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Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

Kính gửi: Cục Tin học hóa 

 

Thực hiện Văn bản số 3587/BTTTT-THH ngày 16/10/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo các Thông tư hướng 

dẫn chi tiết Nghị định số 73/2019/NĐ-CP; sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh thống nhất với các dự thảo và có thêm ý kiến như sau: 

1. Đối với 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: 

Khoản 2 Điều 3, quy định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn 

có trên thị trường được xác định bằng một trong các phương pháp: Phương pháp so 

sánh; phương pháp chuyên gia; phương pháp lấy báo giá thị trường; phương pháp 

tính chi phí; kết hợp các phương pháp.  

Việc xác định chi phí thuê bằng phương pháp so sánh và phương pháp lấy báo 

giá thị trường đối với các dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường sẽ 

không khả thi vì không có sẵn để so sánh và lấy báo giá. Đối với phương pháp chuyên 

gia thì ở các địa phương rất khó để tìm ra các chuyên gia, đồng thời chưa có các quy 

định xác định tiêu chuẩn chuyên gia. Vì vậy, đề nghị xem xét quy định sử dụng một 

phương pháp định chi phí. 

2. Đối với dự thảo Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối 

với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: 

- Tại Điều 6, Đối với quy định thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán 

chi tiết, đề nghị lựa chọn thực hiện theo phương án 2. 

- Tại Khoản 2 Điều 7, đề nghị không phân cấp thẩm quyền thẩm định dựa 

trên mức kinh phí của đề cương và dự toán chi tiết mà quy định thống nhất cho các 

mức kinh phí khác nhau./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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