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Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2730/TTr-

STTTT ngày 17/12/2021 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ 

trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9301/SKHĐT-CNDV 

ngày 16/12/2021) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

187/SKHĐT-CNDV ngày 12/01/2022. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 

dự án xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi 

số tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết phải đầu tư 

Ngày 12/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 

số 1726/QĐ-BTTT về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”, theo đó, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 về việc ban 

hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Sở 

Thông tin và Truyền thông, hiện nay, phần mềm hệ thống đánh giá bộ chỉ số 

chuyển đổi số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, song mới triển 

khai thực hiện chế độ báo cáo giữa cấp bộ, cấp tỉnh, chưa có phần mềm triển 

khai đến các sở, ban, ngành và cấp huyện, gây khó khăn trong công tác tổng 

hợp, thẩm định, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chuyển đổi số.  

Để tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi 

số, đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng; đồng thời, góp phần nâng cao 

hiệu quả chất lượng công tác theo dõi, đánh giá và tham mưu xây dựng chiến 

lược chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng phần mềm thu thập thông tin 

và đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa là cần thiết. 

2. Sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành 

Việc đầu tư dự án phù hợp với chủ trương chuyển đổi số theo Quyết định 

số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến 

lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và của quốc gia”; Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/12/2020 của 

UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 
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29/3/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 

3. Các thông tin chung của dự án 

3.1. Tên dự án: Xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ 

số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. 

3.2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

3.3. Mục tiêu đầu tư: Hình thành một hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu 

đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa nhằm theo dõi, đánh giá, 

xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng; góp phần nâng cao hiệu 

quả chất lượng công tác theo dõi, đánh giá và tham mưu xây dựng chiến lược 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

3.4. Quy mô đầu tư:  

-  Xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ số chuyển 

đổi số tỉnh Thanh Hóa. 

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm. 

3.5. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3.6. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin. 

3.7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 4,3 tỷ đồng. 

3.8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng 

chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm. 

3.9. Địa điểm đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông - Tầng 6, tầng 7 Tòa 

nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã, Phố 

Ái Sơn 2, Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. 

3.10. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023. 

3.11. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Không quá 03 năm, kể từ khi bố trí vốn 

thực hiện dự án.  

4. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định 

sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hình thành hệ dữ liệu theo dõi, đánh giá bộ 

chỉ số chuyển đổi số một cách thực chất, khách quan và công bằng; giảm thiểu 

thời gian nhập dữ liệu, đơn giản hóa công tác thu thập và báo cáo số liệu, tạo ra 

công cụ theo dõi mức độ chuyển đổi số của tỉnh nhanh chóng, thuận tiện; từ đó, 

nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành quá trình chuyển đổi số của tỉnh.  
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II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Căn cứ Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/12/2020, Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh và tham mưu của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh 

giá bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật 

Đầu tư công. 

2. Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết 

quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 9301/SKHĐT-

CNDV ngày 16/12/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính). Nội dung 

báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm 

bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ. 

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn chỉnh hồ sơ theo 

quy định tại Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính 

phủ và có Tờ trình số 2730/TTr-STTTT ngày 17/12/2021 đề nghị phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án. 

4. Dự án xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ số 

chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa có dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 4,3 tỷ đồng, 

thuộc tiêu chí dự án nhóm C theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư 

công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh theo quy định 

tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình số 2730/TTr-STTTT ngày 17/12/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

2. Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư số 9301/SKHĐT-CNDV 

ngày 16/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm thu thập 

thông tin và đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. 

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự 

án xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi số 

tỉnh Thanh Hóa (kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp). 




