
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 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động  

“Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng  

giao dịch và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

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 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

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 hoạt động của cơ quan 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; 

Xét Báo cáo số 276/BC-STC ngày 09/7/2020 của Sở Tài chính về kết quả 

thẩm định đề cương và dự toán chi tiết dự án “Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu 

công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 15 

tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động “Nâng cấp, mở 

rộng cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn chặn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, với các nội dung chủ yếu sau: 
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1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tổ chức lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Gia Uy Nguyễn. 

3. Mục tiêu, quy mô 

a) Mục tiêu 

- Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao 

dịch và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khắc phục tình trạng lưu 

trữ thông tin riêng lẻ trên giấy, file word hoặc file excel tại từng cơ quan có 

thẩm quyền chứng thực, phục vụ yêu cầu của hoạt động công chứng, chứng thực 

một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm sự an toàn tiện lợi 

cho tổ chức, công dân trong thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, 

giao dịch. 

- Góp phần khắc phục những sai sót trong hoạt động chứng thực; tránh 

tình trạng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tham gia giao dịch 

nhiều lần. 

- Thực hiện theo quy trình thống nhất các hoạt động tác nghiệp của các tổ 

chức tín dụng, ngân hàng thương mại và các đơn vị thực hiện chứng thực trong 

vấn đề xác minh tính pháp lý của các tài sản được yêu cầu chứng thực. 

- Cập nhật, quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về bất động sản đã đưa vào 

giao dịch thông qua các hoạt động giao dịch do chứng thực; dữ liệu ngăn chặn 

được sắp xếp một cách khoa học, thống nhất trong cấu trúc cơ sở dữ liệu, bảo 

đảm truy cập thống nhất từ đơn vị thực hiện chứng thực. 

- Thống nhất và tin học hoá các quy trình hoạt động tác nghiệp giữa các 

đơn vị thực hiện chứng thực trong vấn đề xác minh tính pháp lý của các tài sản 

được yêu cầu chứng thực. 

- Hệ thống dữ liệu sẽ đáp ứng được khả năng mở rộng và thay đổi theo sự 

phát triển cả về số lượng đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

và quy mô dữ liệu. 

b) Quy mô 

Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng và dữ liệu ngăn chặn cho 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh. 

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

thông tin chủ yếu 

a) 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.  
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- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong đề cương và dự toán chi tiết cần áp 

dụng đúng và đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành 

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 

nhà nước và các quy định khác của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Công nghệ được sử dụng xây dựng phần mềm phải đáp ứng yêu cầu về 

tính năng, hiệu năng, độ an toàn, bảo mật và khả năng phát triển lâu dài, đồng 

thời cần quen thuộc với đội ngũ kỹ thuật và người sử dụng. 

- Phần mềm sau khi được xây dựng phải bảo đảm hoạt động ổn định, đáp 

ứng các yêu cầu, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; 

bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ;  

- Giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

+ Tính khả thi: giải pháp đưa ra phải giải quyết được các yêu cầu đang đặt 

ra, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Giải pháp chọn lựa phải bảo đảm tính 

khả thi của dự án sao cho hệ thống sau khi đầu tư lại phải dễ dàng trong việc 

triển khai cũng như vận hành sau này. 

+ Tính hiện đại: các giải pháp đưa ra dựa trên các công nghệ mới hiện đại 

và đang được sử dụng phổ biến. 

+ Tính tương thích cao: phải tương thích và phù hợp với các hệ thống 

khác đang được sử dụng rộng rãi. 

+ Tính bảo mật: ngoài các thông tin được đăng tải rộng rãi thì các giải pháp 

phần mềm phải bảo đảm tính an toàn và nguyên vẹn cho thông tin. Các giải pháp 

về bảo mật đối với hệ thống phải bảo đảm hệ thống không bị đánh cắp dữ liệu hay 

bị phá hoại. Sử dụng các cơ chế phân quyền người sử dụng, cũng như các thiết bị 

như tường lửa và các thiết bị khác để bảo đảm an toàn cho hệ thống. 

+ Tính mở: giải pháp đưa ra phải dễ dàng kết nối cũng như tích hợp thêm 

các giải pháp khác khi cần thiết. 

+ Tính linh động: hệ thống cần phải linh động để đáp ứng được các thay 

đổi dựa trên yêu cầu từ phía người sử dụng. 

+ Tính nguyên vẹn: giải pháp phải có các cơ chế sao lưu, phục hồi khi hệ 

thống có lỗi đảm bảo tính nguyên vẹn dữ liệu của hệ thống. 

+ Tính liên thông: hệ thống phải đảm bảo tính liên thông với các hệ thống 

khác nhau khi có nhu cầu. 

b) 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 dự toán là 962.379.000 đồng, trong đó:  

- Chi phí thiết bị: 943.397.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn:  9.358.000 đồng. 

- Chi phí khác có liên quan:  9.624.000 đồng. 
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6. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước. 

7. Địa điểm thực hiện  

a) Địa điểm cài đặt: Sở Thông tin và Truyền thông. 

b) Đơn vị sử dụng: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

UBND các xã, phường, thị trấn. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

(Đề cương và dự toán chi tiết cụ thể kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động 

“Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ 

liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” theo đúng đề cương và dự toán chi 

tiết được phê duyệt. 

2. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Tư pháp 

để triển khai thực hiện và hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí 

theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, phối hợp, hướng dẫn việc 

triển khai, thực hiện dự án theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài 

chính, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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