm vụ: 
- Cung cấp danh sách: Cán bộ quản lý, kỹ thuật viên vận hành dịch vụ công 

được giao.
- Xây dựng phương án nhận sự: Quản lý, kỹ thuật viên vận hành dịch vụ 

công được giao.
- Xây dựng biểu đồ làm việc: lịch làm việc, lịch trực, vận hành dịch vụ công 

được giao.
- Xây dựng các tình huống xử lý kỹ thuật khi hệ thống gặp sự cố.
- Phối hợp với các bên có liên quan sử dụng sản phẩm dịch vụ công khắc 

phục các sự cố sảy ra khi có yêu cầu.
2. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước năm 2022 (nội dung như khoản 1 nêu trên).
Điều 2. Căn cứ vào việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông thực hiện theo đúng nội dung đặt hàng tại Điều 1 Quyết định này, quy định 
của Luật ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 1618/QĐ-STTTT ngày 31/12/2021 
của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Bưu chính Viễn thông - 
Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Giám đốc Trung tâm Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2022

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 923/QĐ-STTTT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở TT&TT)
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A B C 1 2 3 4 5 5=1+2+3+4+5 6 7=6*5 8

I
Tên Danh mục dịch vụ 
SNC sử dụng NSNN 
năm 2021

          

1
Duy trì vận hành hạ tầng 
kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh 
Hải Dương

năm 246.306.000 131.727.000 0 38.300.000 0 416.333.000 1 416.333.000  

2
Bảo đảm an toàn hệ thống 
Trung tâm tích hợp dữ 
liệu tỉnh

năm 517.338.000 78.540.000 0 10.000.000 0 615.071.000 1 615.071.000  

3

Duy trì, vận hành quản lý 
hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến các mức độ của 
tỉnh

năm 360.547.000 28.344.000 0 7.000.000 0 395.891.000 1 395.891.000  
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4
Duy trì, vận hành quản lý 
hệ thống thư điện tử công 
vụ của tỉnh

năm 315.396.000 27.448.000 0 6.000.000 0 348.844.000 1 348.844.000  

5 Quản lý, vận hành Trung 
tâm dữ liệu tỉnh năm 311.814.000 43.668.000 0 10.189.000 0 365.671.000 1 365.671.000  

6
Quản lý, vận hành hệ 
thống giao ban trực tuyến 
tỉnh 

năm 344.678.000 20.512.000 0 6.000.000 0 371.190.000 1 371.190.000  

 Dự toán giao 2022  2.105.272.000 330.239.000 0 77.489.000 0 2.513.000.000 6 2.513.000.000  



Tiêu chí đánh giá chất lượng DVSNC của Trung tâm CNTT&TT:

Tiêu chí
TT Tên dịch vụ sự nghiệp 

công Mô tả 
Đạt Không đạt

1
Duy trì vận hành hạ tầng 
kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh 
Hải Dương

- Hạ tầng CNTT, đường truyền: Đảm bảo hoạt động 24/24h;
- Trực vận hành: Bố trí tối thiểu 01 cán bộ (KS CNTT) trực kỹ thuật trong và 
ngoài giờ hành chính;
- Sự cố (nếu có): Khắc phục sự cố hoặc thông báo cho Sở TTTTT ngay sau 
khi phát hiện.

Đáp ứng 
đầy đủ

Không đáp 
ứng đầy đủ

2
Bảo đảm an toàn hệ 
thống Trung tâm tích hợp 
dữ liệu tỉnh

- An toàn an ninh thông tin: Có kế hoạch đảm bảo an toàn an ninh thông tin;
- An toàn cháy nổ: Đảm bảo an toàn cháy nổ;
- Trực vận hành: Bố trí 01 cán bộ (KS CNTT hoặc điện tử viễn thông) trực 
kỹ thuật trong và ngoài giờ hành chính;
- Sự cố (nếu có): Khắc phục sự cố hoặc thông báo cho Sở TTTTT ngay sau 
khi phát hiện.

Đáp ứng 
đầy đủ

Không đáp 
ứng đầy đủ

3

Duy trì, vận hành quản lý 
hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến các mức độ 
của tỉnh

- Hạ tầng CNTT, đường truyền: Đảm bảo hoạt động 24/24h;
- Hệ thống phần mềm DVC: Quản trị, vận hành hệ thống;
- Trực vận hành: Bố trí tối thiểu 01 cán bộ (KS CNTT) trực kỹ thuật trong và 
ngoài giờ hành chính;
- Sự cố (nếu có): Khắc phục sự cố hoặc thông báo cho Sở TTTTT ngay sau 
khi phát hiện.

Đáp ứng 
đầy đủ

Không đáp 
ứng đầy đủ

4
Duy trì, vận hành quản lý 
hệ thống thư điện tử công 
vụ của tỉnh

- Hạ tầng CNTT, đường truyền: Đảm bảo hoạt động 24/24h;
- Hệ thống phần mềm Mail: Quản trị, vận hành hệ thống. Sao lưu, phục hồi 
CSDL;
- Trực vận hành: Bố trí 01 cán bộ (KS CNTT hoặc điện tử viễn thông) trực 
kỹ thuật trong và ngoài giờ hành chính;
- Sự cố (nếu có): Khắc phục sự cố hoặc thông báo cho Sở TTTTT ngay sau 
khi phát hiện.

Đáp ứng 
đầy đủ

Không đáp 
ứng đầy đủ

5 Quản lý, vận hành Trung 
tâm dữ liệu tỉnh

- Hạ tầng CNTT, đường truyền: Đảm bảo hoạt động 24/24h;
- CSDL: Có kế hoạch Quản trị, vận hành hệ thống. tạo quyền sử dụng, sao 
lưu, đảm bảo CSDL;

Đáp ứng 
đầy đủ

Không đáp 
ứng đầy đủ



- Trực vận hành: Bố trí 02 cán bộ (KS CNTT hoặc điện tử viễn thông) trực 
kỹ thuật trong và ngoài giờ hành chính;
- Sự cố (nếu có): Khắc phục sự cố hoặc thông báo cho Sở TTTTT ngay sau 
khi phát hiện.

6
Quản lý, vận hành hệ 
thống giao ban trực tuyến 
tỉnh 

- Hạ tầng CNTT, đường truyền: Đảm bảo họp trực tuyến được diễn ra tại các 
điểm cầu;
- Công tác chuẩn bị trước cuộc họp: 02 ngày trước khi diễn ra cuộc họp;
- Trực vận hành trong quá trình diễn ra họp: Bố trí tối thiểu 01 cán bộ tại 
điểm cầu chính + 01 cán bộ/02 điểm cầu (KS CNTT hoặc điện tử viễn thông) 
trực kỹ thuật trong thời gian diễn ra cuộc họp;
- Sự cố (nếu có): Khắc phục sự cố hoặc thông báo cho Sở TTTTT ngay sau 
khi phát hiện.
- Kiểm tra, đánh giá hệ thống hàng năm: Có tổ chức kiểm tra, đánh giá 

Đáp ứng 
đầy đủ

Không đáp 
ứng đầy đủ
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