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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2017

V/v hướng dẫn thuê dịch vụ CNTT trong
các cơ quan nhà nước tại huyện Chư Pưh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số
1121/UBND-CCHC ngày 05/10/2017 của UBND huyện Chư Pưh “V/v thuê dịch
vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước huyện Chư Pưh”, căn cứ Quyết
định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “V/v quy
định thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” và chỉ đạo
của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1129/UBND-KGVX ngày 24/3/2017 “V/v
triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước”, Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai hướng dẫn thực hiện như sau:
I/ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI:

1. Lập kế hoạch, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Lập kế hoạch, dự án thuê dịch vụ CNTT: Thực hiện theo quy định tại
Điều 7 – Quyết định 80/2014/QĐ-TTg.
b) Về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự án thuê dịch vụ CNTT: Theo
quy định tại Điều 3 – Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thì thẩm quyền phê duyệt kế
hoạch, dự án thuê dịch vụ CNTT của các sở, ngành, UBND cấp huyện do Chủ tịch
UBND tỉnh quyết định hoặc ủy quyền quyết định cho người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là Người có thẩm quyền) việc thuê dịch vụ
CNTT dùng vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản
lý.
c) Về danh mục hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
nhà nước cần thuê: Thực hiện Theo quy định tại Khoản 1 - Điều 2 – Quyết định
80/2014/QĐ-TTg
d) Về dự toán thuê dịch vụ CNTT trong kế hoạch, dự án: Thực hiện Theo
quy định tại Điều 6 – Quyết định 80/2014/QĐ-TTg
2. Lựa chọn nhà cung cấp cho thuê dịch vụ CNTT:
Sau khi Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự án thuê dịch vụ
CNTT; đồng thời Kế hoạch/dự án được bố trí vốn, đơn vị có kế hoạch/dự án được
phê duyệt tiến hành các bước lựa chọn nhà cung cấp cho thuê dịch vụ CNTT (lập
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu) trình Người có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định
của Luật đấu thầu hiện hành thì Người có thẩm quyền như đã nêu tại điểm b –
Khoản 1 – Phần I của Hướng dẫn này).
Việc lựa chọn nhà cung cấp và triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công
nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 9 –
Quyết định 80/2014/QĐ-TTg.
3. Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT:
Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo quy định tại Điều 10 – Quyết

định 80/2014/QĐ-TTg.
Các nội dung liên quan khác đề nghị nghiên cứu Quyết định 80/2014/QĐTTg và các quy định về đầu tư có liên quan.
II/ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ UBND HUYỆN CHƯ PƯH ĐỀ NGHỊ:

1. Về nội dung “thuê dịch vụ CNTT (cụ thể là thuê máy chủ) tại những đơn
vị nào để đảm bảo triển khai được hệ thống mạng diện rộng (WAN) của tỉnh, để
đảm bảo triển khai dịch công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo an toàn bảo mật về
thông tin dữ liệu trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước, ...”, Sở
Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:
- Việc thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo quy trình nêu tại phần I, trong đó
có nội dung lựa chọn đơn vị cho thuê; Sở Thông tin và Truyền thông không thể chỉ
hoặc giới thiệu đơn vị nào cụ thể vì vi phạm Luật đấu thầu, Luật cạnh tranh.
Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh có thể tìm hiểu các đơn vị/doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực CNTT, viễn thông trên địa bàn tỉnh, kể cả các đơn vị sự
nghiệp công lập để lựa chọn đơn vị cho thuê dịch vụ CNTT đảm bảo các yêu cầu
về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin và tham gia được vào hệ thống chung và
phải thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư.
2. Đối với việc triển khai dịch công trực tuyến mức độ 3,4: Theo chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số 3204/VP-KGVX ngày
17/8/2017 "V/v thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ
tướng Chính phủ", Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã giao cho Sở Thông tin và
Truyền thông triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết
của các đơn vị cấp Sở và cấp huyện của tỉnh Gia Lai, nên phần mềm dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 của các đơn vị sau khi xây dựng sẽ được cài đặt và vận
hành tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (đặt tại Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, số 105 – Hùng Vương, TP Pleiku)
tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ:
http://dvc.gialai.gov.vn , không cài đặt phân tán tại các đơn vị.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có ý kiến như trên gửi Ủy ban
nhân dân huyện Chư Pưh để triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, P.KHTC, P.CNTT.
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