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          Quảng Trị, ngày  29  tháng 03 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v xin bổ sung kinh phí thanh toán thuê máy chủ phục vụ phần mềm đăng ký và 

quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: - UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 

 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 27/03/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phần mềm đăng ký, quản 

lý hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SKH-ĐKKD ngày 30/12/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Điều chỉnh quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần 

mềm đăng ký, quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Hợp đồng số 01/SKHĐT-PL ngày 06/02/2020 về việc thực hiện gói 

thầu: xây dựng phần mềm thuộc dự án phần mềm đăng ký, quản lý hợp tác xã, 

hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo hợp đồng thì 

trong thời gian bảo hành phần mềm nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán chi phí 

máy chủ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng chẳn) trên một tháng đến hết năm 2021. 

Đến nay, đã có báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý 

hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số: 

317/BC-SKH-ĐKKD. 

Nhằm đảm bảo hệ thống tiếp tục hoạt động thông suốt, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư kính trình UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm bố trí kinh phí duy trì máy chủ 

(bao gồm chi phí quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành máy chủ) năm 2022 cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư với tổng số kinh phí xin được cấp bổ sung là: 36.000.000 

đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẳn, có dự toán kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm xem 

xét và bố trí bổ sung cho Sở nguồn kinh phí như đã nêu trên. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cam kết sẽ triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng các quy định hiện hành, 

nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả./. 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KT(03 bản), ĐKKD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thương 



 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THANH TOÁN THUÊ MÁY CHỦ PHỤC VỤ PHẦN 

MỀM ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH VÀ 

DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số: 30/SKH-VP ngày 29 tháng 3 năm 2022 

 của Sở Kế  hoạch và Đầu tư) 

STT Tên hạng mục Nội dung chi tiết Chi phí theo tháng 01 năm 

 

1 

 

Chi phí Thuê máy 

chủ 

 

CPU 8 CPU; RAM 

12 GB; SSD Storage 

240GB;  

IOPS: 5.000 

IP Address: 01 

Datatransfer: Không 

giới hạn 

Bandwidth: 100 

Mbps 

Bandwidth quốc tế: 8 

Mbps 

SMS TIMEOUT: 

Free 

Hỗ trợ chống DDos: 

Có 

Hệ điều hành 

windown server ; cơ 

sở dữ liệu SQL server 

2019 

 

2.500.000 

 

30.000.000 

 

2 

 

Chi phí Quản trị cơ 

sở dữ liệu và vận 

hành máy chủ 

 

Sao lưu phục hồi cơ 

sở dữ liệu định kỳ 

hàng ngày 

 

 

500.000 

 

6.000.000 

Tổng cộng 3.000.000 36.000.000 
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