
UBND TỈNH KHÁNH HÒA    N   Õ           Ủ N     V  T N M  

SỞ T ÔN  T N VÀ TRUYỀN T ÔN    c     - T  d  -         c  

Số:         /QĐ-STTTT  Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 

 

QUYẾT  ỊN  

Về việc ba   à   tiêu c uẩ , đị   mức sử dụ g máy móc,  

t iết bị c uyê  dùng của Sở T ô g ti  và Truyề  t ô g tỉ   K á    òa 

 

 

  ÁM  Ố  SỞ T ÔN  T N VÀ TRUYỀN T ÔN  

 

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 2580/QĐ-

UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ 

cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt bổ sung danh mục quy định tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Công văn số 2255/STC-CS&TCDN ngày 20/6/2022 của Sở Tài 

chính về việc định mức sử dụng MMTB chuyên dùng của Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.  

 

QUYẾT  ỊN : 

 

 iều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng của Sở Thông tin và Truyền thông theo Phụ lục đính kèm. 

 iều 2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng: 
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1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định 

tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân 

sách; đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị. 

2. Việc trang bị, thay thế máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị 

không được vượt quá tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Quyết định này. 

 iều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 54/QĐ-STTTT ngày 

31/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Khánh Hòa. 

 iều 4. Chánh Văn phòng,  iám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh và Trung tâm Cổng thông tin điện tử 

tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Sở Tài chính (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Trang TTĐT của Sở (VBĐT); 

- KBNN Khánh Hòa  (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP (N, 02). 

 

  ÁM  Ố  

 

 

 

 

 

 

P  m Duy L c 
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P ụ  ục 

D N  MỤ  MÁY MÓ , T  ẾT BỊ   UYÊN DÙN   

 Ủ  SỞ T ÔN  T N VÀ TRUYỀN THÔNG TỈN  K ÁN   Õ  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT ngày 22/6/2022  

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Da   mục máy móc, t iết bị 
 ơ  vị 

tính 

 ị   

mức 

 iệ  

có 

Bổ 

sung 

A Vă    ò g Sở T ô g ti  và Truyề  t ô g      

* 
Máy móc, thiết bị dùng chung tại bộ phận một 

cửa 
    

1 
Máy quét mã vạch và tra cứu kết quả thông tin 

tại bộ phận một cửa 
Cái 2 1 1 

2 Máy ảnh phục vụ công tác ghi hình tư liệu  Cái 3 - 3 

3 Máy quay phim phục vụ ghi hình tư liệu Cái 2 - 2 

4 
Hệ thống hiển thị thông tin (máy tính, tivi) một 

cửa 
Hệ thống 1 - 1 

5 Camera quan sát treo tường Bộ 1 - 1 

6 
NAS TS5800 BUFFALO (lưu trữ dữ liệu di 

động) 
Bộ 1 - 1 

7 Kios tra cứu thủ tục hành chính Bộ 1 - 1 

8 
Máy scan chuyên dùng tốc độ cao phục vụ công 

tác số hóa hồ sơ lưu trữ 
Cái 2 1 1 

B 
Tru g tâm  ô g  g ệ t ô g ti  và Dịc  vụ 

 à   c í   cô g tr c tuyế  
 

   

I Phục vụ hoạt động hành chính công     

1 
Tổng đài đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ hành 

chính công trực tuyến 
Hệ thống 1 1 - 

2 

Hệ thống tổng đài tiếp nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về 

kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa (tổng đài IP, bộ 

lưu điện, máy điện thoại IP) 

Hệ thống 1 1 - 

3 Máy quét mã vạch Cái 1 1 - 

4 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 1 1 - 

5 

Bộ CPU máy vi tính (cấu hình cao) + smart tivi 

49 inches, để hiển thị thông tin giới thiệu hoặc 

các thông báo cho khách hàng đến giao dịch tại 

Trung tâm 

Bộ 1 1 - 

II Phục vụ hoạt động Trung tâm dữ liệu     

1 
Máy tính xách tay cấu hình cao phục vụ công 

tác quản trị hệ thống 
Cái 3 - 3 

2 Máy chủ Bộ 50 37 13 



4 

 

  

STT Da   mục máy móc, t iết bị 
 ơ  vị 

tính 

 ị   

mức 

 iệ  

có 

Bổ 

sung 

3 
Thiết bị mạng, thiết bị bảo mật tại Trung tâm dữ 

liệu tỉnh 
    

- Thiết bị cân bằng tải đường truyền Internet Cái 2 1 1 

- 
Thiết bị chuyển mạch mạng lõi Core Switch 

10Gbps 
Cái 5 1 4 

- Thiết bị định tuyến Router mạng WAN  Cái 2 1 1 

- Thiết bị tường lửa lọc thư rác Cái 2 1 1 

- Thiết bị tường lửa mạng WAN Cái 2 1 1 

- Thiết bị tường lửa trung tâm Cái 2 1 1 

- Thiết bị SAN Switch Cái 5 2 3 

4 
Bộ điều khiển máy chủ KVM switch tích hợp 

màn hình LCD 
Bộ 10 2 8 

5 
Bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện Converter 

cho các đường truyền Internet 
Bộ 8 5 3 

6 Thiết bị lưu trữ SAN Cái 5 2 3 

7 Ổ cắm điện chuyên dụng Cái 15 6 9 

8 Tủ rack  Cái 10 7 3 

9 
Hệ thống giám sát trạng thái thiết bị tại Trung 

tâm dữ liệu 
Hệ thống 1 - 1 

10 
Hạ tầng đám mây riêng Azure Stack phục vụ 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 
Hệ thống 1 1 - 

11 Máy phát điện 3 pha Hệ thống 1 1 - 

12 Ổn áp điện 3 pha Bộ 1 1 - 

13 Bộ lưu điện 3 pha 15kVA Bộ 2 2 - 

14 Hệ thống tủ điện 3 pha Hệ thống 1 1 - 

15 Máy hút ẩm  Cái 1 1 - 

16 Máy kiểm soát ra vào vân tay, thẻ từ Cái 1 1 - 

17 Hệ thống camera Hệ thống 1 - 1 

C Tru g tâm  ổ g t ô g ti  điệ  tử      

1 Máy chủ Bộ 4 3 1 
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