
Đơn vị tính: Đồng

Stt Nội dung
Diễn giải mục tiêu, quy mô, nội dung triển 

khai
Cơ sở tính

Số 

lượng
 Đơn giá  Thành tiền Ghi chú

1
Nâng cấp hạ tầng 

mạng nội bộ LAN

Bổ sung trang thiết bị cần thiết (Swich, thiết bị 

cân bằng tải tích hợp tường lửa,...), đi dây lại hệ 

thống mạng, giúp cho hệ thống mạng internet 

đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định 

và an toàn an ninh thông tin tại Trụ sở làm việc 

của UBND phường.

Đã bao gồm chi 

phí triển khai 

lắp đặt  và thuế 

VAT 10%

           28,180,000  Có báo giá kèm theo 

- Tủ mạng Tủ Rack 6U D400
01 Tủ Rack 6U D400 x 

1.600.000 /1 cái
1 1,600,000 1,600,000             

-
Thiết bị cân bằng tải, 

bảo mật
Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor V2927

01 Draytek Vigor V2927 x 

4.950.000 /1 cái
1 4,950,000 4,950,000             

-
Thiết bị mạng Switch 

16 port
Switch 16 cổng 100/1000 TL-SG1016D

 01 Switch 16 cổng 

100/1000 TL-SG1016D x 

2.200.000 /1 cái

2 2,200,000 4,400,000             

- Bộ thu phát Wifi Bộ thu phát TP-Link EAP110 300Mbps

01 Switch 8 cổng 

100/1000 TL-SG1008D x 

900.000/ 1 cái

7 750,000 5,250,000             

- Dây mạng Dây mạng - CAT5e
01 TP-Link EAP110 

300Mbps x 750.000 /1 cái
1000 8,000 8,000,000             

- Dây điện Dây điện Cadisun mét 30 6,000 180,000                

- Ổ cắm, phích cắm Ổ cắm - phích cắm bộ 10 10,000 100,000                

- Ống gen 30x14 Ống gen 30x14 mét 120 25,000 3,000,000             

- Ống gen 60x40 Ống gen 60x40 mét 5 60,000 300,000                

- Ống gen ruột gà Ống gen ruột gà cuộn 2 200,000 400,000                
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(Kèm theo Công văn số      /UBND-VHTT ngày      /8/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)



2
Bổ sung máy tính bộ 

phận một cửa

Nâng cao hiệu quả hoạt động làm việc của cán 

bộ, công chức

Đã bao gồm chi 

phí triển khai 

lắp đặt  và thuế 

VAT 10%

           29,000,000  Có báo giá kèm theo 

-
Máy tính

Bộ máy tính bao gồm:

- Main board H410

- CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz turbo up to 

4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W)

- RAM DDR4 4GB

- SSD 240GB

- Nguồn 300W

- Bàn phím chuột Coolerplus;

- Màn hình

bộ 2 14,500,000            29,000,000 

3

Bổ sung máy chiếu, 

máy scan thiết bị 

phục vụ hoạt động 

quản lý, điều hành

Nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công 

chức; tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo 

điều hành của UBND phường

Đã bao gồm chi 

phí triển khai 

lắp đặt  và thuế 

VAT 10%

           27,800,000 
Đã bao gồm công lắp 

đặt và thuế GTGT

- Máy chiếu  Epson EB-X39 cái 1 13,800,000            13,800,000 

- Giá treo máy chiếu cái 1 450,000                 450,000 

- Màn chiếu Kích thước 120 inch cái 1 1,050,000              1,050,000 

- Máy scan scan HP3000 Pro cái 1         12,500,000            12,500,000 

4

Triển khai lắp đặt  hệ 

thống camera, an 

ninh khu vực hành 

chính và đường giao 

thông 

Đã bao gồm chi 

phí triển khai 

lắp đặt  và thuế 

VAT 10%

           42,126,000  Có báo giá kèm theo 

-

Camera thân wifi tích 

hợp AI (CS - C3A0-

3H2WFRL)

Các điểm trọng yếu về an ninh trên địa bàn phường 

nhằm hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi nắm bắt tình 

hình an ninh 

Vị trí: Lắp đặt ngoài trời

01 cái * 1.700.000đ/cái 19           1,700,000            32,300,000 

- Thẻ nhớ Thẻ nhớ Hikvision 64GB 01 cái * 390.000đ/c 19              390,000              7,410,000 

- Phụ kiện lắp đặt (hạt mạng, rắc cái, băng dính, hộp điện, ổ cắm ....) 01 bộ * 99100đ/bộ 19              127,160              2,416,000 

5
Nâng cấp trang 

thông tin điện tử

Nâng cấp trang thông tin điện tử của phường 

theo đúng quy định và cung cấp trên mạng 

internet

01 trang thông tin điện 

tử   x 8.000.000 /1 gói 

dịch vụ

             8,000,000  Có báo giá kèm theo 



-

Nâng cấp trang thông 

tin điện tử của phường 

đáp ứng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, và thông tin, 

dịch vụ cung cấp trên 

trang thông tin điện tử 

của phường

http://bacson.tamdiep.ninhbinh.gov.vn Thuê dịch vụ trọn gói 1           8,000,000              8,000,000 

6

Thiết lập kênh giao 

tiếp giữa người dân 

và chính quyền

Phát triển kênh giao tiếp giữa người dân và 

chính quyền tăng cường khả năng tiếp nhận, 

cung cấp thông tin và xử lý tình huống trên địa 

bàn phường

           15,000,000  Có báo giá kèm theo 

- Thuê dịch vụ Hệ thống tin nhắn SMS 

Chi phí thuê dịch vụ tin 

nhắn SMS x 15.000.000  

/1 năm 

           15,000,000 

7

Tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức cho 

người dân

             8,550,000 

-

Dự toán chi tiết chi phí 

tuyên truyền chuyển 

đổi số cho người dân

Làm Pa nô 2 mặt tuyên truyền chuyển đổi số 

cho người dân ở 19 tổ dân phố, số lượng 19 pa 

nô (kích thước 02m * 0,8m)

19 tổ dân phố 19              450,000              8,550,000 

8

Chi phí tổ chức các 

hội nghị triển khai, 

đánh giá của Ban chỉ 

đạo

           11,094,000 

Lập dự toán theo 

Thông tư 58/2016/TT-

BTC



8.1

 Hội nghị quán triệt, 

triển khai Nghị quyết số 

01-NQ/TU ngày 

20/4/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về Xây dựng Chính 

quyền điện tử, Chuyển 

đổi số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 

2030, Kế hoạch số 

106/KH-UBND ngày 

30/7/2021 của UBND 

thành phố Tam Điệp về 

Triển khai thực hiện mô 

hình thí điểm chuyển đổi 

số cấp xã tại phường 

Bắc Sơn, TPTĐ năm 

2021.

- Mục tiêu: Quán triệt nội dung, tinh thần chỉ đạo 

của Nghị quyết, nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ từ phường đến cơ sở, thành viên Ban chỉ 

đạo, tổ giúp việc, cán bộ tổ dân phố vai trò, tầm 

quan trọng của chuyển đổi số

- Quy mô: Gồm 84 đại biểu tại phường Bắc sơn, 

cụ thể: 20 cán bộ, công chức; 2 đồng chí cán bộ 

công an phường; 05 cán bộ bán chuyên trách; 57 

cán bộ tổ dân phố (19 tổ dân phố mỗi thôn 03 

người gồm tổ trưởng, Bí thư, tổ phó.

- Nội dung: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai

- Thời gian: 01 buổi (nửa ngày); 02 buổi (cả 

ngày)...

             7,584,000 

- Tài liệu 1 bộ x 10.000 đồng/bộ 84                  6,000                 504,000 

-

Chi tiền ăn cho đại 

biểu không hưởng 

lương

1 bộ x 100.000 

đồng/người/ngày
62              100,000              6,200,000 

- Chi mua nước uống
20.000 đồng/1 người/1 

buổi x 2 buổi *số người
22                40,000                 880,000 

8.2

Hội nghị đánh giá,  

kết quả triển khai các 

nhiệm vụ về chuyển 

đổi số

- Mục tiêu: đánh giá kịp thời kết quả triển khai 

ứng dụng chuyển đổi số cấp phường, thấy được 

hiệu quả ứng dụng ký số, luân chuyển hồ sơ trên 

môi trường mạng. Trong đó đề xuất những thuận 

lợi, khó khăn đề ra giải pháp trong quá trình thực 

hiện các nhiệm vụ 

- Quy mô: Gồm 45 đại biểu tại  phường (20 cán 

bộ, công chức, 1 đồng chí trưởng công an 5 cán 

bộ bán chuyên trách, 19 đồng chí tổ trưởng)

- Nội dung: Tổ chức hội nghị đánh giá

             3,510,000 

- Tài liệu 1 bộ x 10.000 đồng/bộ 45                  6,000                 270,000 

-

Chi tiền ăn cho đại 

biểu không hưởng 

lương

1 bộ x 100.000 

đồng/người/ngày
24              100,000              2,400,000 



-
Chi nước uống đại 

biểu dự

20.000 đồng/1 người/1 

buổi x 2 buổi * số người
21                40,000                 840,000 

9

Tập huấn, hướng dẫn 

sử dụng thành thạo 

các hệ thống, nền 

tảng dùng chung của 

tỉnh và các kiến thức, 

kỹ năng số cơ bản

Toàn bộ cán bộ, công chức phường được

tập huấn, hướng dẫn sử dụng thành thạo các

hệ thống, nền tảng dùng chung của tỉnh và

các kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

           27,850,000 

Thông tư 36/2018/TT-

BTC; Thông tư số 

40/2017/TT-BTC

- Giảng viên chính
1 người x 800.000đ/buổi x 

2 buổi/ngày x 3 ngày/lớp 
4,800,000

- Giảng viên phụ
2 người x 400.000đ/buổi x 

2 buổi/ngày x 3 ngày/lớp
4,800,000

-
Chi tiền ăn giảng viên 

tại cơ sở đào tạo

3 người x 

150.000đ/người/ngày x 3 

ngày/lớp

1,350,000

-
In ấn giáo trình, tài 

liệu cho học viên
20bộ x 30.000đ/bộ 600,000

-

Thuê xe đưa đón giảng 

viên tới nơi giảng dạy 

tại cơ sở đào tạo ở 

phường

6 lượt x 500.000đ/lượt 3,000,000

-

Thuê máy tính xách 

tay cấu hình cao cho 

học viên tổ chức tại 

phường

20 máy x 

200.000đ/máy/ngày x 3 

ngày

12,000,000

- Chi phí cài đặt máy 20 máy x 50.000đ/máy 1,000,000

- Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn 300.000đ/lớp 300,000

10

Ứng dụng phần mềm 

trí tuệ nhân tạo vào 

Hệ thống truyền 

thanh thông minh 

của phường

Áp dụng công nghệ chuyển văn bản giấy thành 

giọng nói thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo 

AI; Công ty Vbee cung cấp

             2,400,000 

- Thuê dịch vụ Dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói
Chi phí thuê dịch vụ 01 

gói x 2.400.000/1 năm 
1           2,400,000              2,400,000  Báo giá thực tế 

TỔNG          200,000,000 

                               -   
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