
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án:Xây dựng  

Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị 
 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc 

cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng 

Trị với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh 

Quảng Trị. 

2. Mục tiêu đầu tư:  

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm IOC tỉnh: Nhằm bổ sung 

hạ tầng kỹ thuật cho IOC tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời nâng 

cấp hạ tầng kỹ thuật cho lãnh đạo tỉnh trong việc khai thác, sử dụng IOC tỉnh 

ngay tại Văn phòng UBND tỉnh. 
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Triển khai Hệ thống Giám sát thông tin báo chí và truyền thông: 

Nhằm giám sát toàn bộ thông tin trên không gian mạng về tỉnh Quảng Trị; qua 

đó chủ động phát hiện sớm những khủng hoảng thông tin cho tỉnh, lãnh đạo tỉnh 

và các đơn vị, địa phương. Bằng việc thu thập tin tức bao phủ với 1 triệu trang 

web tin tức, hơn 40 triệu tài khoản Facebook, hơn 150 nghìn Group hoặc 

Fanpage và toàn bộ các kênh Youtube; sử dụng các thuật toán như xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu, tự động tách từ, sửa lỗi từ vựng, trích xuất các 

từ quan trọng và gán nhãn từ ngữ; để từ đó đánh giá sắc thái bài viết và thực 

hiện phân loại theo mức độ tích cực hay tiêu cực. Hệ thống cũng có có thể 

truyền thông, cảnh báo thông tin cho các cơ quan báo chí và toàn bộ người dân 

trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 

Triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh 

Quảng Trị: Nhằm thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt 

Nam; qua đó giám sát việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số 

và xã hội số phát triển. 

3. Quy mô đầu tư: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Phạm vi thực 

hiện 

I Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

cho Trung tâm IOC tỉnh 

   

1 Hệ thống màn hình ghép lớn 2x4 Hệ thống 01 Lắp đặt tại IOC 

tỉnh (Sở Thông 

tin và Truyền 

thông) 

- Màn hình 55” Chiếc 8  

- 
Bộ phụ kiện, giá đỡ chuyên dụng 

cho Video Wall 
Chiếc 8  

- 
 Hệ khung chân tự đứng cho 2x4 

màn hình 55 inch 
Hệ 1  

- 
Bộ điều khiển màn hình ghép (4 

vào 12 ra) 
Bộ 1  
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- 
Cáp HDMI 20m từ máy tính đến 

bộ điều khiển màn hình ghép 
Sợi 8  

- 

Cáp HDMI 10m từ bộ điều khiển 

màn hình ghép đến màn hình 

ghép 

Sợi 17  

- 
 Cáp nguồn, điều khiển, vật tư 

phụ  
Gói 1  

- Ốp gỗ tường màn hình ghép m2 20  

- 
Tủ Rack 15U + 01 khay cố định 

đi kèm 
Chiếc 1  

2 Máy tính cá nhân  Bộ 05 Văn phòng 

UBND tỉnh 

II Hệ thống Giám sát thông tin 

báo chí và truyền thông 

Hệ 

thống 

01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

(có thể cung cấp 

tài khoản người 

dùng cho Ban 

Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Công an tỉnh...) 

III Hệ thống giám sát an toàn 

thông tin mạng (SOC) 

   

1 Hệ thống phát hiện cảnh báo sớm 

SOC Master 
Hệ thống 01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

2 Hệ thống giám sát an ninh mạng 

tại trung tâm THDL (SOC Sensor 

For DC)  - băng thông mạng từ 

500Mbps - 1Gbps 

Hệ thống 01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

3 Hệ thống giám sát an ninh mạng 

vệ tinh (SOC Sensor For Branch)  

- băng thông mạng từ 50Mbps - 

Hệ thống 29 Cài đặt, vận hành 

tại 18 Sở, ban 

ngành (trừ Sở 
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100Mbps Thông tin và 

Truyền thông, 

Ban Dân tộc) và 

09 UBND cấp 

huyện (trừ 

UBND huyện đảo 

Cồn Cỏ) 

4 Hệ thống lưu trữ dữ liệu - SOC 

Storage 

Hệ thống 01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và người dân. 

6. Địa điểm thực hiện dự án:  

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm 

tỷ đồng) 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1729/UBND-CN về việc giao 

nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, trong đó giao Sở Thông tin và 

Truyên Thông lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung 

tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh 

Quảng Trị với sự tham gia của các Sở, Ban ngành liên quan. Đến nay, Sở Thông 

tin và Truyền thông đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định ngày 06/5/2021, hồ sơ 

đảm bảo theo quy định Luật Đầu tư công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO  
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1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án . 

2. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 

 (Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm)./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên;     

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TT&TT; 

- Lưu VT, VX. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND Quảng Trị, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng  

Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21 

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

Căn cứ 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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc 

cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số    /TTr-UBND ngày 06 

/05/2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trung tâm giám 

sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị  với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

DỰ THẢO 
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Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm IOC tỉnh: Nhằm bổ sung 

hạ tầng kỹ thuật cho IOC tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời nâng 

cấp hạ tầng kỹ thuật cho lãnh đạo tỉnh trong việc khai thác, sử dụng IOC tỉnh 

ngay tại Văn phòng UBND tỉnh. 

Triển khai Hệ thống Giám sát thông tin báo chí và truyền thông: Nhằm 

giám sát toàn bộ thông tin trên không gian mạng về tỉnh Quảng Trị; qua đó chủ 

động phát hiện sớm những khủng hoảng thông tin cho tỉnh, lãnh đạo tỉnh và các 

đơn vị, địa phương. Bằng việc thu thập tin tức bao phủ với 1 triệu trang web tin 

tức, hơn 40 triệu tài khoản Facebook, hơn 150 nghìn Group hoặc Fanpage và 

toàn bộ các kênh Youtube; sử dụng các thuật toán như xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

và khai phá dữ liệu, tự động tách từ, sửa lỗi từ vựng, trích xuất các từ quan trọng 

và gán nhãn từ ngữ; để từ đó đánh giá sắc thái bài viết và thực hiện phân loại 

theo mức độ tích cực hay tiêu cực. Hệ thống cũng có có thể truyền thông, cảnh 

báo thông tin cho các cơ quan báo chí và toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh khi 

có yêu cầu. 

Triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh 

Quảng Trị: Nhằm thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt 

Nam; qua đó giám sát việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số 

và xã hội số phát triển. 

2. Quy mô đầu tư: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Phạm vi thực 

hiện 

I Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

cho Trung tâm IOC tỉnh 

   

1 Hệ thống màn hình ghép lớn 2x4 Hệ thống 01 Lắp đặt tại IOC 

tỉnh (Sở Thông 

tin và Truyền 

thông) 

- Màn hình 55” Chiếc 8  

- 
Bộ phụ kiện, giá đỡ chuyên dụng 

cho Video Wall 
Chiếc 8  
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- 
 Hệ khung chân tự đứng cho 2x4 

màn hình 55 inch 
Hệ 1  

- 
Bộ điều khiển màn hình ghép (4 

vào 12 ra) 
Bộ 1  

- 
Cáp HDMI 20m từ máy tính đến 

bộ điều khiển màn hình ghép 
Sợi 8  

- 

Cáp HDMI 10m từ bộ điều khiển 

màn hình ghép đến màn hình 

ghép 

Sợi 17  

- 
 Cáp nguồn, điều khiển, vật tư 

phụ  
Gói 1  

- Ốp gỗ tường màn hình ghép m2 20  

- 
Tủ Rack 15U + 01 khay cố định 

đi kèm 
Chiếc 1  

2 Máy tính cá nhân  Bộ 05 Văn phòng 

UBND tỉnh 

II Hệ thống Giám sát thông tin 

báo chí và truyền thông 

Hệ 

thống 

01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

(có thể cung cấp 

tài khoản người 

dùng cho Ban 

Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Công an tỉnh...) 

III Hệ thống giám sát an toàn 

thông tin mạng (SOC) 

   

1 Hệ thống phát hiện cảnh báo sớm 

SOC Master 
Hệ thống 01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

2 Hệ thống giám sát an ninh mạng 

tại trung tâm THDL (SOC Sensor 

For DC)  - băng thông mạng từ 

Hệ thống 01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 
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500Mbps - 1Gbps và Truyền thông 

3 Hệ thống giám sát an ninh mạng 

vệ tinh (SOC Sensor For Branch)  

- băng thông mạng từ 50Mbps - 

100Mbps 

Hệ thống 29 Cài đặt, vận hành 

tại 18 Sở, ban 

ngành (trừ Sở 

Thông tin và 

Truyền thông, 

Ban Dân tộc) và 

09 UBND cấp 

huyện (trừ 

UBND huyện đảo 

Cồn Cỏ) 

4 Hệ thống lưu trữ dữ liệu - SOC 

Storage 

Hệ thống 01 Cài đặt, vận hành 

tại Sở Thông tin 

và Truyền thông 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ 

đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ lĩnh vực văn hóa, 

thông tin, mức hỗ trợ 45.000 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án:  

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 04 năm, từ năm 2023-2026. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 

tổ chức hoàn thành Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của dự án Xây dựng trung tâm 

giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị trình cấp có thẩm quyền quyết 

định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên 

quan. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp 

thứ 21 thông qua ngày     tháng 5 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Các sở: KH&ĐT, TC; KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang 
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