
  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TT&TT 
 

 Số:  05/QĐ-TTCNTT&TT Gia Lai, ngày  11 tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai  

năm 2020” 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/217/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-STTTT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc giao Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thực hiện nhiệm vụ “Quản lý, vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 

2020” của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (theo biểu 

đính kèm). 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ, phòng Đào 

tạo - Ứng dụng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

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

 

Nơi nhận:       
- Như điều 2; 

- Sở TT&TT; 

- Ban Biên tập WebSite của TTCNTT&TT 

(đăng công khai); 

- Lưu VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Dũng 
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  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     TỈNH GIA LAI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TT&TT 
 

  

DỰ TOÁN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH  

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG VÀ DUY TRÌ CÁC HỆ THỐNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỈNH GIA LAI  

NĂM 2020 

 (Kèm theo Quyết định số:05/QĐ-TTCNTT&TT ngày 11/02/2020  

của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) 
 

 

                                                                                                       ĐVT: Đồng                                                                                           

Số 

TT 
Nội dung nhiệm vụ 

Dự toán được 

giao 

1 Chi phí tiền điện 396.000.000 

2 

Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên thiết bị các hệ thống công 

nghệ thông tin (CNTT) và thuê hạ tầng CNTT  phục vụ duy trì 

các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

Trong đó: 

207.666.000 

2.1 - Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên thiết bị các hệ thống CNTT 148.807.200 

2.2 
- Thuê hạ tâng CNTT  phục vụ duy trì các hệ thống thuộc hệ 

thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. 
58.858.800 

3 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Hệ thống Hội nghị truyền hình 135.000.000 

4 
Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo 

an toàn an ninh thông tin 
178.000.000 

5 
Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh chuyên dụng thuộc 

Trung tâm tích hợp dữ liệu  
91.200.000 

6 Chi phí duy trì đường truyền cáp quang FTTH 80Mbps dự phòng 16.500.000 

7 Chi phí trực ngoài giờ hệ thống Hosting 102.327.000 

8 
 Chi mua License phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ 

Kaspersky KESB (Thời hạn 3 năm) 
54.900.000 

9 

Chi mua License thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống 

virus cho hệ thống email:  Barracuda Email Security Gateway 

300 (thời hạn 3 năm) 

213.000.000 

10 

Chi mua License hệ thống giám sát mạng Sophos iView  hỗ trợ 

thu thập log của tất cả các thiết bị tường lửa (Sophos UTM và 

SG) của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.(thời hạn 3 năm) 

191.267.000 

11 

Chi phí  mua chứng thư số quốc tế xác thực bảo mật dành cho hệ 

thống doanh nghiệp Global Sign Domain Wildcard SSL  

Domain: *.gialai.org.vn (3 năm), chi phí đã bao gồm cài đặt 

chứng thư, kết nối giữa người dùng và server 

66.990.000 
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12 

Duy trì bản quyền license UTM 2 năm cho Checkpoint 4400: 

Next Generation Firewall Package for 2 years for 4400 Appliance 

và dịch vụ hỗ trợ Standard Support for 2 Year (2 năm); bao gồm: 

1/ Renewal  for 4400 Next Generation Firewall Appliance (with 

FW, VPN, ADNC, IA, MOB-5, IPS and APCL Blades). 

2/ Next Generation Firewall Package for 2 year for 4400 

Appliance Including IPS and APCL 

342.520.000 

13 

Duy trì bản quyềnVeeam Back Up and Replication Enterprise 

 Bao gồm:  

1/ Annual basic Maintenance Renewal Expired- Veam Backup & 

Replication Enterprise (8 license). 

2/ Annual basic Maintenance Renewal - Veam Backup & 

Replication Enterprise (8 license). 

3/ Annual basic Maintenance Renewal - Veam Backup & 

Replication Enterprise (8 license). 

4/ Annual basic Maintenance Renewal - Veam Backup & 

Replication Enterprise (40 license). 

432.630.000 

TỔNG CỘNG 2.428.000.000 

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn). 
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