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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm theo dõi,
giám sát thông tin trên mạng xã hội
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết định số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh
ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-STT&TT ngày 27/8/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông Quảng Nam về viêc Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ
thông tin phần mềm theo dõi, giám sát thông tin trên mạng xã hội;
Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các
cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý IV/2021 (đợt 1).
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 05/TTr-TTra ngày
28/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê dịch vụ công nghệ thông
tin phần mềm theo dõi, giám sát thông tin trên mạng xã hội, với các nội dung như
sau:
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Tổng giá trị thực hiện: 640.021.000 đồng

Điều 2. Giao trách nhiệm
1. Giao Thanh tra Sở chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp các phòng ban liên
quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Văn phòng Sở, Phòng CNTT – Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm
hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Thanh tra Sở đảm bảo
quy định.
Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng ban liên quan
của Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-

-

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-STTT ngày 02/ 11/2021 của
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
Tên phần mềm

Yêu cầu phần mềm

Phần mềm theo dõi, giám sát, xử lý, thông tin
trên mạng xã hội liên quan đến tỉnh Quảng
Nam với các yêu cầu cụ thể như sau:
+ Cho phép cập nhật thông tin theo từ khóa
cần tìm trên mạng xã hội, diễn đàn, blog cá
nhân trên không gian mạng liên quan đến
Quảng Nam.
+ Đo lường tương tác của người dùng với nội
dung. Thống kê chân dung người dùng qua
nhân khẩu học và địa lý. Phân tích nội dung
theo ngữ cảnh. Gán nhãn nội dung theo sắc
thái.
+ Cảnh bảo tin tiêu cực có thể cài đặt loại tin
cảnh báo, tần suất, sắc thái, chủ đề, nguồn theo
Thuê dịch vụ công nghệ thông dõi đặc biết, hỗ trợ cảnh báo tức thời qua app.
tin phần mềm theo dõi, giám + Điểm báo theo ngày.
+ Báo cáo thống kê và cảnh báo về trạng thái
sát thông tin trên mạng xã hội
của bài viết theo nhiều chiều, nhiều lĩnh vực:
Thống kê thông tin được nhắc đến trên mạng
xã hội, thống kê thông tin theo sắc thái, thống
kê thông tin theo nhân khẩu học.
+ Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: Thu thập
50.000 dữ liệu/tháng, 5 từ khóa theo dõi (từ
khóa gồm 120 kí tự), 1 chủ đề theo dõi (từ
khóa gồm 120 kí tự), 1 tài khoản theo dõi (tài
khoản quản trị) và tài khoản các đơn vị tham
gia giám sát, có khả năng thay đổi từ khóa linh
hoạt trong tháng, cho phép phân tích sắc thái
thông tin thu thập ( tiêu cực, tích cực, trung
lập),mức chính xác của phân tích thông tin
80%, hệ thống hoạt động trên nền Web.

