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Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước
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Khoản 1 Điều 2: Đề nghị xem xét và sửa lại việc sử dụng cụm từ “cơ Tiếp thu, đã sửa
chế kinh tế thị trường” cho phù hợp
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Khoản 4 Điều 2: Đề nghị quy định thống nhất việc xác định đơn giá tại Tiếp thu, đã bỏ nội dung này
khoản này và Điều 3
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Đề nghị xem xét nội dung quy định về việc bảo toàn vốn đầu tư, bảo
đảm thu hồi vốn đầu tư mua sắm, xây dựng, phát triển hình thành dịch
vụ CNTT vì sẽ liên quan đến trách nhiệm của Nhà nước phải bố trí vốn
và các cơ quan nhà nước khi thuê dịch vụ CNTT.

Qua trao đổi với Vụ KHTC, ý của Vụ KHTC là: cần
xem xét trường hợp DN tận dụng hạ tầng sẵn có của
mình thì chi phí thuê dịch vụ không có sẵn sẽ tiết
kiệm hơn so với hạ tầng đầu tư mới.
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Điều 5 và 6: Đề nghị phân tích và đánh giá tính hợp lý của công thức
tính chi phí thuê dịch vụ, đặc biệt là công thức tính Gdv theo giá trị Td
đối với các hệ số r, n tương ứng, đảm bảo việc thuê dịch vụ CNTT phải
tiết kiệm chi phí và có hiệu quả hơn so với việc đầu tư mới

Do đó, Cục đã tiếp thu tại Khoản 5 Điều 2 theo
hướng giá thuê dịch vụ tại dự thảo Thông tư là giá
trần, quá trình lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu có sẵn
hạ tầng kỹ thuật thì có thể giảm giá thuê để tăng lợi
thế của doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi
thường xuyên thuộc nguồn vốn NSNN (thay thế Thông tư 21/2010/TT-BTTTT)
1

Điều 6:

Trong cả 2 phương án đều có quy định đơn vị chủ
Đề nghị kết hợp cả Phương án 1 và Phương án 2 đảm bảo có cả đơn vị trì thẩm định.
1

chủ trì thẩm định và đơn vị chuyên môn thẩm định về CNTT, trường
hợp đơn vị chuyên môn thẩm định về CNTT là đơn vị trình thì người
có thẩm quyền giao một đơn vị chuyên môn khác hoặc quyết định thành
lập hội đồng thẩm định.
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Điều 6 và 7:
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Điều 8:

4

Phụ lục V

Đồng thời, dự thảo cũng có quy định tại Điều 7: cơ
quan đầu mối thẩm định có thể lấy ý kiến bằng văn
bản hoặc tổ chức hội nghị tư vấn để lấy ý kiến của
các cơ quan có liên quan, lấy ý kiến chuyên gia của
các cá nhân có chuyên môn (nếu cần thiết). Do đó,
trong trường hợp đơn vị chuyên môn thẩm định
CNTT đồng thời là đơn vị trình thì cơ quan đầu mối
thẩm định có thể tổ chức hội nghị tư vấn hoặc lấy ý
kiến của chuyên gia khác.

Tiếp thu, Cục đã sửa tại Phương án 2, mức kinh phí
Nếu để phương án tách mức kinh phí trong quy trình thẩm định, đề để tách là mức 03 tỷ trở xuống và mức trên 03 tỷ.
nghị lấy mức trên và dưới 03 tỷ đồng sẽ có cơ sở hợp lý hơn mức 01 Mức 03 tỷ trở xuống không bắt buộc phải có đơn vị
tỷ đồng (Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT quy định mức 03 tỷ đồng chuyên môn thẩm định về CNTT mà sẽ do người có
phải lập đề cương và dự toán nhưng Nghị định số 73/2019/NĐ-CP đã thẩm quyền quyết định tùy thuộc vào nội dung và
nâng thành mức 15 tỷ đồng), đồng thời việc thẩm định nội dung chuyên tính chất phức tạp của nhiệm vụ.
môn về CNTT đối với các đề 2 cương và dự toán từ 03 tỷ đồng trở
xuống sẽ không bắt buộc phải có đơn vị chuyên môn thẩm định về
CNTT mà sẽ do người có thẩm quyền quyết định tùy thuộc vào nội
dung và tính chất phức tạp của nhiệm vụ
Tiếp thu, Cục đã bổ sung thêm quy định điều chỉnh
Đề nghị bổ sung trường hợp điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết đề cương và dự toán chi tiết làm vượt hạn mức quy
định là 15 tỷ đồng tại Khoản 5 Điều 8.
làm vượt hạn mức quy định là 15 tỷ đồng
Tiếp thu, Cục đã bổ sung tại phụ lục số V.

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: Đề
nghị bổ sung thêm các thông tin như đơn vị tư vấn (nếu có), địa điểm
triển khai…
2

3

