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Can Lộc, ngày 24  tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v xin chủ trƣơng “Tạo lập cơ C DL hồ sơ  t i li u tại Uỷ ban nhân 

dân huy n v  các phòng ban chuyên môn huy n Can Lộc”. 

 Kính gửi:  

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

                 - Sở Tài Chính; 

   - Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ- CP ngày 136/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin đện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan 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 cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin 

truyền thông  về việc Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dũ liệu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin  

và truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả 

năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 

tử của cơ quan nhà nước  ; 

Căn cứ Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và 

truyền thông Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết đinh số 1688/QĐ-

BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông công bố Định mức chi 

phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước ; 

Căn cứ Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về 

Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 



Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021 - 2025”; 

Căn cứ Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về Chuyển đổi số Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030. 

 Hiện nay, với yêu cầu hình thành các cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị 

nhằm tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ, khai thác thông tin tin giữa các phòng 

ban trong công tác quản lý. Do đó việc thực hiện chuẩn hoá tạo lập cơ sở dữ liệu 

quản lý chuyên ngành về cán bộ, công chức, đầu tư thiết bị là hết sức cần thiết và 

cấp bách đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng 

chung, chính quyền điện tử các cấp theo chủ trương Chính phủ. 

Theo đó, để giảm thiểu tối đa sự xuống cấp về mặt vật lý, hóa học của tài 

liệu gốc và hướng tới chuyển đổi số, chuyển phương thức hoạt động lưu trữ, quản 

lý hồ sơ, tài liệu truyền thống sang lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử; xây dựng 

kho cơ sở dữ liệu dùng chung của huyện; UBND huyện Can Lộc kính trình UBND 

tỉnh Hà Tĩnh xem xét và phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Tạo   p c  

                  ệu  ạ  Uỷ ban n ân dân  uyện v  các p òng ban c uyên môn 

Huyện  an  ộc” trong năm 2022 với kinh phí dự kiến là 4.552.352.600 đồng 

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi hai triệu ba trăm năm mươi hai nghìn sáu 

trăm đồng chẵn).  

(Kèm theo bản thuyết minh dự án) 

Kính mong Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền 

thông quan tâm, hỗ trở để thực hiện nhiệm vụ nêu trên./. 
 

 N   n  n: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: VH-TT, TC-KH; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

Đặng Trần Phong 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN 

“Tạo lập cơ s  C DL hồ sơ  t i li u tại Uỷ ban nhân dân huy n  

và các phòng ban chuyên môn Huy n Can Lộc” 

 

I. THỰC TRẠNG  

1. Thực trạng hạ tầng công ngh  thông tin. 

- Về hệ thống mạng cục bộ (LAN) và Internet: Các phòng ban chuyên môn tại 

Huyện đã được thiết lập mạng LAN trong cơ quan nhằm phục vụ nhu cầu công việc và 

chia sẻ dữ liệu và sử dụng các phần mềm dùng chung trong đơn vị, bên cạnh đó đơn vị 

còn trang bị đường truyền Internet riêng với tốc độ cao nhằm phục vụ cho công việc và 

trao đổi thông tin. Nhìn chung, hiện trạng về hệ thống bạn của đơn vị đáp ứng được nhu 

cầu và trao đổi thông tin với nhau. 

- Về máy trạm PC Laptop và các thiết bị ngoại vi máy in, máy scan, máy 

photocopy được đầu tư đầy đủ cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc. 

2. Hi n trạng ứng  dụng công ngh  thông tin 

 - Huyện Can Lộc đã tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin dùng 

chung, phục vụ hoạt động của các phòng ban chuyên môn và phục vụ người dân. 

 - Triển khai vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử, đáp ứng theo yêu cầu Nghị định 62/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính 

phủ đến nay đã triển khai ở Huyện và tất cả các xã, phường triển khai sử dụng phần mềm 

một cửa để theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Hiện nay UBND Huyện và các UBND Xã đã kết nối liên thông phần mềm Quản 

lý hồ sơ công việc với trục liên thông văn bản của tỉnh để gửi nhận văn bản điện tử giữa 

các đơn vi. 

3. Hi n trạng quản lý hồ sơ tại đơn vị 

- Hầu hết hồ sơ, tài liệu của huyện Can Lộc được hình thành từ khi thành lập đến 

nay là hồ sơ, tài liệu dạng giấy và được lưu trữ tại các phòng chuyên môn, kho lưu trữ tại 

Uỷ ban nhân huyện. Đây là khối lượng tài liệu có giá trị quan trọng, được hình thành qua 

các thời kỳ phát triển của huyện đến nay, thường xuyên được khai thác để phục vụ nhu 

cầu của các Phòng ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Đó là các hồ sơ, tài 

liệu về: Văn bản đến đi, đơn thư, hồ sơ dự án, hồ sơ đất đai, hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ đấu 

giá, báo cáo giám sát môi trường... Hiện Uỷ ban nhân dân đang xây dựng lại kho lưu trữ 

nên tài liệu được chuyển về các phòng ban chuyên môn để lưu trữ. Số lượng hồ sơ, tài 

liệu đã được chỉnh lý là 120 mét, ngoài ra số lượng hồ sơ tài liệu chưa đươc chỉnh lý là 



180 mét trong đó có 140 mét hồ sơ tài liệu đang ở dạng đơn lẻ, rời rạc và 40 mét  hồ sơ 

tài liệu đã được sắp xếp, lập hồ sơ sơ bộ. Những hồ sơ, tài liệu này được khai thác phục 

vụ cho hoạt động thường xuyên, vậy nên việc tìm kiếm, tra cứu hồ sơ tài liệu khi cần 

thiết gặp khó khăn, gây  mất thời gian và công sức. Hơn thế, việc lưu trữ thông tin dưới 

dạng giấy sẽ dẫn đến các trường hợp mất mát các loại văn bản, giấy tờ do tuổi thọ của vật 

liệu lưu trữ này sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian, giấy tờ văn bản bị nhàu nát do việc sử 

dụng, do các tác nhân thời tiết, nấm mốc gây thất thoát thông tin dữ liệu. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ- CP ngày 136/2011 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin đện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan 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 cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin truyền 

thông  về việc Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu với cơ sở dũ liệu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin  và 

truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng 

truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước  ; 

Căn cứ Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và truyền 

thông Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết đinh số 1688/QĐ-BTTTT ngày 

11/10/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông công bố Định mức chi phí tư vấn đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước ; 

Căn cứ Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính về Hướng 

dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; 

Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Chuyển 

đổi số Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; 

Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025”; 

III. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung 

- Thống nhất sử dụng phần mềm duy nhất phục vụ công tác lưu trữ huyện Can 

Lộc. xây dựng hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ khai thác, xử lý dữ liệu liên 



thông, chia sẻ dữ liệu nhằm bảo đảm trao đổi giữa các cấp, các phòng ban trên địa bàn 

Huyện thông qua môi trường mạng. 

- Liên thông tích hợp các phần mềm khác nhằm khai thác chia sẻ dữ liệu. 

- Hiện đại hoá công tác văn thư lưu trữ của các phòng ban và địa phương Huyện 

Can Lộc. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu số 1: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hệ thống pháp lý 

về quản lý tài liệu điện tử 

+ Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin để quản lý tài liệu điện tử trong môi trường mạng an toàn, hiệu quả. 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong 

quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 

+ Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ để tạo lập, xác định giá trị, thu thập, 

bảo quản, bảo hiểm thống kê và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử thuộc nguồn nộp lưu 

+ Bảo đảm đầy đủ kho tàng, trang thiết bị, hệ thống, nhân lực để thu thập tài liệu 

điện tử thuộc thành phần tài liệu nộp lưu 

+ Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cơ sở hạ tầng, hạ tầng công nghệ nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu về quản lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử trong bối cảnh chính phủ điện 

tử. 

- Mục tiêu số 2: Phần mềm lưu trữ quản lý tài liệu điện tử đáp ứng được nhu cầu 

lưu trữ, khai thác, sử dụng của cơ quan. 

+ Bảo đảm 80% tài liệu lưu trữ có thời hạn tại Uỷ ban nhân dân Huyện Can Lộc 

được tạo lập điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử 

(trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác). 

+ Bảo đảm 90% Lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu 

điện tử trong môi trường mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác). 

- Mục tiêu số 3: Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi 

số. 

+ Xác định mục tiêu, yêu cầu đối tượng đào tạo bồi dưỡng trong cơ quan. 

+ Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi số. 

+ Thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số. 

3. Yêu cầu  nhu cầu  sự cần thiết thực hi n hoạt động ứng dụng công ngh  

thông tin 



- Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật lưu trữ, trong đó quy định cụ thể về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Theo đó, 

Nghị định yêu cầu tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt độn của cơ quan, tổ 

chức phải nộp lập hồ sơ, lựa chọn và bảo quản theo nghiệp vụ lưu trữ và kỹ thuật công 

nghệ thông tin trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử. Trong đó, hệ thống quản lý tài liệu 

điện tử phải đảm bảo các yêu cầu điện tử để có tính xác thực, toàn vẹn, nhất quán, an toàn 

thông tin, co có khả năng truy cập ngay từ khi được tạo lập. 

- Đối với tài liệu lưu trữ điện tử hình thành từ việc số hoá tài liệu trên các thiết bị 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 

sử dụng chữ ký số với tài liệu số hoá. Đồng thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân không 

được huỷ tài liệu lưu trưc có giá trị vĩnh viễn sau khi tài liệu đó được số hoá. Về quy định 

thu thập tài liệu lưu trưc điện tử, Nghị đinh quy định trường hợp tài liệu lưu trữ điện tử và 

tài liệu lưu trữ giấy có nội dung trùng nhau thì thu thập cả hai loại. Khi giao nhận tài liệu 

lưu trữ điện tử, lưu trữ cơ quan phải kiểm tra tính xác thực, tính toàn vặn và khả năng 

truy cập của hồ sơ. Đồng thời, hồ sơ phải đảm bảo nội dung, cấu trúc và bối cảnh hình 

thành và được bảo vệ để không bị hư hỏng hoặc huỷ hoại, sửa chữa hay bị mất tài liệu. 

- Việc lưu trữ tài liệu dạng bản cứng sẽ gặp phải những rủi ro như bị thất lạc tài 

liệu, sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm nếu như chúng ta không được lưu trữ đúng 

chỗ và khoa học, mặt khác không gian lưu trữ để kê những chiếc tủ lưu trữ các hồ sơ giấy 

tờ cho văn phòng thêm chật chội. Việc lưu trữ thủ công đang cho thấy những nhược điểm 

sau: 

+ Chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu và cung cấp thông tin khi nhu cầu sử dụng 

ngày càng tăng. Dữ liệu phải do người sử dụng cập nhâth thủ công bằng tay, mất nhiều 

thời gian và công sức để xây dựng kho dữ liệu 

+ Độ chính xác và tin cậy của số liệu thấp. Việc mỗi bộ phận tự quản lý dữ liệụ 

của mình khiến cho việc cập nhật và tra cứu thông tin không đồng nhất giữa các bộ phận. 

Mỗi cá nhân tự qui định qui cách của dữ liệu theo trình độ hiểu biết của bản thân. Sự 

không đồng nhất dữ liệu này gây khó khăn cho việc tổng hợp các báo cáo phục vụ công 

tác quản lý. 

+ Giảm hiệu suất công tác vận hành và quản lý. Việc truy xuất thông tin lưu trữ 

thur công phụ thuộc và sự hợp tác  của bộ phận quản lý dữ liệu đó và đòi hỏi nhiều thời 

gian tìm kiếm dẫn đến độ trễ cho công việc của cá nhân và các bộ phận liên quan. Do đó, 

không chỉ hiệu suất cá nhân mà hiệu suất của cả bộ phận và các bộ phận liên quan cũng 

bị giảm đáng kể. 

+ Giảm sự liên kết dữ liệu. Thông tin giữa các nguồn tài liệu rất hạn chế dẫn đến 

việc khai thác sử dụng gặp nhiều khó khăn. 

- Việc số hoá hồ sơ tài liệu lưu trữ có thời hạn  sau khi triển khai sẽ mang lại các 

lợi ích sau 



+ Giúp việc khai thác hồ sơ liên quan cán bộ, công chức, viên chức được dễ dàng, 

nhanh chóng hơn thông qua việc quản lý, truy xuất dữ liệu điện tử. 

+ Tăng khả năng bảo vệ kéo dài tuổi thọ của tài liệu. 

+ Mang lại khả năng truy xuất, tìm kiếm thông tin liên quan cán bộ, công chức, 

viên chức thuận tiện ở bất kỳ đâu vào bất kỳ thời điểm nào. 

+ Dễ dàng sử dụng lại, chuyển dổi dữ liệu từ phần mềm cũ sang phần mềm mới là 

toàn bộ dữ liệu số hoá được quản lý, tái sử dụng. 

+ Dễ dàng mở rộng phạm vi nguồn tài nguyên. 

Trước hiện trạng, đánh giá nêu trên cùng với yêu cầu hình thành các cơ sở dữ liệu 

của cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ, khai thác thông tin tin 

giữa các phòng ban trong công tác quản lý. Do đó việc thực hiện chuẩn hoá tạo lập cơ sở 

dữ liệu quản lý chuyên ngành về cán bộ, công chức, đầu tư thiết bị là hết sức cần thiết và 

cấp bách đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, 

chính quyền điện tử các cấp theo chủ trương Chính phủ. 

IV. PHƢƠNG ÁN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

Việc triển khai trang bị phần mềm quản lý tài liệu điện tử và số hoá bao gồm các 

hạng mục công việc sau 

- Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu điện tử và số hoá; 

- kiểm thử đánh giá an toàn, an ninh thông tin hệ thống; 

- Đào tạo và hướng dẫn sử dụng hệ thống; 

Các nội dung công việc cụ thể như sau  

STT Nội dung 

1 Khảo sát hi n trạng 

1.1 Kế hoạch triển khai 

1.2 Khảo sát quy trình nghiệp vụ 

1.3 Trao đổi làm rõ các vấn đề vướng mắc 

1.4 Xây dựng và chuẩn hoá tài liệu về quy trình xử lý 

1.5 Tổng hợp, phân tích hiện trạng và đề xuất hướng xây dựng phần mềm cho 

thực tế đơn vị 

2 Triển khai xây dựng phần mềm 

2.1 Thiết kế mỹ thuật giao diện trang 

2.2 Thiết kế CSDL, xây dựng phần mềm 

2.3 Xây dựng mô hình liên thông 



2.4 Xây dựng và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ vào hệ thống mới 

2.5 Xây dựng các module chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng với một số chức 

năng đặc thù của đơn vị 

3 Thiết lập, cấu hình h  thống 

3.1 Cài đặt hệ thống (máy chủ, PC, Phần mềm ứng dụng) 

3.2 Cài đặt và cấu hình phần mềm( người dùng, phân quyền) 

3.3 Tạo danh mục, thiết lập các quy trình 

3.4 Phân quyền sử dụng hệ thống trên từng quy trình 

4 Chuẩn bị tài li u triển khai 

4.1 Tài liệu giải pháp triển khai 

4.2 Tài liệu cài đặt hệ thống 

4.3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

4.4 Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và triển khai 

5 Hƣớng dẫn sử dụng tập trung 

5.1 Bàn giao tài liệu liên quan: tài liệu cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài 

liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và triển khai 

5.2 Hướng dẫn sử dụng tập trung 

   6 Cập nhật h  thống sau hi u chỉnh, kiểm thử và xác nhận  

6.1 Cập nhật phiên bản chỉnh sửa vào phần mềm 

6.2 Kiểm tra độ ổn định của phần mềm 

6.3 Xác nhận việc hoàn thành cập nhật theo đúng yêu cầu đơn vị 

7 Hướng dẫn quản trị hệ thống 

7.1 Hướng dẫn cho các cán bộ tham gia quản trị và vận hành hệ thống 

8 Hỗ trợ vận hành chính thức 

8.1 Hỗ trợ vận hành chính thức tại đơn vị (hỗ trơ theo phòng ban, theo cá nhân 

phòng ban, theo đối tượng người sử dung) 

9 Nghi m thu h  thống 

9.1 Tổng hợp kết quả, xác nhận các công việc đã thực hiện 

9.2 Tổ chức nghiệm thu(thành phầ gồm các cơ quan liên quan) 

9.3 Tạo lập biên bản và nghiệm thu dự án tại đơn vị 

 



V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN: TỪ NĂM 2022 - 2023 

1. Giai đoạn năm 2022 

- Tổ chức khảo sát thực tế về hạ tầng công nghệ thông tin,  hồ sơ, tài liệu hiện có 

đang lưu trữ tại các phòng chuyên môn, kho lưu trữ thuộc UBND Huyện Can Lộc, lựa 

chọn và thống kê số lượng cần thực hiện số hóa và kiểm tra hiện trạng của hồ sơ, tài liệu. 

Thực hiện phân loại, chỉnh lý đối với những hồ sơ, tài liệu chưa qua xử lý 

2. Giai đoạn năm 2023  

- Trang bị phần mềm lưu trữ tại cơ quan 

- Tiến hành chỉnh lý 180 mét hồ sơ, tài liệu trong đó có 140 mét là tài liệu đơn lẻ 

rời rạc và 40 mét hồ sơ, tài liệu  đã được sắp xếp lập hồ sơ sơ bộ chủ yếu là các tài liệu hồ 

sơ công trình, được lưu giữ từ 10 năm dến 50 năm tuỳ theo tuổi thọ công trình. 

- Tạo lập, số hoá 100 mét hồ sơ, tài liệu chủ yếu là các tài liệu hồ sơ công trình 

được lưu theo tuổi thọ công trình từ 10 năm đến 50 năm và các hồ sơ tài liệu  khác như 

công văn, quyết định, quy định chứng từ tài chính, tờ trình, báo cáo…các tài liệu này 

được lưu từ năm 1995 đến nay    (Không bao gồm các tài liệu lưu trữ vĩnh viễn) 

- Chuẩn hóa và đồng bộ các dữ liệu đã được số hóa vào hệ thống lưu trữ của 

UBND Huyện. 

- Tiến hành tổ chức lớp tập huấn, đào tạo tạo lập hồ sơ và lưu trữ điện tử cho Cán 

bộ phụ trách cấp Huyện. 

- Tiến hành số hóa số lượng khoảng 200 mét hồ sơ tài liệu còn lại đã được chỉnh lý 

và lưu trữ có thời hạn tại Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc và lượng hồ sơ, tài liệu được 

lưu trữ có thời hạn  tại các UBND thị trấn/ xã. Chuẩn hóa và đồng bộ các dữ liệu đã được 

số hóa vào hệ thống lưu trữ của UBND Huyện. 

VI. DỰ TOÁN KINH PHÍ  

1. Giai đoạn năm 2022 

Tổng kinh phí dự kiến đã làm tròn: 4.552.352.600  (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: 

Bốn tỷ năm trăm năm mươi hai triệu ba trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm đồng chẵn./.) 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

STT Nội dung 
Tổng dự 

toán 

Nguồn vốn 

Vốn 

NSNN 

Vốn khác 

1 
Chi phí trang bị phần 

mềm 
     

1.000.000.000 
100%  

2 
Chi phí dịch vụ Chỉnh 

lý 
1.507.422.500 100%  

3 Chi phí dịch vụ số 1.504.008.000   100%  



hóa 

4 
Chi phí tổ chức 25 lớp 

tập huấn lưu trữ cấp 

Huyện                 
487.500.000 100%  

5 
Chi phí khác (CP tư 

vấn, thẩm định, dự 

phòng,…)                       

40.000.000 100%  

 
Tổng cộng 4.552.352.600   

  
TỔNG CỘNG (l m 

tròn): 
4.552.352.600   

  

2. Giai đoạn năm 2023  

Chưa khảo sát dự kiến mức kinh phí, sẽ bổ sung dự toán kinh phí ở giai đoạn sau. 

VII. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: Nguồn ngân sách cấp từ Tỉnh. 

VIII. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: UBND Huyện Can Lộc 

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Việc triển khai dự án “Tạo lập cơ CSDL hồ sơ, tài liệu tại Uỷ ban nhân dân huyện 

và các phòng ban chuyên môn Huyện Can Lộc” là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng 

công tác quản lý trong cơ quan nhà nước của Huyện Can Lộc. 

Xuất phát từ thực tiễn khách quan và dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học, UBND 

huyện Can Lộc kính trình UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

sớm thẩm định phê duyệt để có căn cứ triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./. 

 



P ụ  ục 01:  

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

Đơn vị: VNĐ 

STT 
Khoản mục chi phí Ký hi u Cách tính Đơn giá (đồng) 

Thuế VAT 

(8%) 
Th nh tiền Ghi chú 

I 

Chi phí thực hi n 

dịch vụ 
G G1+G2        2,788,361,600  223,068,928      3,011,430,528    

1 

Chi phí thực hiện 

Chỉnh lý 
G1 

 
  1,395,761,600    111,660,928        1,507,422,528    

2 

Chi phí thực hiện số 

hóa 
G2 

 
  1,392,600,000    111,408,000        1,504,008,000    

II 
Chi phí tƣ vấn  Gtv 

Gtv1+Gtv2 

+ Gtv3 14,081,226 1,126,498 15,207,724   

1 

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá hồ sơ 

dự thầu 

Gtv1 0,405%*G 11,292,864 903,429 12,196,294 
QĐ số 1688/QĐ-

BTTTT 

2 

Chi phí thẩm định hồ 

sơ mời thầu 
Gtv2 0,05%*G 1,394,181 111,534 1,505,715 

Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP 

(Mức tối thiểu là 

1.000.000 VNĐ) 

3 

Chi phí thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 
Gtv3 0,05%*G 1,394,181 111,534 1,505,715 

Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP 

(Mức tối thiểu là 

1.000.000 VNĐ) 

III 

Chi phí khác có 

liên quan 
Gk 

Gk1 + 

Gk2 35,383,616 2,830,689 38,214,305   



1 

Chi phí thẩm định 

giá 
Gk1 

 
7,500,000 600,000 8,100,000 

Đơn giá thị 

trường 

2 Chi phí dự phòng Gk2 1%*G 27,883,616 2,230,689 30,114,305   

IV 

Chi phí tập huấn 

lƣu trữ (25 lớp) 
        

           

487,500,000  
  

V 

Chi phí trang bị 

phần mềm 
    

      

1,000,000,000  
 

TỔNG CỘNG (I + II + III + IV + V) 4,552,352,600   

 

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi hai triệu ba trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm đồng chẵn ./.)



Phụ lục số 02: 

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ CHỈNH LÝ HỒ  Ơ  TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

(Theo Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ) 

ĐVT: VNĐ 

TT 
Nội dung công 

vi c 

Đơn vị 

tính 

Chi phí 

lao động 

H  số 

phức 

tạp 

Đơn giá 

sản phẩm 

(đồng /mét 

giá t i li u) 

Chi phí 

vật tƣ  

văn phòng 

phẩm 

Khối 

lƣợng 

Th nh tiền 

(VNĐ) 
VAT (8%) 

Th nh tiền 

(đã bao gồm 

VAT) 

1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 9=8*(6+7) 10=9*8% 11=9+10 

1 

Chỉnh lý tài liệu 

dạng giấy đối với 

tài liệu đã lập hồ 

sơ sơ bộ 

Mét giá 6.653.233 0,9 5.987.910 1.174.915 40 286.513.000 22.921.040 309.434.040 

2 

Chỉnh lý tài liệu 

dạng giấy đối với 

tài liệu rời lẻ 

Mét giá 7.498.099 0,9 6.748.289 1.174.915 140 1.109.248.600 88.739.888 1.197.988.488 

TỔNG CỘNG 180 1.395.761.600 111.660.928 1.507.422.500 

(Bằng c ữ: Mộ   ỷ năm  răm   n  bảy  r ệu bốn  răm  a  mư    a  ng ìn năm  răm đ ng c ẳn./.) 

 

 

  



Phụ lục số 03: 

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ  Ố HÓA  TẠO LẬP C DL 

ĐVT: VNĐ 

TT 

Tên công vi c/ 

Thành phần 

hao phí 

Đơn vị Khối lƣợng Đơn giá 
Th nh tiền 

(VNĐ) 
VAT (8%) 

Th nh tiền 

(đã bao gồm 

VAT) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6=4*5 7=6*8% 8=6+7 
 

1 

Chuẩn hóa, 

chuyển đổi và 

số hóa tài liệu 

lưu trữ đối với 

tài liệu đã biên 

mục phiếu tin 

và chưa số hóa 

Trang A4 

quy đổi 
400,000 2,919  1,167,600,000    93,408,000  1,261,008,000  PL2 TT04/2014TT-BNV ngày 

23/6/2014 của Bộ Nội vụ 

2 

Nhập liệu các 

trường văn bản 

(Ước tính mỗi 

trang văn bản 

nhập liệu 3 

trường thông 

tin) 

Trường 600,000   375    225,000,000   18,000,000    243,000,000  

 Thông tư 194/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ tài 

chính về Hướng dẫn mức chi 

tạo lập thông tin điện tử nhằm 

duy trì hoạt động thường 

xuyên của các cơ quan, đơn vị 

sử dụng ngân sách nhà nước  

  TỔNG CỘNG: 
    

1,392,600,000  
111,408,000   1,504,008,000    

 TỔNG CỘNG (Đã l m tròn)   
1,504,008,000 

 
 

 

(Bằng c ữ: Mộ   ỷ năm  răm  ẻ bốn  r ệu k ông  răm  ẻ  ám ng ìn đ ng c ẵn./.)



Phụ lục số 04: 

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ TỔ CHỨC 01 LỚP ĐÀO TẠO  TẬP HUẤN 

ĐVT: VNĐ 

TT Khoản mục chi Mô tả chi tiết 
 ố 

ngƣời 

Đơn giá 

(VNĐ) 

 ố 

lƣợng 

Th nh tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

I Chi phí chung         4.100.000   

1 
Biên soạn tài liệu phục vụ đào 

tạo 
70.000 đ/trang chuẩn   70.000 30 2.100.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

2 Chi phí khác         2.000.000   

II Chi Giảng viên  trợ giảng         1.300.000   

1 Chi thù lao giảng viên chính 
500.000 

đ/người/ngày 
1           500.000  1 500.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

2 Chi thù lao trợ giảng 
400.000 

đ/người/ngày 
2           400.000  1 800.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

III Chi tổ chức  quản lý lớp học 9.000.000   

1 Thuê hội trường 3000.000 đ/ngày 1        3.000.000  1 3.000.000 

Chi phí thực tế 

theo 36/2018/TT-

BTC 

2 Market 500.000 đồng/cái 1           500.000  1 500.000 

Chi phí thực tế 

theo 36/2018/TT-

BTC 

3 Chi phí thuê máy tính 100.000/bộ/ngày 30           100.000  1 3.000.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 



4 Chi thuê máy chiếu 500.000 đ/ngày 1           500.000  1 500.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

5 
Thuê máy chủ ảo phục vụ đào 

tạo 
1.000.000/ngày 1        1.000.000  1 1.000.000 

Chi phí thực tế 

theo 36/2018/TT-

BTC 

7 Chi khai giảng, bế giảng 1.000.000 đ/lượt 1        1.000.000  1 1.000.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

III Chi cho học viên 5.100.000   

1 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên 50.000 đ/học viên  30             50.000  1 1.500.000 
140 /QĐ-STTTT 

ngày 14/12/2017 

2 In ấn tài liệu cho học viên 60.000 đ/học viên  30             60.000  1 1.800.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

4 
Văn phòng phẩm (cặp tài liệu, 

sổ, bút ghi chép, ...) 
60.000đ/bộ 30             60.000  1 1.800.000 

Theo TT 

139/2010/TT-

BTC 

Tổng Kinh phí đ o tạo 1 lớp (I+II+III+IV+V) 19.500.000   

Tổng Kinh phí đ o tạo 1 lớp (đã l m tròn) 19.500.000   

 

(Bằng c ữ: Mườ  c ín  r ệu năm  răm ng ìn đ ng c ẵn ./.) 
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