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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán 

dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã  
______________________________________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/Qh13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Nghị định 

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 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 

2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

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 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 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; 

Căn cứ Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về 

việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin 

và truyền thông ban hành Định mức xây dựng công trình Bưu chính Viễn thông; 

Căn cứ Thông tư số 47/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin 

và truyền thông ban hành Định mức khảo sát để lập Thiết kế - dự toán công trình 

Bưu chính Viễn thông; 

Căn cứ Quyết định số 1235/2014 ngày 04/09/2014 của Bộ Thông tin truyền 

thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/2011/QĐ-BTTTT 

ngày 03/10/2011 về ban hành đinh mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm 

trong ứng dụng công nghệ thông tin;  
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Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 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; 

Căn cứ Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 8/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông 

tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 29/07/2021 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - 

Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã”; 

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

– Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; Quyết định số 1379/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-STTTT ngày 04/11/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế chi tiết và dự 

toán dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-KHĐT ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - 

Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-STTTT ngày 16/11/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình về việc chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, 

lập thiết kế chi tiết và dự toán dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở 

dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài 

truyền thanh cấp xã; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án của Sở Thông tin và Truyền thông tại 

Tờ trình số 09/TTr-BQLDA ngày 26/01/2022; Báo cáo kết quả quả thẩm định ngày 

03/01/2022 của Hội đồng thẩm định Sở Thông tin và Truyền thông (được thành 

lập theo Quyết định 413/QĐ-STTTT ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở) thẩm định 

phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của Thiết kế chi tiết dự án; Báo cáo số 

01/2022/BCTT-TTS ngày 06/01/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch 

vụ TTS Hà Nội về thẩm tra kiết kế chi tiết và tổng dự toán dự án; Báo cáo số 

11a/BC-STTTT ngày 18/1/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổng hợp kết 

quả thẩm định Thiết kế chi tiết và dự toán Dự án, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án Nâng cao 

hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên  

địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã, với các nội dung 

chính sau: 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

2. Đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty Cổ phần Tư vấn 

và Đầu tư Hà Thành 

3. Mục tiêu, quy mô:  

3.1. Mục tiêu đầu tư 

- Nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu phát thanh đối với các xã, phường, thị 

trấn đang sử dụng công nghệ truyền thanh cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp không đáp 

ứng công tác tuyên truyền; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT nhằm 

góp phần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và phát huy vai trò của hệ thống 

thông tin cơ sở của trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như: Hiện đại hóa hệ thống 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. 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 cơn quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở. 

- Hệ thống truyền thanh công nghệ mới sẽ khắc phục được những hạn chế về 

mặt kỹ thuật, quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh có dây/truyền thanh FM; như: 

quản lý tập trung, giám sát được hoạt động, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng 

bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; đồng thời giải quyết được bài toán 

thiếu nhân lực làm truyền thanh cơ sở hiện nay, thay thế phần lớn sức lao động trực 

tiếp trong quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật và sản xuất nội dung chương trình như 

sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chuyển đổi bản tin giấy sang giọng đọc, có thể 

dịch tự động bản tin tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số (dự kiến trong tương 

lai)... 

3.2. Quy mô đầu tư: 

3.2.1. Đầu tư toàn bộ hệ thống trang thiết bị phần cứng cho Đài truyền thanh 

của 34 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cụ thể: 
 

STT Nội dung Thiết bị và Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Cụm 408 
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STT Nội dung Thiết bị và Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
Khối 

lượng 

* Có khả năng kết nối Internet (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. 

* Thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh 03 cấp 

(Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện). 

* Các thông số kỹ thuật cụ thể như sau: 

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

Rơle bảo vệ thiết bị điện khi hiệu điện thế U < 90V hoặc U > 240V; 

mất pha, đứt dây trung tính... 

- Nhiệt độ hoạt động: - 0 ~ 70oC 

- Giao diện mạng: Ethernet: 10/100M (LAN/WAN); Wifi: 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 (ra loa): Từ 50W - 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 router (đi theo cụm thu) (Router 4G LTE 

300Mbps TP-Link TL-MR6400 hoặc tương đương) 

 * Tính năng phần cứng: 

- Giao diện: 3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng LAN/WAN 

10/100Mbps, 1 khe cắm SIM Micro 

- Nút: Nút WPS/Reset, Nút bật/tắt Wi-Fi, nút bật/tắt Nguồn  

- External Power Supply(EU): 9V/0.85A,  

- External Power Supply(APAC); 12V/1A 

- Dạng Ăng ten: V3/APAC: 2 Ăng ten 4G LTE ngầm 

V4/V2/V1: 2 Ăng ten 4G LTE có thể tháo rời 

* Tính năng phần cứng 

- Giao diện: 3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng LAN/WAN 

10/100Mbps, 1 khe cắm SIM Micro 

- Nút: Nút WPS/Reset, Nút bật/tắt Wi-Fi, nút bật/tắt Nguồn 

- External Power Supply(EU), 9V/0.85A 

Bộ 408 
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STT Nội dung Thiết bị và Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
Khối 

lượng 

- External Power Supply(APAC), 12V/1A 

- Dạng Ăng ten: V3/APAC: 2 Ăng ten 4G LTE ngầm 

V4/V2/V1: 2 Ăng ten 4G LTE có thể tháo rời 

* Tính năng Wifi 

- Chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

- Băng tần 2.4GHz 

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

- Reception Sensitivity: 11g 54M: -74dBm; 11n HT20: -71dBm; 11n 

HT40: -67dBm 

- Công suất truyền tải CE: <20dBm(2.4GHz) 

- Tính năng Wi-Fi: Bật / Tắt sóng Wi-Fi, WMM, 

thống kê Wi-Fi 

- WAN Failover Yes 

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

PSK/WPA2-PSK 

- Dạng mạng 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 

(2100/1800/2600/900/800MHz); TDD-LTE B38/B39/B40/B41 

(2600/1900/2300/2500MHz); 3G: DC-

HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 

* Tính năng phần mềm 

- Operating Modes: Router 3G/4G ,Router Wi-Fi 

- Quản lý: Kiểm soát truy cập, quản lý nội bộ, quản lý từ xa 

lịch khởi động lại 

- Dạng kết nối WAN: IP động / IP tĩnh / PPPoE / PPTP (Truy cập 

kép) / L2TP (Truy cập kép) 

- DHCP: Máy chủ, Máy khách, Danh sách máy khách DHCP, Dành 

riêng địa chỉ; Port Forwarding; Máy chủ ảo, Kích hoạt cổng, UPnP, 

DMZ 

- Dynamic DNS: DynDns, NO-IP 

- VPN: PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN 

- 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 và IPv6 

- Mạng khách: 1 x mạng khách 2.4GHz 

* Tính năng khác 

- Chứng chỉ: CE, RoHS 

- Sản phẩm bao gồm: Router Wi-Fi Băng Tần Kép Chuẩn N 4G LTE 

Tốc Độ 300Mbps, L- MR6400; Cáp Ethernet RJ45; Bộ chuyển đổi 

nguồn; Hướng dẫn cài đặt nhanh 

- System Requirements: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, 

Vista™ hoặc Windows 7, 8, 8.1, 10; MAC OS, NetWare, UNIX hoặc 

Linux; Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Các trình 

duyệt Safari 4.0 trở lên hoặc các trình duyệt hỗ trợ Java khác; Thẻ 

SIM micro 



6 

 

STT Nội dung Thiết bị và Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
Khối 

lượng 

- Môi trường: Nhiệt độ hoạt động: 00C~40℃ (32℉ ~104℉); Nhiệt 

độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉); Độ ẩm hoạt động: 10% ~ 

90% không ngưng tụ; Độ ẩm lưu trữ: 5% ~ 90% không ngưng tụ 

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 408 

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 816 

5 

Bộ Micro mạng IP thông báo tại xã 

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

- Giao diện mạng: 10 / 100M BaseNetwork, RJ45 port, 1.5KV 

electrical isolation 

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

- Loa gắn sẵn: Built-in 5W hi-fi speakers 

- Micro: Frequency 70 ~ 12500Hz; biên độ 50mVpp, 68dB SNR 

- Mạng: Support ICMP, ARP, TCP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, 

IGMP network protocol 

- Cổng mạng Ethernet: VNM-803 có cổng mạng tiêu chuẩn 10 / 

100M, giao diện Ethernet interface chuẩn đấu nối RJ45, trạng thái 

đèn như sau: Đèn YLED  báo hiệu truyền nhận , Đèn GLED báo kết 

nối , sáng khi kết nối được vào mạng LAN 

Bộ 34 

6 

Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát 

thanh 

- Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 (2.80GHz, 6 lõi, 6 

luồng, 9Mb bộ nhớ đệm thông minh) 

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

rộng bộ nhớ tối đa 64GB với khả năng mở rộng bởi 4 khe cắm RAM 

DDR4 

- Ổ cứng: Dung lượng 1Tb, tốc độ vòng quay 7200rpm 

- Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H310 

Express. Hỗ trợ mở rộng được với bộ vi xử lýở thế hệ thứ 8th  Intel® 

Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/Inte Pentium®/ Intel Celeron® 

(sản phẩm đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính).   

Giao tiếp kết nối (I/O ports): 01 x PS/2 keyboard/mouse combo 

mouse port,  01 x Display port, 01 x HDMI port, 01 x DVD-D;  port, 

01 x D-sub port, 01 x Lan (RJ - 45), 02 x USB 3.1 Gen1 Ports, 02 x 

USB 2.0 ports, 01 x COM port, 03 Audio jacks 

- Cạc màn hình: Tích hợp cạc màn hình Intel® HD Graphics 

Bộ 34 
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STT Nội dung Thiết bị và Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
Khối 

lượng 

- Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh HD Audio (7.1 kênh) 

- Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN controller 

(10/100/1000 Mbps) 

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

nhỏ gọn 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: Màn hình rộng 19.5 inch (Kích thước 19.5 

inch; Độ phân giải: 1600 x 900; Số màu hiển thị: 16.7M; Tỷ lệ 

tương phản động (DCR): 120.000.000:1 Công nghệ ABL (Anti Blue 

Light) để loại bỏ tác hại của ánh sáng xanh và giúp cho mắt người 

sử dụng được tốt hơn)   

- Đầu đọc CD/DVD 

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

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

- Phần mềm chuyên dụng phát thanh bản quyền: Adobe Audition CC 

2020 
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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: 

- 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 

- Phần thu AM và chỉ tiêu chung: Dải tần số thu: 520 ~ 1720KHz. 

Độ nhạy có thể đạt được: 1.5dB. Tỷ số S/N: 55dB . Điện áp hoạt 

động: 170 ~ 240V50Hz. Công suất tiêu thụ: 15W. 

Bộ 34 
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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 34 

9 

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;  

Cụm 408 
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STT Nội dung Thiết bị và Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
Khối 

lượng 

Dòng thoát sét: > 250kA;  Dòng tải không giới hạn;  Chế độ bảo vệ: 

L-N, N-E, L-E;  Dòng tải: 20A. 

10 Hướng dẫn đào tạo, chuyển giao công nghệ 
Hệ 

thống 
34 

 

3.2.2. Đầu tư xây dựng 01 hệ thống phần mềm quản lý truyền thanh tập 

trung (hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh)  
 

TT Nội dung, chức năng, tính năng 

1 

Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh: 

- Quản lý thiết bị đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và bảng tin điện tử công cộng. 

- Biên tập bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên 

bảng tin điện tử công cộng. 

- Quản lý bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên 

bảng tin điện tử công cộng. 

- Báo cáo, thống kê số lượng thiết bị, bản tin đã phát hoặc đăng tải trên đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng. 

- Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. 

- Quản trị, phân quyền tài khoản người sử dụng, nhật ký truy cập hệ thống đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT. 

2 

Yêu cầu phi chức năng của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh: 

- Hệ thống có khả năng đáp ứng từ 500 - 600 người dùng hoạt động đồng thời. 

- Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống không quá 2,5 giây, thời gian phản hồi 

lớn nhất không quá 30 giây. 

- Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên  máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu 

không quá 75%. 

- Toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt. 

- Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến như chrome, firefox, safari, IE …. 

- Tương thích với giao diện trên các thiết bị di động. 

- Yêu cầu xác thực 2 lớp khi thực hiện đăng nhập. 

- Có API để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác của Trung ương và các tỉnh, thành 

phố. 

3 

Các yêu cầu khác: 

- Yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

- Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6. 

- Tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết 

định số 313/QĐ/UBND ngày 09/03/2021. 

 

4. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công 

nghệ thông tin chủ yếu: 

4.1. Đối với trang thiết bị phần cứng 

4.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của giải pháp: 

- Thiết bị truyền thanh ứng dụng CNTT-VT là thiết bị được thiết kế, tích 

hợp và sản xuất tại Việt Nam. Thiết bị có khả năng nhận thông tin từ một máy chủ 

lưu trữ thông tin tập trung, từ đó xây dựng một giải pháp truyền thông mới với các 
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chức năng chính như sau: 

+ Phân luồng phát thông báo theo các cấp chính quyền tỉnh/thành, 

quận/huyện/thị xã, phường/xã/thị trấn đến từng thiết bị, theo nhóm, theo khu vực 

tùy mục đích sử dụng. 

+ Phát thông báo theo lịch. 

+ Tiếp sóng các đài địa phương thông qua tín hiệu chuyển tiếp từ máy chủ. 

Tín hiệu được số hóa hoàn toàn nên chất lượng âm thanh rất cao, nguyên bản. 

+ Hỗ trợ các cấp chính quyền trong công tác quản lý địa bàn, dân cư. 

- Với thiết bị truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, cán bộ làm công tác thông 

tin và truyền thanh cơ sở (hoặc phát thanh viên) không cần phải có mặt trực tiếp ở 

địa điểm phát tin tại thời điểm phát tin, thay vào đó có thể đặt lịch trên phần mềm 

quản lý lịch phát, và lên chương trình phát, hẹn giờ phát và phát theo địa bàn phù 

hợp với nội dung thông tin. Có thể phát thanh trực tiếp trong trường hợp khẩn cấp. 

- Thiết bị truyền thanh ứng dụng CNTT-VT được lắp đặt cùng với loa thông 

báo tại các khu vực công cộng nhằm hỗ trợ và tăng cường công tác truyền thông 

giữa chính quyền với người dân thông qua các lựa chọn kết nối 

(3G/4G/Ethernet/Wifi). 

  4.1.2. Lựa chọn công nghệ và giải pháp kỹ thuật: 

a) Yêu cầu kỹ thuật chung đối với các thành phần hệ thống: 

- Công nghệ hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản lý, điều 

hành hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. 

-  Khả năng có thể nâng cấp, mở rộng. 

- Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí khai thác, vận hành, bảo dưỡng thấp. 

- Phương án kỹ thuật - công nghệ được lựa chọn đồng thời với phương án 

kinh tế, sao cho công tác đầu tư có hiệu quả nhất, không lãng phí vốn, đảm bảo giá 

thành phù hợp với thị trường. 

- Bảo đảm tính tổng thể, tính thống nhất, tính mở rộng, tính kinh tế và kế 

hoạch phát triển hợp lý… 

b) Tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình 

4.2. Đối với hệ thống phần mềm 

a) Các phương án, giải pháp kỹ thuật và công nghệ: 

- Tiêu chí lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ xây dựng và phát triển hệ 

thống phải đảm bảo: 

+ Sử dụng phần mềm được sử dụng rộng rãi trên thế giới, có thể kết hợp 

nhiều giải pháp của các hãng lớn, có tên tuổi và uy tín trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin. 

+ Tận dụng tối đa các tính năng sẵn có của phần mềm, hạn chế đến mức tối 
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thiểu các sửa đổi (no-modification) để đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và khả 

năng mở rộng, nâng cấp của phần mềm khi nhà sản xuất có phiên bản mới. Sử 

dụng các khả năng tuỳ biến của phần mềm để tạo các nội dung, tính năng mong 

muốn. 

+ Với các module phần mềm, các tính năng bắt buộc phải phát triển mới, 

phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về chuẩn hoá, tính mở, khả năng đáp ứng... 

cũng như các yêu cầu của các phần mềm nền của hệ thống, để đảm bảo được hiệu 

năng và độ ổn định của toàn bộ hệ thống. 

- Hiện nay có hai môi trường phát triển phổ biến và tiên tiến nhất để phát 

triển phần mềm ứng dụng; đó là nền tảng công nghệ Microsoft .NET (.NET 

Platform), công nghệ Java/J2EE; 

b) Yêu cầu kỹ thuật phần mềm, đáp ứng các yêu cầu như: 

- Yêu cầu về môi trường phát triển, nâng cấp chỉnh sửa hệ thống 

- Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật- công nghệ 

- Yêu cầu đối với dữ liệu 

- Yêu cầu về quản trị nội dung 

- Yêu cầu về ràng buộc và xử lý logic đối với việc nhập liệu 

- Yêu cầu về giao diện hoạt động người dùng 

- Yêu cầu về bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu 

- Các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 

- Tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình 

- Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống 

5. Tổng mức đầu tư của dự án: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai 

mươi tỷ đồng chẵn./.). 

Trong đó:  
 

+ Chi phí xây lắp 233.089.363 

+ Chi phí thiết bị, phần mềm 16.128.950.400 

+ Chi phí quản lý dự án đầu tư  307.689.219 

+ Chi phí tư vấn đầu tư 771.187.605 

+ Chi phí khác 746.928.426 

+ Chi phí dự phòng 1.812.154.987 

 

6. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.  

(Theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
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Nhà nước năm 2021; Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh – Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; Quyết định số 1379/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; ) 

7. Địa điểm thực hiện: Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh  

8. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021-2023 

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án của Sở tham mưu, triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; giám sát quá trình thực hiện và 

hoàn tất thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán đúng theo quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Quản lý dự án của Sở, Trưởng Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất 

bản, Văn phòng Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định tổ chức 

thực hiện theo quy định./. 

(kèm theo thiết kế chi tiết và dự toán dự án) 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hải 
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