
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 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thống                                         

hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung tâm             

điều hành giáo dục tỉnh Lạng Sơn” 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN NHÂN 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 Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1971/TTr-SGDĐT ngày 30/6/2021 và Báo cáo thẩm định số 280/BC-SKHĐT 

ngày 29/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ thu 

thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung tâm điều hành giáo dục tỉnh 

Lạng Sơn” như sau: 

1. Tên dự án:  Xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ 

sở dữ liệu ngành và trung tâm điều hành giáo dục tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

4. Địa điểm đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 6, 

đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 

0253.812.203. 
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5. Mục tiêu đầu tư  

5.1. Mục tiêu chung 

 - Xây dựng phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu 

ngành và Trung tâm điều hành Giáo dục, hình thành một thành phần cốt lõi 

trong công tác quản lý, điều hành và là cơ sở hạ tầng cho phát triển hệ thống 

giáo dục thông minh; cơ sở dữ liệu địa phương về giáo dục được liên thông toàn 

diện với cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo khung chính phủ điện tử trong lĩnh vực 

giáo dục. 

 - Hình thành, quản lý tập trung cơ sở dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh trên 

cơ sở quản lý, thu thập các thông tin từ các các hệ thống ứng dụng đã được thiết 

lập trong từng lĩnh vực để phân tích, xử lý và hỗ trợ ra quyết định điều hành với 

thông tin đầy đủ, chính xác và trực tuyến. 

5.2. Mục tiêu cụ thể 

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tập trung tại Sở Giáo dục và Đào 

tạo Lạng Sơn. 

 - Xây dựng Trung tâm điều hành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn. 

 - Đầu tư mua sắm hạ tầng thiết bị. 

 - Xây dựng phần mềm thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành. 

 - Dịch vụ tích hợp hệ thống. 

 - Các dịch vụ khác đi kèm. 

6. Quy mô đầu tư 

 - Thiết bị hạ tầng phần cứng: bao gồm đầu tư hệ thống máy chủ, thiết bị 

lưu trữ, cân bằng tải, thiết bị lưu điện (UPS)... 

 - Phần mềm ứng dụng: xây dựng phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, khai 

thác cơ sở dữ liệu ngành. 

 - Dịch vụ tích hợp hệ thống. 

 - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng. 

7. Tổng mức đầu tư: 23.938.623.000 đồng (hai mươi ba tỷ chín trăm ba 

mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng). 

8. Nguồn vốn: từ nguồn ngân sách tỉnh. 

9. Thời gian thực hiện: năm 2021 - 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện tiếp các bước theo đúng quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông 

theo chức năng quản lý có trách nhiệm hướng dẫn triển khai dự án theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, KT, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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