
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 116/QĐ-STTTT  Khánh Hòa, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng  

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

tỉnh Khánh Hòa 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

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 Quyết định số 102/QĐ-STTTT ngày 22/6/2022 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; 

Căn cứ Báo cáo số 2528/BC-HĐTĐ ngày 15/7/2022 của Hội đồng thẩm 

định về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư bổ 

sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai đề án “Phát triển ứng dụng 

về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và xét đề nghị của Chánh Văn phòng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông (danh 

mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định này thay thế danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 102/QĐ-STTTT ngày 22/6/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám 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). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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Phụ lục 

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG  

CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA 

(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-STTTT ngày 15/7/2022 của Giám đốc  

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Danh mục máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Hiện 

có 

Bổ 

sung 

A Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông      

I 
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 

II 

Máy móc, thiết bị phục vụ vận hành Nền tảng 

tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông 

tin (LGSP) tỉnh Khánh Hòa  

    

1 Thiết bị chuyển mạch trung tâm (Core switch) Bộ 1 - 1 

2 Máy chủ Bộ 4 - 4 

3 Thiết bị lưu trữ SAN Bộ 1 - 1 

4 Thiết bị công nghệ thông tin khác     

 Module: 10GBASE SFP+modules  Cái 8 - 8 

 
Module:16G Fiber Channel SFP+ 850nm 100m 

DOM Transceiver Module 
Cái 8 

- 
8 

 
Cáp quang: LC to LC UPC Duplex OM1 3.0mm 

PVC Fiber Patch Cable, 3m 
Sợi 8 

- 
8 

 
Cáp quang: LC to LC UPC Duplex OM1 3.0mm 

PVC Fiber Patch Cable, 10m 
Sợi 8 

- 
8 

III 

Máy móc, thiết bị phục vụ phục vụ thiết lập, 

vận hành Trung tâm Điều hành thông minh 

(IOC) tỉnh Khánh Hòa 

  

 

 

1 Máy chủ Bộ 6 - 6 
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STT Danh mục máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Hiện 

có 

Bổ 

sung 

2 Bộ chuyển mạch máy chủ (server switch) Bộ 2 - 2 

3 Hệ thống màn hình hiển thị (màn hình ghép) Hệ thống 1 - 1 

4 Hệ thống điều khiển màn hình ghép Hệ thống 1 - 1 

5 Hệ thống mạng nội bộ Hệ thống 1 - 1 

6 Hệ thống tổng đài điện thoại Hệ thống 1 - 1 

7 Hệ thống kiểm soát an ninh Hệ thống 1 - 1 

8 Hệ thống điều hòa nhiệt độ Hệ thống 1 - 1 

9 Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống 1 - 1 

10 Hệ thống chống sét Hệ thống 1 - 1 

11 
Máy tính xách tay cấu hình cao phục vụ biên 

tập, xử lý dữ liệu tại Trung tâm IOC 
Cái 4 - 4 

12 Máy in đa chức năng Cái 2 - 2 

13 Máy hủy tài liệu Cái 1 - 1 

B 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến 
 

   

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 

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 trung tâm (Core switch) Bộ 6 1 5 

- 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 3 1 2 

- Thiết bị tường lửa ứng dụng Web Cái 1 - 1 
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STT Danh mục máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Hiện 

có 

Bổ 

sung 

- Thiết bị SAN Switch Cái 5 2 3 

- 
Thiết bị phát hiện phòng chống tấn công xâm 

nhập mạng IDS/IPS 
Bộ 1 - 1 

- Hệ thống tấn công từ chối dịch vụ (DdoS) Hệ thống 1 - 1 

- 
Hệ thống giám sát hệ thống thông tin tập trung  

(Network monitoring) 
Hệ thống 1 - 1 

- 
Hệ thống giám sát an toàn hệ thống thông tin 

tập trung (SIEM) 
Hệ thống 1 - 1 

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 Bộ 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 Trung tâm Cổng thông tin điện tử      

1 Máy chủ Bộ 4 3 1 
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