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Ninh Bình, ngày      tháng   năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

Công trình: Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn  

tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông  năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 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 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin; Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn 

xác định giá nhân công trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 

trên ứngdụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 28/9/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về chủ trương đầu tư thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2020; 

Căn cứ văn bản số 1287/KHĐT-TĐ ngày 18/6/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình đầu tư thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông năm 2020; 
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Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 243/TTr-KHĐT 

ngày 02/7/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông  năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên dự án 

Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông  năm 2020. 

2. Người quyết định đầu tư 

UBND tỉnh Ninh Bình. 

3. Chủ đầu tư 

Sở Thông tin và Truyền thông 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng 

4.1. Mục tiêu đầu tư: 

- Hiện đại hóa thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp 

thông tin; nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông 

tin theo hướng kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả.  

- Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở; đáp 

ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân 

và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở. 

- Đồng thời, thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông 

tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật 

tại cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở. Thực 

hiện dần từng bước 100% số dân được nghe truyền thanh. 

4.2. Quy mô đầu tư 

STT 
Nội dung thiết bị và yêu cầu kỹ thuật  

(phần cứng, phần mềm) 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 

Thiết bị truyền thanh kỹ thuật số (Cụm truyền thanh 

Internet) 

- Có khả năng kết nối 3G/4G, Ethernet, Wifi. Có khả năng 

điều khiển, lựa chọn kết nối từ trung tâm hoặc cấu hình tại 

chỗ khi thiết bị chưa kết nối với hệ thống.  Có thể điều 

chỉnh âm lượng tại chỗ hoặc nhận lệnh từ trung tâm. Có 

thể kết nối thiết bị với server. 

- Các thông số kỹ thuật cụ thể như sau: 

+ Đầu vào nguồn: AC: 90~240VAC/50Hz; DC: 12~24VDC 

+ Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 70oC 

+ Giao diện mạng: Ethernet: 10/100M (LAN/WAN); Wifi: 

Cụm 99 
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STT 
Nội dung thiết bị và yêu cầu kỹ thuật  

(phần cứng, phần mềm) 
Đơn vị 

Số 

lượng 

b/g/n; SIM 3G/4G (Mobifone/Vinaphone/Viettel/..) 

+ Chế độ ghi và phát: Tần số lấy mẫu tối đa là 48kHz, mã 

hóa ADPCM; Công suất ra loa: 50W×2 (cực đại 60W×2) 

với loa 4 Ohm, 30W×2 (cực đại 40W×2) với loa 8 Ohm 

+ Công suất tối đa: 120W 

+ Âm thanh: Thu và phát âm thanh với tốc độ lấy mẫu của 

đầu vào 8/16/24 / 32/64/128 kbps mã hóa ADPCM 

+ Điều khiển và trạng thái: Nút điều khiển nguồn: Thay đổi 

âm lượng bằng nút điện tử. Đèn báo trạng thái nguồn, 

trạng thái thiết bị và trạng thái máy chủ. Có thể kiểm soát 

qua mạng bằng phần mềm: Điều khiển và giám sát trạng 

thái thiết bị từ xa. Chỉnh âm lượng cho từng điểm thu. Cấp 

quyền ưu tiên: 255 mức ưu tiên cho các mục đích thông tin 

khác nhau. Lập lịch phát sóng: số lượng lịch không hạn 

chế. Lưu lại thông tin hoạt động trên máy chủ. Cổng kết 

nối: USB: 5V/2A max. Micro 6.35mm, tự động tắt khi 

không sử dụng. Tự động khởi động lại khi mất kết nối đến 

máy chủ. 

2 

Bộ định tuyến 4G: (VNR-400E hoặc tương đương) 

- Giao diện: 1 x cổng ETHERNET 10/100Mbps, 1 khe cắm 

SIM Micro.  

- Nguồn cung cấp: 9~36V/1A.  

- Dạng Ăng ten: Ăng ten Wifi có thể tháo rời. Ăng ten 4G 

LTE có thể tháo rời, có ăng ten gắn ngoài trời.  

- Chuẩn wifi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz.   

- Băng tần: 2.4GHz.  

- Tốc độ tín hiệu: 300Mbps ở băng tần 2.4GHz 

- Tính năng wifi: Bật/Tắt sóng Wi-Fi, thống kê Wi-Fi 

- WAN Failover: Yes. 

- Bảo mật wifi: Mã hóa 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 

WPA-PSK/WPA2-PSK. Dạng mạng: 4G:FDD-LTE 

B1/B3/B8/B20 (2100/1800/900/800MHz).  

TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz). 

 Dạng kết nối WAN: IP động / IP tĩnh / PPPoE / PPTP 

- DHCP: Có. Dynamic DNS: DynDns, NO-IP. Kiểm soát 

truy cập: Kiểm soát quản lý nội bộ.  

- Bảo mật tường lửa: Tường lửa DoS, SPI, Bộ lọc địa chỉ 

IP/ Bộ lọc tên miền, Liên kết địa chỉ IP và MAC.   

- Giao thức: Hỗ trợ IPv4 

Bộ 99 

3 

Tủ bảo vệ thiết bị cụm thu và bộ định tuyến ngoài trời 

Tủ đạt tiêu chuẩn IP43 được chế tạo từ thép tấm có lớp 

sơn tĩnh điện dày 2mm, chống nước  IP65 
Tủ 99 
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STT 
Nội dung thiết bị và yêu cầu kỹ thuật  

(phần cứng, phần mềm) 
Đơn vị 

Số 

lượng 

4 

Loa phóng thanh 25W:  

Công suất 25 W. Trở kháng 16 Ω. Độ nhạy 110 dB. Đáp 

ứng tần số 200 Hz – 6 kHz. Tiêu chuẩn chống nước IP65. 

Nhiệt độ hoạt động -200C đến 60 ℃. Vỏ loa gồm : thành 

phẩm Nhôm, lớp phủ ngoài màu trắng, bột, nhựa ABS,  

Cái 198 

5 Hệ thống dữ liệu máy chủ thuê bao (Cho tối đa 100 cụm) Năm 8 

6 

Micro IP thông báo tại xã:   

- Nguồn cung cấp: DC12V; công suất <5W.  

- Giao diện người dùng: Màn hình hiển thị và điều khiển 

cảm ứng 4.3"; Điều khiển phát, âm lượng, đường vào trên 

màn hình cảm ứng; Giao diện tiếng Việt.  

- Công suất loa kiểm tra: 3W Class D Amplifier. Loa gắn 

sẵn: 3W. Micro: Frequency 70 ~ 12500Hz; biên độ 

50mVpp.  

Tín hiệu vào khác: Micro phụ, tự động chuyển mạch cho 

micro; Đường vào audio phụ, lựa chọn trên màn hình.  

- Giao thức: ICMP, ARP, TCP, UDP, HTTP, DNS, 

DHCP,IGMP.  

- Cổng mạng Ethernet: Cổng mạng tiêu chuẩn 10 / 100M, 

giao diện Ethernet interface chuẩn đấu nối RJ45, báo 

trạng thái bằng đèn LED. 

Bộ 8 

7 Thuê bao dữ liệu điện thoại 2 năm (Vina/Mobi/Viettel)  
Cụm/2 

năm 
99 

8 

Hệ thống máy chủ dữ liệu quản lý, lưu trữ thông tin và 

sản xuất chương trình phát thanh  

(Máy tính để bàn FPT ELEAD F519i hoặc tương đương) 

- Bộ vi xử lý: Intel® Core i5-9400 ( tần số cơ sở: 

2.80GHz; 6 lõi và 6 luồng) 

- Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 4GB DDR4, bus 2400mhz. 

Hỗ trợ mở rộng bộ nhớ tối đa 64GB bộ nhớ 

- Ổ cứng: Dung lượng 1TB SATA3, tốc độ vòng quay 

7200rpm 

- Bảng mạch chủ: Chipset Intel® B365. Hỗ trợ mở rộng 

với các bộ vi xử lý Intel® Socket 1151 for 9th/8th 

Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium®/Celeron® 

Processors. 

- Giao tiếp kết nối bên trong và bên ngoài: 01 x PS/2 

keyboard (purple); 01 x PS/2 mouse (green); 01 x DVI-D; 

01 x D-Sub; 01 x HDMI; 01 x LAN (RJ45) port(s); 04 x 

USB 3.1 Gen1; 03 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic 

In); 02 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 

devices; 01 x TPM header; 01 x LPT header; 01 x COM 

Bộ 8 
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STT 
Nội dung thiết bị và yêu cầu kỹ thuật  

(phần cứng, phần mềm) 
Đơn vị 

Số 

lượng 

header; 06 x SATA 6Gb/s connector(s) 

- Khe cắm mở rộng: 01 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode); 02 x 

PCIe 3.0/2.0 x1 (x1 mode) 

- Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel® UHD 630 

- Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition 

Audio (7.1 - channel) 

- Giao tiếp mạng: Tích hợp Cạc mạng Gigabit LAN với 

tính năng LANGuard cho phép bảo vệ hệ thống tốt hơn 

trước các vụ chập điện 

- Vỏ thùng máy và nguồn: Kiểu dáng cây máy tính dạng 

đứng và có công suất nguồn 550W. Cây máy vi tính có tích 

hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của 

các thành phần CPU/HDD/VGA. Có cảnh báo bằng âm 

thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA 

vượt quá 60 độ C 

- Màn hình máy tính: LED 21.5 inch. Màn hình rộng (Kích 

thước màn hình 21.5 inch; Độ phân giải: 1920 x 1080 

(Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động 

(DCR): 180.000.000:1, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, Cổng 

kết nối DVI-D & VGA).  

- Bàn phím máy tính: Bàn phím tiêu chuẩn kết nối USB.  

- Chuột máy tính: Chuột quang 2 nút bấm (chuẩn kết nối 

USB) 

- Hệ điều hành: Windows 10 64bit - bản quyền 

- Phần mềm chuyên dụng phát thanh bản quyền: Adobe 

Audition CC 2020 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO 45001:2018; 

ISO/IEC 27001:2013 

- Được công bố hợp quy theo quy định. 

9 

Bộ thu chuyển tiếp FM chuyên dụng có điều khiển từ 

xa kèm theo anten thu 

- Đặc tính kỹ thuật 

+ Sử dụng công nghệ vi xử lý: Hiển thị hoàn toàn bằng 

màn LCD, độ sáng cao.  Các phím chức năng dễ sử dụng. 

Dò kênh tự động. Bộ nhớ chương trình không cần dùng 

pin. Có loa kiểm tra tín hiệu thu 

+ Tắt/mở bằng tần số điều khiển từ xa. Luôn luôn trực sẵn 

nhận lệnh từ trung tâm, tự động tắt mở mà trung tâm cần 

phát đi thông điệp mà trung tâm cần thông báo. Không cần 

người trực. Có bộ chống sét, chống quá áp đường nguồn 

- Thông số kỹ thuật: 

Bộ 8 
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STT 
Nội dung thiết bị và yêu cầu kỹ thuật  

(phần cứng, phần mềm) 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Phần thu sóng FM: Dải tần số thu: 87.5-108 Mhz.  Độ 

nhạy có thể đạt được: 0,5dB. Độ nhạy với S/N là 26dB: 3V 

max. Tỷ số S/N: Mono 85dB. Méo tín hiệu: Mono 0.3%. 

Phân tách Stereo: 45dB. Mức ra Audio: -10 ~+3dB 

10 

Bàn trộn (Audio Mixer) chuyên dụng cho phát thanh 

internet tự động 

Đặc tính kỹ thuật: 4 Cổng đầu vào Left & Right;  3 Cổng 

đầu ra  Left & Right;  2 Cổng Micro;  Hiển thị mức tín 

hiệu đầu ra: Đèn Led;  Kiểm tra tín hiệu đầu ra; Có loa 

kiểm tra tín hiệu ra. 

Cái 8 

11 

Hệ thống tiếp địa tại các cụm (bao gồm hệ thống cọc tiếp 

địa, dây dẫn, thiết bị cắt sét) 

- Cọc tiếp địa: 01 cọc thép L50x50x5mm – 1,5m mạ kẽm 

- Dây đồng tiếp địa : 4mm 

- Thiết bị chống sét: Hệ thống dập ung sét cường độ lớn 

loại 1 pha; Dòng thoát sét: > 250kA; Dòng tải không giới 

hạn; Chế độ bảo vệ: L-N, N-E, L-E; Dòng tải: 20A. 

Cụm 99 

12 Hướng dẫn đào tạo, chuyển giao công nghệ 
Hệ 

thống 
8 

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Hà Thành. 

6. Địa điểm thực hiện 

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc viễn thông; Cấp IV;  

- Dự án nhóm C. 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được chọn 

- Số bước thiết kế: 01 bước. 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được chọn: 

+ Quy chuẩn Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia tương thích điện tử cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ;  

+ Quy chuẩn Quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về Pin Lithium cho thiết bị cầm tay;  

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2010/BTTTT về an toàn điện 

cho các thiết bị đầu cuối viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông; 
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+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin, các 

kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6768 - 1: 2000 - Thiết bị và hệ thống nghe 

nhìn, video và truyền hình. Quy định chung - Bộ Khoa học và Công nghệ;  

+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8235 : 2009 về tương thích điện từ (EMC) 

- thiết bị mạch viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ; 

+ QCVN 117:2018/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động E-UTRA - phần truy cập vô tuyến;  

+ QCVN 18:2014/BTTTT: Quy chuẩn Quốc gia về tương thích điện từ 

đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện; 

+ QCVN 86:2015/BTTTT: Quy chuẩn Quốc gia về tương thích điện từ 

đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM 

và DCS;  

+ QCVN 12:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động GSM;  

+ QCVN 15:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động W-CDMA FDD; 

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

cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 

15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001) - Bảo vệ sự 

xâm nhập; tiêu chuẩn ISO/IEC 14496-8:2004: Công nghệ thông tin - Mã hóa 

các đối tượng âm thanh và hình ảnh (2014);  

+ Tiêu chuẩn ISO/IEC 11179-6:2015: Công nghệ thông tin – Yêu cầu kỹ 

thuật và tiêu chuẩn hóa các nhân tố dữ liệu; 

+ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. 

9. Tổng mức đầu tư 

4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng), trong đó: 

- Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị: 3.732.693.000  đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 60.293.000  đồng 

- Chi phí tư vấn: 144.431.000  đồng 

- Chi phí khác: 30.714.000  đồng 

- Chi phí dự phòng: 31.869.000  đồng 

10. Tiến độ thực hiện dự án 

Năm 2020-2021. 
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11. Nguồn vốn đầu tư 

Ngân sách cấp tỉnh (Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 

của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020). 

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng 

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định 

phê duyệt này và ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương 

triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ 

được thi công theo đúng tiến độ cấp vốn, không để phát sinh nợ đọng xây 

dựng cơ bản. 

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT,VP4,6. 
nt_vp4_07.02. QĐ 
   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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