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DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ  

HƯỚNG TỚI CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ ĐẢM BẢO ATTT MẠNG NĂM 2022  

 

  
Thực hiện văn bản số 953/STTTT-CNTT, ngày 22/10/2021 của Sở Thông 

tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán 

kinh phí phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo 

ATTT mạng năm 2022. Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí phát triển Chính 

quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo ATTT mạng năm 2022 với 

các nội dung chủ yếu sau: 
   

TT Nội dung chi 
Kinh phí 

 thực hiện 
Ghi chú 

I Chi mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông 

tin  

420.000.000  

1 Thiết bị phòng họp trực tuyến (thiết bị đầu cuối, 

màn hình ti vi hiển thị, hệ thống âm thanh, ánh 

sáng, míc, thiết bị và phụ kiện kết nối mạng…) 

200.000.000  

2 
Mua sắm bổ sung máy tính, thiết bị tin học 

(máy tính, máy in, máy chiếu, máy quét...) 

90.000.000  

3 Mua sắm thiết bị mạng: Switch, hub, Router... 20.000.000  

4 Thuê hạ tầng CNTT: Máy chủ và các trang thiết 

bị CNTT 

110.000.000  

II Chi ứng dụng CNTT 635.000.000  

1 Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản 

và điều hành (Gửi nhận văn bản điện tử tích 

hợp Chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy) 

35.000.000  

2 Chi bảo đảm hoạt động cho Cổng/trang thông 

tin điện tử của đơn vị 

70.000.000  

2.1 Phí duy trì Cổng/trang thông tin điện tử 20.000.000 

2.2 Nâng cấp trang thông tin 50.000.000 

3 Đầu tư các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, 

tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo kết 

nối liên thông chia sẻ dữ liệu (Phần mềm đánh 

giá xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ 

500.000.000  



quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ và nâng cấp phần mềm đánh giá 

chẩm điểm cải cách hành chính) 

4 Thuê dịch vụ các phần mềm ứng dụng 30.000.000  

III Chi cho công tác mở lớp đào tạo, tập huấn 

cán bộ về CNTT 

40.000.000  

1 Đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ CCVC 20.000.000 

2 Đào tạo, hướng dẫn khai thác và sử dụng các hệ 

thống nền tảng Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số 

10.000.000 

3 Cử cán bộ chuyên trách CNTT tham khai các 

khóa đào tạo nâng cao về đảm bảo an toàn 

thông tin mạng: Quản trị vận hành hệ thống, 

ứng cứu, phối hợp xử lý, khắc phục sự cố an 

toàn thông tin mạng; Đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin. 

10.000.000 

IV Chi đảm bảo an toàn thông tin 40.000.000  

1 Mua sắm thiết bị bảo vệ hệ thống, sao lưu dự 

phòng 

20.000.000  

2 Trang bị phần mềm diệt virus cho hệ thống máy 

chủ, máy trạm 

20.000.000 

V Chi duy trì, bảo dưỡng hệ thống  105.000.000  

1 Chi phí bảo dưỡng hệ thống máy tính, trang 

thiết bị 

50.000.000 

2 Chi phí bảo dưỡng đường truyền  20.000.000 

3 Cước phí dịch vụ kết nối Intenet 15.000.000 

4 Cước phí duy trì các phần mềm ứng dụng 20.000.000 

VI Chi công tác tuyên truyền 20.000.000  

1 Tuyên truyền hiệu quả triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

10.000.000 Quyết định số 

2348/QĐ-

UBND  ngày 

17/9/2021 

2 tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4; thanh toán điện tử không dùng tiền mặt 

trong các giao dịch điện tử 

10.000.000 Quyết định 

số 2348/QĐ-

UBND  ngày 

17/9/2021 

 Tổng cộng 1.260.000.000  
 

Số tiền bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn 



Trên đây là dự toán kinh phí phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính 

quyền số và đảm bảo ATTT mạng năm 2022. Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ trân trọng đề 

nghị Sở Thông tin truyền thông tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở thông tin và truyền thông; 

- GĐ, PGĐ (ô Hưng); 

- Lưu: VT, KT. 

                

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                 

 
 

                        Lê Tiến Hưng 
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