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Đà Nẵng, ngày     tháng 02 năm 2019 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Triển khai Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban quản lý dự án Công nghệ 

thông tin năm 2019 (viết tắt là Ban quản lý),  

Ban quản lý tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh 

nghiệm theo quy định qua hình thức chỉ định thầu để thực hiện gói thầu tư vấn 

lập Đề cương và dự toán chi tiết cho 03 chương trình, dự án ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin (CNTT) thành phố Đà Nẵng năm 2019, chi tiết các 

chương trình tại Phụ lục kèm theo. Một số thông tin chính như sau: 

1. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. 

2. Nội dung thực hiện: Lập Đề cương và dự toán chi tiết theo Hướng dẫn 

triển khai chương trình, dự án ứng dụng CNTT năm 2019 (ban hành tại Công 

văn số 211/STTTT-KHTC ngày 31/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông 

và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, 

địa chỉ: https://tttt.danang.gov.vn/web/guest/bieu-mau-dien-tu). 

3. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

Để có cơ sở lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu 

cầu thực hiện gói thầu, Ban quản lý kính mời Quý Công ty quan tâm tham gia 

thực hiện một hoặc nhiều gói thầu Lập Đề cương và dự toán chi tiết nêu trên và 

gửi hồ sơ năng lực về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, tầng 24, Trung tâm 

hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

a) Văn bản đề nghị tham gia gói thầu. 

b) Hồ sơ năng lực của đơn vị: 01 bản chính.  
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c) Hồ sơ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động tư vấn 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kinh nghiệm tham gia tư vấn lập hồ sơ 

hoặc thi công dự án có phạm vi, chức năng tương tự chương trình nêu trên trong 

thời gian 02 năm gần nhất của Quý Công ty, cá nhân thuộc Quý Công ty.  

d) Hạn cuối nhận hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 01 tháng 03 năm 2019. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban quản lý qua chị Tạ Tố Như - Thư 

ký Ban Quản lý, điện thoại: 0236.3840.800, email: nhutt@danang.gov.vn. 

Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin năm 2019 kính gửi Quý Công ty 

được biết và quan tâm tham gia./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Báo cáo TT&TT (báo cáo); 

- P.KHTC, P.CNTT (phối hợp); 

- Các TV BQL DA CNTT 2019; 

- BBT website Sở (đăng lên website); 

- Lưu: VT, BQLDACNTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Trần Ngọc Thạch 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH MỜI THAM GIA  

LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT 

(Đính kèm Công văn số          /STTTT-BQLDACNTT ngày       /02/2019 của Ban 

quản lý dự án Công nghệ thông tin năm 2019) 

 

STT 
T n ch  ng 

 r nh 

Kinh 

phí  

 (Triệu 

đồng)  

Khái quá  phạm vi ch  ng  r nh 

1 

Nâng cấp nền 

tảng chính quyền 

điện tử (Egov 

Platform) hiện có 

và bổ sung trục 

tích hợp (LGSP) 

theo Kiến trúc 

CQĐT thành phố 

mới ban hành 

1.400 

 - Quản lý nền tảng; quản lý tài khoản, quản 

lý dịch vụ, quản lý nội dung, quản lý quy 

trình nghiệp vụ; quản lý danh mục điện tử 

dùng chung; 

- Dịch vụ tích hợp, dịch vụ xác thực, cấp 

quyền, SSO; 

- Dịch vụ thanh toán điện tử, đại lý dịch vụ 

công ; 

- Dịch vụ dữ liệu, quản lý dữ liệu đặc tả; 

- Nâng cấp công nghệ phục vụ hệ thống lõi 

và dịch vụ dùng chung; 

- Xây dựng API chia sẻ dữ liệu. 

2 

Triển khai thí 

điểm giải pháp 

nhận dạng để 

Quản lý Đô thị 

1.700 

Thí điểm hệ thống thu thập và phân tích dữ 

liệu trên Hệ thống Camera Công an thành 

phố đã được lắp đặt, để phục vụ phân tích 

(OnLine, Offline): 

- Nhận dạng biển số phương tiện đậu đỗ trái 

phép; 

- Quản lý trật tự vỉa hè;  

- Nhận dạng đối tượng, phát hiện đám đông. 

3 

Thí điểm xây 

dựng Kho dữ liệu 

dùng chung toàn 

thành phố 

1.500 

 Khảo sát các CSDL dùng chung của các sở 

ngành, quận huyện; 

- Mô tả mô hình, thiết kế kho dữ liệu dùng 

chung của thành phố có kết nối Trung ương; 

- Mô tả và Xây dựng ứng dụng Danh mục dữ 

liệu; 

- Mô tả và Xây dựng ứng dụng Quản lý siêu 

dữ liệu (metadata); 

- Mô tả và Xây dựng ứng dụng Quản lý 

nguồn dữ liệu (data lineage); 

- Mô tả quy trình và XD ứng dụng chuẩn hóa 

dữ liệu (data standards), bao gồm các công 
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đoạn thu thập, làm sạch, chuẩn hóa, lưu trữ, 

tích hợp, trích xuất... 

- Xây dựng ứng dụng bảo mật, mã hóa dữ 

liệu (data security)...  

- Mô tả và Xây dựng ứng dụng phân tích các 

dữ liệu; 

- Tích hợp kết nối, chia sẻ Kho dữ liệu theo 

kết nối ngang, kết nối thẳng của Hệ thống 

Thông tin Chính quyền điện tử. 
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