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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1035/STTTT-CNTT 

V/v hoàn chỉnh một số nội dung trong Đề 

cương và dự toán chi tiết  

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Văn bản số 7464/UBND-VX1 ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ 

(kèm theo Văn bản số 4300/STC-HCSN ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính); sau 

khi xem xét Đề cương và dự toán chi tiết, Thẩm định giá, căn cứ Thông tư số 

21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án và 

các văn bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Việt - Đức Hà Tĩnh hoàn thiện một số nội dung sau: 

1. Về căn cứ pháp lý:  

- Đề nghị không sử dụng Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 

ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước (đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-

BTC- BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Thông 

tin và Truyền thông-Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

Chương trình quốc gia  về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước). 

- Đề nghị bổ sung các văn bản: 

+ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định 

mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng ngân sách nhà nước; 

+ Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị 

cấp tỉnh năm 2019. 

2. Về tên hoạt động ứng dụng CNTT: 

Tên hoạt động ứng dụng CNTT tại trang bìa và tại Mục 3 phần I chưa thống 

nhất, đề nghị chỉnh sửa. 

3. Nội dung đầu tư:  

Mục 2.3 phần I (trang 7) chưa thuyết minh rõ về nội dung đầu tư. Đề nghị 

thuyết minh rõ là “Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ phục vụ công tác 
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đào tạo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh”.  

4. Sự phù hợp về công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật:  

Về các tiêu chuẩn kỹ thuật: Chưa thuyết minh các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật được áp dụng. Đề nghị bổ sung. 

5. Về các chức năng của phần mềm: Các chức năng của phần mềm trong đề 

cương chưa trùng khớp với dự toán chi tiết và thẩm định giá, đề nghị sửa đổi. 

6. Về đào tạo, chuyển giao (trang 55): Đã thuyết minh các các nội dung về 

đào tạo, chuyển giao sử dụng. Tuy nhiên, chưa xác định số lớp đào tạo, số lượng 

học viên, giảng viên, số ngày đào tạo, đồng thời, trong dự toán chưa có phần dự 

toán đào tạo. Đề nghị bổ sung.  

7. Về năng lực tư vấn của đơn vị tư vấn: Công ty CP Tin học Hoàng Minh: 

Chưa có hồ sơ năng lực, đề nghị bổ sung. 

8. Tổng dự toán và nguồn kinh phí:  

- Về cơ sở lập tổng dự toán: 

+ Đề nghị không sử dụng Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 

ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước (đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-

BTC- BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Thông 

tin và Truyền thông-Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

Chương trình quốc gia  về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước). 

+ Đề nghị bổ sung Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-

BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Về thành phần cấu thành tổng dự toán: Đề nghị áp dụng thêm Quyết định 

số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông để tính 

toán các thành phần dự toán chi tiết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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