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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin:
Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin
và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí;
Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số
1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển
đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về
phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về
phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số
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tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh quy
định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt
động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính
phủ, Thông tư số 03, 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và
Truyền thông;
Căn cứ Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 169/TTrSTTTT ngày 05/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống
phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm
du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam.
2. Đơn vị chủ trì thuê dịch vụ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Quảng Nam.
3. Đơn vị tư vấn lập kế hoạch thuê: Trung tâm Công nghệ thông tin và
truyền thông Quảng Nam.
4. Mục tiêu
- Triển khai hệ thống phần mềm du lịch thông minh đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp, du khách và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt
động du lịch. Thông qua hệ thống phần mềm du lịch thông minh góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quảng bá, thu hút du khách và tăng cường công tác quản lý
nhà nước về du lịch.
- Đảm bảo tính liên kết, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh.
- Đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh thông tin.
5. Nội dung thực hiện
- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) không có sẵn: hệ thống phần
mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam với các phân hệ chính, bao gồm:
+ Cổng thông tin du lịch.
+ Hệ thống Bản đồ số du lịch.
+ Hệ thống quản trị, ứng dụng Mobile du lịch thông minh (phiên bản trên
IOS và Android) có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan.

3

- Thuê các dịch vụ CNTT sẵn có khác phục vụ triển khai hệ thống phần
mềm du lịch thông minh, bao gồm:
+ Hạ tầng phần cứng (server, lưu trữ, thiết bị mạng, tường lửa), phần mềm
hệ thống (hệ điều hành, phần mềm bảo mật).
+ Quản trị, vận hành, duy trì hệ thống.
+ Dịch vụ Phân tích phản hồi về du lịch từ mạng xã hội.
+ Tên miền (domain) riêng và chứng chỉ SSL theo tên miền.
+ Dịch vụ bản đồ số và các API liên quan đến dịch vụ bản đồ số: dịch vụ
hướng dẫn, chỉ đường (direction)...
+ Dịch vụ lưu trữ ứng dụng trên các kho ứng dụng: Apple Store, Android
Store.
+ Tiện ích chạy ứng dụng AR và 3D object; Wikitude plugin for mobile.
- Thu thập, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu và cập nhật liệu ban đầu.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn
tỉnh; các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong ngành du lịch tỉnh Quảng Nam;
người dân/du khách.
- Các nội dung khác liên quan đến tư vấn, quản lý…
6. Địa điểm triển khai
Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam triển khai tập
trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phân quyền sử dụng cho tất cả các cơ
quan quản lý nhà nước hoạt động trong ngành du lịch; các doanh nghiệp, tổ chức
hoạt động trong ngành du lịch tỉnh Quảng Nam; người dân/du khách.
7. Thời gian thực hiện: 36 tháng.
8. Dự toán 11.545.545.061 đồng (Mười một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm
triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn, không trăm sáu mươi mốt đồng). Trong đó:
- Chi phí thuê dịch vụ CNTT: 10.085.375.382 đồng, gồm:
+ Chi phí thuê phần mềm Cổng thông tin du lịch Quảng Nam và Ứng dụng
di động du lịch thông minh: 4.768.698.742 đồng.
+ Chi phí thuê quản trị, vận hành, duy trì hệ thống: 272.893.500 đồng.
+ Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ: 5.043.783.140 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 197.180.053 đồng.
- Chi phí tư vấn: 471.718.380 đồng.
- Chi phí khác: 89.581.305 đồng.
- Chi phí dự phòng: 701.689.941 đồng.

4

Phân kỳ thực hiện:
- Năm 2021:

2.865.140.412 đồng.

- Năm 2022:

3.227.384.754 đồng.

- Năm 2023:

3.227.384.754 đồng.

- Năm 2024:

2.225.635.142 đồng.

9. Nguồn kinh phí thực hiện: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí
kinh phí năm 2021 cho Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch để thực hiện; đối với
kinh phí trong các năm 2022, 2023, 2024, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch theo
dõi, đề xuất bố trí trong dự toán giao đầu năm theo quy định.
Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Sở Văn hóa, Thể Thao và
Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực
hiện đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước
tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
1390/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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