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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại công văn số
2219/VPUBND-KT ngày 25/9/2020 về việc thay đổi thiết bị, phần mềm chuyên
dùng phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công
nghệ cao.
Sở Tài chính có ý kiến trình Ủy ban nhân dân Tỉnh như sau:
Theo công văn số 70/UBND-KT ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân
Tỉnh về việc kinh phí mua sắm thiết bị, phần mềm chuyên dùng phục vụ công
tác bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
Công an Tỉnh đã triển khai thực hiện thủ tục mua sắm theo quy định. Tuy
nhiên, riêng hệ thống thiết bị phần mềm chuyên dụng cho máy chủ trung tâm
Master Server. Công an Tỉnh đã tích cực tìm kiếm và nhiều lần liên hệ Cục
A05- Bộ Công an nhưng không tìm được nhà cung cấp các thiết bị phần mềm
dạng này.
Ngày 02/9/2020, Công an Tỉnh đã liên hệ lại Cục A05-Bộ Công an và được
tư vấn đề nghị thay thế các phần mềm nêu trên bằng một số phần mềm có chức
năng thu thập, phân tích, khai thác, phục hồi dữ liệu như Encase Forensic hoặc
Internet Magnet IEF như sau:
Phần mềm chuyên dụng cho máy chủ trung tâm Master Server còn rất
chung chung, sau thời gian sử dụng phần mềm không còn phù hợp với thực tế
yêu cầu nhiệm vụ công tác an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ
cao của Công an địa phương, nếu chỉ trang bị phần mềm này hệ thống máy chủ
trung tâm Master Server cũng chưa hoạt động ổn định được. Bên cạnh đó thì
phần mềm Encase Forensic hoặc Internet Magnet IEF có tính năng, tác dụng
nghiệp vụ phù hợp với thực tế yêu cầu, nhiệm vụ công tác an ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an địa phương, là 02
trong số 16 hệ thống thiết bị, phần mềm tối thiểu phải đầu tư mua sắm phục vụ
hoạt động của Phòng PA05 theo quy định tại khoản 3, mục I công văn số
9360/X01-P2 của ngày 10/6/2020 Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an về tiêu chí
thành lập Phòng PA05 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ những lý do trên, để đảm bảo việc mua sắm thiết bị, phần mềm phục vụ
thiết thực cho công tác an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công
nghệ cao của Công an Tỉnh trong thời gian tới theo đúng hướng dẫn mới của
Cục A05- Bộ Công an. Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho Công
an tỉnh thay đổi danh mục, thiết bị phần mềm cụ thể như sau:
Bản quyền phần mềm chuyên dụng cho máy chủ trung tâm Master
Server đã được UBND Tỉnh phê duyệt 350.000.000 đồng bằng phần mềm
Encase Forensic theo tư vấn của Cục A05-BCA với giá 215.600.000 đồng.
Đồng thời mua thêm thiết bị sao chép nhanh dữ liệu, chống ghi ngược Tableau
Forrensic Imager TX1 với số tiền 145.000.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là
360.600.000 đồng tăng so với dự toán ban đầu là 10.600.000 đồng (360.600.000
đồng - 350.000.000 đồng).
Ngoài ra, phần chênh lệch tăng so với dự toán ban đầu phê duyệt. Sở Tài
chính đề nghị Công an Tỉnh sử dụng từ nguồn dự toán giao đầu năm 2020 để
thanh toán số tiền chênh lệch nêu trên để mua các thiết bị.
Công an Tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản
theo đúng quy định hiện hành và có trách nhiệm thực hiện thanh, quyết toán
đúng quy định hiện hành.
Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận./.
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