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QUYẾT ĐỊNH
Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 
giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Quy định chế độ nhuận bút, đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, 
truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 của Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2608/2015/QĐ-UBND ngày 14/92/021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban định ban hành quy định thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 
đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Công văn số 111a/STTTT-TTBCXB ngày 17/02/2022 về triển khai nội 
dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022 trên Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh về truyền 
thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc phân bổ và bổ sung kinh phí thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức 
về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 117/STTTT-VP ngày 21/02/2022 của Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc ủy quyền ký kết các các hồ sơ liên quan đến công 
tác tuyên truyền thuộc lĩnh vực Thông tin, Báo chí và Xuất bản.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thông tin - Báo chí– Xuất bản Sở.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
(CNTT&TT) Quảng Nam, với các nội dung chính như sau:

1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: 
Thực hiện các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số năm 
2022.

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng: 

TT NỘI DUNG KINH PHÍ 
(VNĐ)

THỜI 
GIAN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

1. Tuyên truyền tin, bài, ảnh trên 
Cổng TTĐT tỉnh, trên Chuyên 
trang Chuyển đổi số và cập nhật lại 
trên Mạng xã hội (triển khai theo 
Công văn số 111a/STTTT-TTBCXB 
ngày 17/02/2022)

165,390,000
Từ 

tháng 3-
12/2022

250 tin, 60 bài viết, 310 ảnh
(mỗi tháng 25 tin, 6 bài, 31 ảnh x 10 

tháng)

2. Xây dựng Chuyên trang "Chuyển 
đổi số tỉnh Quảng Nam" 40.000.000 Tháng 

5/2012
Chuyên trang có địa chỉ: 

https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn/

3. Xây dựng "Bản tin điện tử chuyển 
đổi số tỉnh Quảng Nam" (16 Bản 
tin)

45.296.000
Từ 

tháng 5-
12/2022

16 Bản tin
(5 tin + 01 bài viết/ 01 Bản tin)

Tổng cộng 250.686.000

TỔNG LÀM TRÒN SỐ 250.000.000

(Bằng chữ: Hai  trăm năm mươi triệu  y)

b) Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: 
Thực hiện đảm bảo các nội dung tuyên truyền theo Quyết định số 2768/QĐ-

UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025”; Kế hoạch số 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về truyền 
thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021 – 2025; Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh về truyền 
thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 
và bám sát các sự kiện, hoạt động của tỉnh liên quan đến Chuyển đổi số.

c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành: Từ ngày 03/2022 đến tháng 
12/2022 (theo quy định tại mục điểm a), mục 1, Điều 1).

d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 
06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan khác.

đ) Dự toán kinh phí đặt hàng, từ nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng:   
250.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu y) (Có bảng Phụ lục chi tiết đính 
kèm)

e) Phương thức thanh toán, quyết toán.
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Sở Thông tin và Truyền thông phân bổ dự toán về cho Trung tâm Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông thực hiện.

g) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.
Sản phẩm được bên B lưu và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam 

tại địa chỉ: https://quangnam.gov.vn.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì nghiệm thu sản phẩm sau 

khi hoàn thành công việc thông qua biên bản nghiệm thu đặt hàng.
h) Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam
Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quyết định của Sở Thông tin và 

Truyền thông; chịu trách nhiệm trước Sở Thông tin và Truyền thông về sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công do đơn vị thực hiện; không được đặt hàng lại dịch vụ sự 
nghiệp công đã được cơ quan quản lý cấp trên đặt hàng cho đơn vị khác thực hiện; 
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ, phương án 
khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công.

i) Quyền và nghĩa vụ của Sở Thông tin và Truyền thông
- Cử người phối hợp, kiểm tra, giám sát theo dõi tiến độ và nội dung đặt hàng.
 - Tổ chức nghiệm thu sản phẩm theo đúng các quy định quy chuẩn hiện hành.
Điều 2. Căn cứ quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
Quảng Nam thực hiện theo đúng nội dung đặt hàng tại Điều 1 Quyết định này, quy 
định của Luật ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh 
văn phòng Sở, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí xuất bản, Giám đốc Trung tâm 
CNTT và Truyền thông Quảng Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP,P.TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                           #ChuKyLanhDao

https://quangnam.gov.vn/
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PHỤ LỤC KINH PHÍ

(Kèm theo Quyết định đặt hàng số 115a QĐ-STTTT, ngày 23/5/2022)

T
T Nội dung Đơn vị 

tính SL Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tuyên truyền trên Cổng TTĐT 
tỉnh, Chuyên trang Chuyển đổi 
số  và cập nhật lại trên trang 
mạng xã hội: Zalo"1022 Quảng 
Nam", trang fanpage Facebook 
"Thông tin Quảng Nam" và ứng 
dụng "Smart Quang Nam" (từ 
tháng 3-12/2022)

 165,390,000

Thực hiện theo CV số 
111a /STTTT-TTBCXB 
ngày 17/2/2022 về việc 
triển khai nội dung tuyên 
truyền nâng cao nhận 
thức về chuyển đổi số 
năm 2022 trên Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh

Tuyên truyền tin, bài viết/01 
tháng: 16,539,000

Tuyên truyền tin viết về chuyển 
đổi số trên quangnam.gov.vn 
(kèm ảnh)

Tin viết 25 447,000 11,175,000

Tuyên truyền bài viết về chuyển 
đổi số trên quangnam.gov.vn ( 
kèm ảnh)

Bài viết 6 894,000 5,364,000

Định mức chi theo Quyết 
định 06/2015/QĐ-
UBND Ngày 20/3/2015 
của UBND tỉnh

Xây dựng Chuyên trang 
"Chuyển đổi số tỉnh Quảng 
Nam"

Chuyên 
trang 40,000,000

Theo Công văn 
2589/BTTTT-ƯDCNTT 
ngày 24/8/2011 của Bộ 
TTTT (giải trình ở file 
PL3 đến PL11)

Xây dựng "Bản tin điện tử 
chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam" 
(từ tháng 5-12/2022; gồm 16 Bản 
tin, 02 Bản tin/01 tháng)

45,296,000 16 Bản tin

Chi phí Xây dựng  01 bản tin 2,831,000
Tin viết = (149.000đ*6tin* hệ số 
1) Tin 6 149,000 894,000

Câu chuyện/Bài viết = 
(149.000đ*2 bài*hệ số 5)

Câu 
chuyện/
Bài viết

2 745,000 1,490,000

Ảnh= (149.000đ*3 ảnh*hệ số 1) Ảnh 3 149,000 447,000

Theo Quyết định 
06/2015/QĐ-UBND 
Ngày 20/3/2015 của 
UBND tỉnh 

TỔNG CỘNG 250,686,000
TỔNG CỘNG LÀM TRÒN SỐ 250,000,000

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn
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