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Kính gửi: Cục Tin học hóa 

 

Thực hiện Văn bản số 3469/BTTTT-THH ngày 09/10/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn 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 xác định đơn giá nhân công trong 

quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: 

Đề nghị xem xét không áp số cụ thể đối với mức lương cơ sở đầu vào để xác 

định đơn giá nhân công ứng dụng CNTT (LNC) để tạo sự linh hoạt của việc áp dụng 

Thông tư khi có sự biến động về mức lương cơ sở đầu vào. 

2. Đối với dự thảo Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin: 

Tại Điều 12 Mục 1 Chương IV, có quy định về nội dung thẩm định tổng 

mức đầu tư, song chưa có quy định về thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư, đề 

nghị xem xét bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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