
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng” của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối 

với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Xét báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết dự án Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cao 

đẳng Y tế Lạng Sơn của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 204/BC-STC 

ngày 25/5/2020; 

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tại Tờ trình 

số 16/TTr-CĐYT ngày 04/6/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vu: “Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng” của Trường Cao đẳng Y tế 

Lạng Sơn, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn. 
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2. Tổ chức lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty cổ phần Phát triển 

viễn thông. 

3. Mục tiêu, quy mô 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng cho công 

tác quản lý đào tạo của trường đạt hiệu quả cao, đồng thời nâng cao chất lượng 

giảng dạy và mở rộng các ngành nghề đào tạo. 

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của 

trường, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. 

- Xây dựng và tin học hóa hệ thống quy trình, quy phạm giải quyết công 

việc quản lý đào tạo của trường, trên cơ sở tiến hành cải cách hành chính trong 

lĩnh vực quản lý hồ sơ, giấy tờ, quản lý đào tạo. 

- Nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy 

trình giải quyết văn bản và các hồ sơ thủ tục hành chính của trường với sự hỗ trợ 

hiệu quả của phần mềm, góp phần thực hiện cải cách hành chính. 

- Nâng cao nhận thức của các cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên về 

tầm quan trọng của ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

- Hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin nhằm trở thành đơn vị trọng 

điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo với mô hình ứng 

dụng toàn diện và mang lại hiệu quả cao. 

- Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý toàn bộ công tác đào tạo 

với hệ thống quy mô phần mềm quản lý như quản lý tuyển sinh, quản lý học 

viên, sinh viên, quản lý thời khóa biểu, quản lý điểm, quản lý tổ chức thi trực 

tuyến, quản lý tài chính học sinh, sinh viên, quản lý cán bộ, quản trị hệ thống… 

không chỉ tạo sự tiện lợi, khoa học, chính xác hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, 

cán bộ chuyên môn của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn mà còn xây dựng cho 

học sinh, sinh viên hình thành lối tư duy mới với môi trường công nghệ thông 

tin để hình thành kỹ năng, kỹ xảo phù hợp đời sống hiện đại, tạo thuận lợi trong 

xử lý văn bản, hồ sơ công việc. 

4. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ 

thông tin chủ yếu 

- Giải pháp kỹ thuật công nghệ cần tuân thủ:  

+ Tuân thủ Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên 

bản 2.0 được ban hành tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0. Đồng thời phải bảo đảm việc liên thông, tích hợp 

và chia sẻ dữ liệu trên Trục LGSP của tỉnh.  

+ Nội dung đề cương và dự toán chi tiết phần mềm có giải pháp nâng cấp 

bảo đảm sẵn sàng với IPv6 hoặc khuyến khích khả năng tương thích hỗ trợ IPv6.  

+ Nội dung mô tả các yêu cầu kỹ thuật của phần mềm cần đáp ứng theo 

quy định tại Điều 18 và điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 
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ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

+ Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong đề cương và dự 

toán chi tiết dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cần áp dụng đúng và đầy đủ theo đúng danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước quy định tại Thông tư số 

39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân 

sách nhà nước.  

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách được 

thay đổi trong quá trình triển khai: không. 

5. Dự toán chi tiết 

Tổng cộng là 1.458.179.000 đồng, trong đó: 

STT Nội dung Kinh phí (đồng) 

I Chi phí xây lắp  

II Chi phí thiết bị 1.429.352.150 

1 Chi phí phần mềm 1.345.349.000 

2 Hạ tầng phần cứng 84.003.150 

III Chi phí quản lý dự án  

IV Chi phí tư vấn 17.713.300 

V Chi phí khác 11.114.000 

VI Chi phí dự phòng  

 Tổng dự toán (I+II+III+IV+V+VI): 1.458.179.450 

 Tổng dự toán (làm tròn): 1.458.179.000 

6. Nguồn vốn: từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho đơn vị tại Quyết 

định số 2556/QĐ ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

7. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn. 

8. Thời gian thực hiện: năm 2020. 

9. Các nội dung khác (nếu có): không. 

Điều 2. Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng” theo đúng đề cương và dự toán chi tiết được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin 

và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và Hiệu 



4 

 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

   KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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