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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 Ngày 28/5/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 

1027/SNN-KHTC về việc góp ý thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán 

nội dung thông tin truyền thông về phát triển ngành nghề nông thôn; sau khi xem 

xét, Sở Thông tin và Truyền có ý kiến như sau: 

 1. Thiết kế và in ấn sổ tay phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn 

với Chương trình OCOP: 

 Kinh phí in ấn thực hiện theo giá thị trường sau khi đã có thẩm định giá. Đề 

nghị đơn vị chủ trì xuất bản thực hiện quy định cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh trước khi in. 

Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh áp dụng đối với tài liệu 

in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn (có kích thước 14,5 cm x 20,5 cm) theo 

Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu 

không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm 

để kinh doanh (hiện nay, từ 26/5/2020-31/12/2020, được giảm 50% mức phí thẩm 

định nội dung tài liệu không kinh doanh theo Thông tư 43/2020/TT-BTC của Bộ 

Tài chính). 

 2. Xây dựng website phục vụ công tác thông tin tuyên truyền: 

 - Phụ lục kinh phí kèm theo Văn bản số 1027/SNN-KHTC của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn mới chỉ nêu các module chức năng mà chưa có 

thiết kế chi tiết. Đồng thời chưa tính toán chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm 

nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 về việc Hướng dẫn xác định chi phí 

phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. 

 - Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 

ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì những hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin (có mức kinh phí từ 200 triệu đồng trở xuống) để thiết lập mới, mở 

rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu thực 

hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa nhằm duy trì hoạt động 



2 

 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng website phục vụ 

công tác thông tin tuyên truyền có mức kinh phí dưới 200 triệu, sẽ được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa. Đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý, thẩm định của Sở Tài chính. 

 3. Đối với kinh phí kinh phí nhuận bút của sổ tay và website đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng theo Quyết định số 05/2015/QĐ-

UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định khung mức chi nhuận 

bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, 

đăng phát tin bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và Bản tin, 

xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh và điều kiện kinh phí thực tế 

của đơn vị để chi trả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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