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1. TỔNG QUAN VỀ  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG 
CNTT  SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN

QUY 
TRÌNH, 

THỦ 
TỤC

QUẢN 
LÝ 

ĐẦU 
TƯ

QUẢN 
LÝ CHI 

PHÍ

NĐ 73 đã quy định rõ, không cần thông tư hướng dẫn

Đầu tư: Thông tư 04/2020/TT-BTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu 
tư ứng dụng công nghệ thông tin

Chi TX (mua sắm):
- Lập Đề cương DTCT: Thông tư 03/2020/TT-BTTT
- Hoạt động khác: Theo hướng dẫn Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn

Chi TX (thuê dịch vụ):
- Chưa có sẵn: TT 12/2020/TT-BTTTT quy định phương pháp tính chi phí thuê 
dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Có sẵn: Theo hướng dẫn Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn

Định mức, đơn giá: 
- Áp dụng chung cho cả đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ
- Cơ bản khá đầy đủ, sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung



1. TỔNG QUAN VỀ  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN

QUẢN 
LÝ 

ĐẦU 
TƯ

QUẢN 
LÝ 

CHẤT 
LƯỢNG

Đầu tư: Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định công tác triển khai, giám sát triển 
khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT (thay thế Thông tư số 
28/2010/TT-BTTTT, bổ sung quy định về triển khai, nghiệm thu, kiểm thử, vận 
hành thử)

Chi TX (mua sắm):
- Lập Đề cương DTCT: quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BTTT
- Hoạt động khác: Theo Hợp đồng và vận dụng các văn bản khác

Chi TX (thuê dịch vụ):
- Chưa có sẵn: Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của 
hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử nguồn vốn ngân sách nhà nước
(bãi bỏ 2455a/BTTTT-THH)
- Có sẵn: Theo Hợp đồng và vận dụng các văn bản khác



1. TỔNG QUAN VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN

Vốn chi đầu tư phát triển
Vốn chi thường

xuyên

Lập dự án

Thiết lập mới, mở
rộng/ nâng cấp,..

Lập dự toán
Mức vốn

<=200 trTrên 15 tỷ

Lập Đề cương & dự
toán chi tiết

Đ

S

Hoạt động đầu tư, mua 
sắm ứng dụng CNTT

Sẵn có trên thị
trường

S

Đ

Lập Kế hoạch thuê dịch
vụ

Dự án 
thuê

Dự án 
đầu tư

Hoạt động thuê dịch vụ 
CNTT

Đã bỏ quy 
định này Trên 200 triệu – 15 tỷ



2. GIỚI THIỆU 
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA 

NGHỊ ĐỊNH 73/2019/NĐ-CP



2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80

NĐ 
102/2009
/NĐ-CP

QĐ 
80/2014/
QĐ-TTg

NĐ 
73/201
9/NĐ-

CP

01

02

03

04

04 điểm mới cơ bản về quản lý dự án 
ƯDCNTT so với NĐ 102

03 điểm mới cơ bản về thuê dịch vụ 
CNTT so với QĐ 80

03 điểm mới cơ bản về hoạt động ứng 
dụng CNTT sử dụng kinh phí chi 
thường xuyên so với NĐ 102

Chi tiết 21 điểm mới chính của Nghị định 73
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03

02

04

Bỏ các quy định: giám sát công tác khảo sát; 
chỉ huy thi công tại hiện trường, giám sát thi
công đối với phần mềm nội bộ; bản vẽ hoàn
công; giám sát của cộng đồng; giải quyết sự
cố trong quá trình đầu tư, vận hành, bảo hành; 
quy định về điều kiện năng lực, kinh nghiệm
của tổ chức, cá nhân; quy định phần ứng dụng
CNTT trong dự án hỗn hợp phải tách riêng
thành hai dự án độc lập so với Nghị định số
102/2009/NĐ-CP.

Quy định xác định chi phí xây dựng, phát 
triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm theo 
báo giá thị trường để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện dự án.

Quy định các bước thiết kế ứng dụng công
nghệ thông tin gồm có: thiết kế 01 bước
hoặc 02 bước. (Giảm được 30-50% bước
trong quy trình so với Nghị định
102/2009/NĐ-CP).

Quy định đối với sản phẩm, dịch vụ công
nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị
trường khó xác định đầu bài ngay từ ban 
đầu, được lựa chọn các tổ chức, cá nhân
nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương
án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử
nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Sau khi thử
nghiệm thành công, xác định được bài
toán thì tiến hành các thủ tục đầu tư
theo quy định.

04 điểm mới cơ bản đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT so với NĐ 102

2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80
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02

03

Bổ sung quy định kinh phí chi thường xuyên được đầu tư mới (thiết lập
mới). Nghị định 102 không có quy định này (chỉ được nâng cấp, mở
rộng).

Bổ sung quy định các hoạt động ứng dụng CNTT mang tính thường
xuyên hoặc cấp bách, tính chất công việc ít thay đổi và đơn lẻ từ năm
này sang năm khác thì thực hiện đơn giản (không phải lập đề cương,
dự toán chi tiết)

Nâng hạn mức hoạt động ứng dụng CNTT (thiết lập mới, mở rộng hoặc
nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu) sử
dụng nguồn chi thường xuyên không phải lập dự án từ 3 tỷ lên 15 tỷ.
Trên 15 tỷ phải lập dự án .

03 điểm mới cơ bản đối với hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn
chi thường xuyên

2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80



Dịch vụ chưa sẵn 
có

Dịch vụ sẵn có Thí điểm

Đối với dịch vụ sẵn có, quy
trình thực hiện đơn giản
(không phải lập kế hoạch thuê
dịch vụ), chi phí thuê dịch vụ
được xác định trên cơ sở thị
trường

Đối với dịch vụ chưa
sẵn có, quy trình
thực hiện theo kế
hoạch thuê dịch vụ
và có nhiều phương
pháp xác định chi
phí thuê

Đối với dịch vụ chưa sẵn có trên thị trường
khó xác định đầu bài ngay từ ban đầu, được
lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề
xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công
nghệ; xây dựng, thử nghiệm dịch vụ. Sau khi
thử nghiệm thành công, xác định được bài
toán (dịch vụ) thì tiến hành các thủ tục thuê
dịch vụ CNTT theo quy định

03 điểm mới cơ bản đối với hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin so với QĐ 80

2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80



I. ĐỐI VỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT 

1. Bỏ các quy định mang tính chất của dự án xây dựng: giám sát khảo sát; chỉ huy thi công tại hiện trường; giám sát
thi công đối với phần mềm, giám sát của cộng đồng, giải quyết sự cố trong quá trình đầu tư, vận hành, bảo hành.

2. Quy định các bước thiết kế gồm: thiết kế 1 bước và thiết kế 2 bước. Việc thiết kế 1 bước hay 2 bước tùy theo quy
mô, tính chất của dự án và lựa chọn của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

3. Cắt giảm các quy trình, thủ tục thực hiện dự án: Giảm được 39/74 bước công việc đối với quy trình thiết kế 01 bước
so với Nghị định 102/2009/NĐ-CP; Giảm được 25/74 bước công việc đối với quy trình thiết kế 02 bước so với Nghị
định 102/2009/NĐ-CP

4. Bỏ quy định phần ứng dụng CNTT trong dự án hỗn hợp phải tách riêng thành hai dự án độc lập.

5. Bổ sung nhiều phương pháp xác định chi phí trong tổng mức đầu tư để lựa chọn, trong đó có phương pháp lấy báo
giá thị trường; Bổ sung quy định chi phí kiểm thử được tính trong tổng mức đầu tư (NĐ 102 không có quy định này);
bổ sung thêm các chi phí vào tổng mức đầu tư.

2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80



I. ĐỐI VỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT (tiếp)

6. Bổ sung quy định đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ mới, có thể áp dụng phương
pháp báo giá thị trường để xác định tổng mức đầu tư.

7. Quy định nội dung thiết kế cơ sở đơn giản đủ để lấy báo giá xác định tổng mức đầu tư.

8. Bổ sung quy định phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

9. Quy định cho phép khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi bởi một nhà thầu.

10. Quy định về thiết kế điển hình và cho phép xác định dự toán trên cơ sở dự toán của thiết kế điển hình.

11. Quy định về áp dụng hình thức gói thầu hỗn hợp (EP, EC, EPC, Chìa khóa trao tay) đối với dự án, hạng mục phần
mềm nội bộ.

12. Bổ sung quy định đối với sản phẩm công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường, khó xác định đầu bài ngay từ ban
đầu, được lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử
nghiệm sản phẩm. Sau khi thử nghiệm thành công, xác định được bài toán thì tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80



Chi tiết 21 điểm mới của Nghị định 73/2019/NĐ-CP

II. ĐỐI VỚI THUÊ DỊCH VỤ CNTT

13. Quy định hoạt động thuê dịch vụ sẵn có sử dụng kinh phí chi thường xuyên thì thực hiện đơn giản (có dự toán được giao =>
tổ chức đấu thầu chọn nhà cung cấp dịch vụ và thuê dịch vụ).

14. Quy định rõ quy trình, thủ tục thực hiện thuê dịch vụ CNTT không sẵn có sử dụng kinh phí chi thường xuyên (lập kế hoạch
thuê => thẩm định KH thuê => phê duyệt kế hoạch => đấu thầu chọn nhà cung cấp dịch vụ => xây dựng, hình thành dịch vụ
=> kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi đưa vào thuê chính thức).

15. Quy định rõ các thành phần chi phí trong dự toán thuê dịch vụ CNTT và nhiều phương pháp xác định.

16. Bổ sung quy định Bộ TTTT hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ; hướng dẫn các nội dung đặc thù của hợp
đồng thuê dịch vụ.

17. Quy định vấn đề sở hữu thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ (bỏ quy định bắt buộc chuyển giao phần
mềm tại QĐ 80).

18. Bổ sung quy định đối với dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường khó xác định đầu bài ngay từ ban đầu,
được lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử nghiệm sản
phẩm, dịch vụ. Sau khi thử nghiệm thành công, xác định được bài toán thì tiến hành các thủ tục thuê dịch vụ CNTT theo quy
định. Quy định này giúp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay khi cần thiết phải
đầu tư, thuê các ứng dụng, giải pháp công nghệ mới.

2. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80



III. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN

19. Bổ sung quy định kinh phí chi thường xuyên được đầu tư mới (thiết lập mới);

20. Bổ sung quy định các hoạt động mua sắm đơn thuần hoặc cấp bách, sử dụng nguồn kinh phí chi thường 
xuyên thì thực hiện đơn giản, không phải lập đề cương, dự toán chi tiết (có dự toán được giao => tổ chức 
đấu thầu chọn nhà thầu cung cấp).

21. Nâng hạn mức hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên phải lập đề cương, dự toán 
chi tiết (từ mức dưới 3 tỷ lên mức dưới 15 tỷ).

4. NHỮNG THAY ĐỔI, ĐIỂM MỚI SO VỚI NĐ102 & QĐ80



3. CÁC QUY ĐỊNH 
QUẢN LÝ DỰ ÁN ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



3. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ)

1

AI 
LÀM

2

AI
THẨM
ĐỊNH

3

AI PHÊ
DUYỆT

CĂN CỨ PHÁP LÝ, NỘI DUNG

BƯỚC 1

1

AI 
LÀM

2

AI
THẨM
ĐỊNH

3

AI PHÊ
DUYỆT

CĂN CỨ PHÁP LÝ, NỘI DUNG

BƯỚC 2

1

AI 
LÀM

2

AI
THẨM
ĐỊNH

3

AI PHÊ
DUYỆT

CĂN CỨ PHÁP LÝ, NỘI DUNG

BƯỚC n…..

QUY 
TRÌNH, 

THỦ 
TỤC

THẨM 
QUYỀN, 

NỘI 
DUNG



Tiêu chí phân loại dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công

Dự án
nhóm

C

Dự án
nhóm

B

Dự án
quan
trọng

quốc gia

Dự án
nhóm

A

Tổng mức đầu tư từ 
10 nghìn tỷ đồng

Tổng mức đầu tư 
trên 800 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư từ 
45 tỷ đến dưới 800 

tỷ đồng

Tổng mức đầu tư 
dưới 45 tỷ đồng

01 02 03 04

Xác định, phân loại dự án

3. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ)



20

Thẩm quyền đối với từng nhóm dự án
Dự án ứng dụng 

CNTT quan trọng 
quốc gia

Thủ tướng Chính phủ

Dự án ứng dụng 
CNTT nhóm A

Dự án ứng dụng CNTT 
nhóm B, C

ü Bộ trưởng, thủ trưởng CQTW, Cơ
quan trực thuộc được phân cấp, ủy
quyền.

ü Chủ tịch UBND tỉnh, người được
ủy quyền

Cơ quan cấp Bộ, cơ 
quan cấp tỉnh

ü Đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn cấp Bộ, TW…
ü Cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc UBND cấp dưới….

Loại
dự án

Chủ
đầu
tư

ü Bộ trưởng, thủ trưởng CQTW, Cơ quan
trực thuộc được phân cấp, ủy quyền.

ü Chủ tịch UBND tỉnh, người được ủy
quyền

ü Chủ tịch UBND huyện, xã.

3. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ)

Quốc hội

ü Bộ, cơ quan TW quản lý; dự án tại
Khoản 4 Điều 17 Luật ĐTC 2019:
Thủ tướng

ü Dự án địa phương: HĐND tỉnh

Chủ
trương
đầu tư

ü Bộ, cơ quan TW quản lý; Bộ trưởng, thủ
trưởng CQTW.

ü Dự án địa phương: Chủ tịch HĐND các
cấp

Quyết
định
đầu tư



Trình tự đầu tư dự án

Thực hiện đầu tư

Kết thúc đầu tư

Chuẩn bị đầu tư
ü Khảo sát bổ sung (nếu cần)
ü Thỏa thuận sử dụng tần số,

tài nguyên số quốc gia (nếu
có)

ü Lập, thẩm định, phê duyệt hồ
sơ thiết kế chi tiết

ü Đấu thầu và thực hiện các
hợp đồng

ü Kiểm tra, giám sát
ü Quản lý thực hiện dự án
ü Kiểm thử, vận hành thử
ü Bàn giao sản phẩm dự án
ü Đào tạo, hướng dẫn sử dụng
ü Nghiệm thu, bàn giao dự án
ü Lập hồ sơ hoàn thành

ü Bảo hành sản phẩm
dự án

ü Quyết toán vốn đầu
tư và phê duyệt
quyết toánü Lập, thẩm định, phê

duyệt chủ trương
đầu tư

ü Thực hiện khảo sát
ü Lập, thẩm định,
quyết định đầu tư

21

3. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ)



GIAI ĐOẠN:
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Lập, thẩm 
định, phê 
duyệt Chủ 

trương 
đầu tư

Khảo sát
Lập

BCNCKT/ 
BC kinh tế -

kỹ thuật

Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư

Quyết định 
đầu tư dự án

Thẩm định
BCNCKT/ BC 

kinh tế - kỹ
thuật

23

3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Tổng quan Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư

üThẩm quyền => Luật ĐTC
üHồ sơ trình duyệt => Luật ĐTC

Quyết định chủ trương đầu tư* Đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
üTự thực hiện lập.
üThuê đơn vị tư vấn lập
* Nội dung => Luật ĐTC
üSơ bộ tổng mức đầu tư được xác định

theo các phương pháp:
• Phương pháp so sánh
• Phương pháp chuyên gia
• Theo báo giá thị trường
• Kết hợp các phương pháp
• Căn cứ theo KH ứng dụng CNTT được

duyệt

üThẩm quyền => Luật ĐTC
üTrình tự, thời gian, hồ sơ => Luật ĐTC
üNội dung thẩm định => Luật ĐTC

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiến khả
thi/BC đề xuất chủ trương đầu tư

üThẩm quyền => Luật ĐTC
üTrình tự, thời gian, hồ sơ => Luật ĐTC
üNội dung thẩm định => Luật ĐTC

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

24

3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án quan trọng quốc gia

CĐT lập
BCNCKT báo
cáo cơ quan

chủ quản trình
TTCP

01

Bộ KHĐT báo cáo 
TTCP thành lập 
Hội đồng thẩm 
định nhà nước 

để thẩm định dự 
án

02

Hội đồng 
thẩm định 
nhà nước 

thẩm định dự 
án

03

CĐT hoàn chỉnh 
BCNCKT báo cáo 

cơ quan chủ 
quản thông qua 
và gửi Hội đồng 
thẩm định nhà 

nước

04 05

Hội đồng thẩm 
định nhà nước 
trình TTCP xem 
xét, quyết định 
đầu tư dự án
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án nhóm A, B, C

CĐT lập 
BCNCKT/BCKTKT 
trình người có 

thẩm quyền 
quyết định đầu 

tư

01

Hội đồng thẩm 
định hoặc cơ 
quan chuyên 

môn quản lý về 
đầu tư tổ chức 

thẩm định dự án

02

CĐT hoàn chỉnh 
BCNCKT theo các ý 

kiến thẩm định

03 04

Người có thẩm 
quyền quyết định 
đầu tư xem xét, 

quyết định đầu tư 
dự án

Thẩm định thiết kế cơ 
sở/thiết kế chi tiết của cơ 
quan chuyên môn về CNTT 

(Bộ TTTT, đơn vị chuyên 
trách CNTT Bộ, ngành)

Thẩm định tổng mức đầu tư và 
các nội dung khác của 

BCNCKT/BCKTKT (cơ quan đầu 
mối thẩm định)
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Khảo sát

Phê duyệt nhiệm vụ 
khảo sát

Thực hiện khát sát

Báo cáo kết quả khảo sát

Nghiệm thu kết quả 
khảo sát

Lập nhiệm vụ khảo sát
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Những điểm mới trong quy định khảo sát của NĐ 73 so với NĐ 102

04 03 01

Bỏ quy định giám sát khảo sát

Bỏ quy định chủ trì khảo sát

Bỏ quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 
khảo sát

Quy định rõ việc khảo sát và lập 
BCNCKT có thể được thực hiện bởi 01 
nhà thầu

02
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Thiết kế 
1 bước

Thiết kế 2 
bước

Báo cáo kinh
tế kỹ thuật

Text

Các bước thiết kế 

Báo cáo
nghiên cứu

khả thi
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Các bước thiết kế

1

2

3

Dự án mua sắm dự phòng, thay
thế các thiết bị phần cứng thuộc
hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có,
mua sắm thiết bị không cần lắp
đặt, phần mềm thương mại

Dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc
nâng cấp cho hệ thống hạ tầng
kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ
liệu có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ
đồng trở xuống

Dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc
nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu
nếu xét thấy đủ điều kiện để thiết
kế chi tiết và xác định dự toán

Thiết kế 
01 

bướct 

Các trường hợp
thiết kế 01 bước,
thiết kế chi tiết và
dự toán của báo cáo
kinh tế - kỹ thuật
được lập tại giai
đoạn chuẩn bị đầu
tư thay cho thiết
kế cơ sở và tổng
mức đầu tư của
báo cáo nghiên
cứu khả thi
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Các bước thiết kế

1

2

Trừ các trường hợp thiết kế 1
bước

Hoặc trong trường hợp 
người có thẩm quyền quyết 
định đầu tư thấy cần thiết 
phải thực hiện thiết kế 2 
bước

Thiết 
kế 02 
bướct 

Thiết kế chi tiết phải phù hợp
với thiết kế cơ sở đã được
phê duyệt về mô hình tổng thể,
mô hình lô-gic, mô hình vật lý
của hệ thống hoặc các thành
phần của hệ thống (nếu có)
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

ü Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công

ü Thiết kế cơ sở là 1 phần của BCNCKT hoặc Thiết kế chi tiết là 1 phần 
của BCKTKT trong trường hợp thiết kế 1 bước.

ü BCNCKT/BCKTKT cần thuyết minh rõ các nội dung:

•Đánh giá sự tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT, CQĐT.

• Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, trong đó có 
phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ 
dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên 
quan; yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống 
bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên 
môi trường Internet.

• Thiết kế cơ sở/thiết kế chi tiết của phương án chọn.
32

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/BC kinh tế - kỹ thuật

3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Thiết kế cơ sở (thiết kế 2 bước) và Thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước)

Yêu cầu 
thiết kế 

cơ sở/TK 
chi tiết Phải thể hiện được các thông số chủ yếu, chức 

năng, tính năng chính

Phải phù hợp với chương trình, kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin được duyệt và tuân thủ Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc 
Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính 

quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành

Phải bảo đảm xác định được tổng mức đầu tư/dự toán

Phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 
được áp dụng
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



• Nội dung thiết kế cơ sở - Phần thuyết minh

Mô tả các yêu cầu của dự án.   

Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng

Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc 
các thành phần của hệ thống (nếu có), đưa ra các hạng mục đầu tư chính của 
dự án theo phương án đã chọn bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong,
bên ngoài, đường truyền (nếu có) của hệ thống và tính toán (sizing) thông số kỹ 
thuật cơ bản, số lượng thiết bị

01

02

03

Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ. (Tên phần mềm, các 
thông số chủ yếu, các yêu cầu phi chức năng)  04
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



• Nội dung thiết kế cơ sở - Phần sơ đồ sơ bộ

Các tài liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện 
khác; sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (đối với xây lắp mạng, lắp đặt 
thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện)

Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

01

02
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Nội dung thiết kế cơ sở - Đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các
thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp
đặt, phần mềm thương mại

Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm 
thương mại và các yêu cầu về kỹ thuật của 
thiết bị

Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, 
phần mềm thương mại

01

02
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



37
37

ØTổng mức đầu tư dự án là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư được ghi trong quyết định

đầu tư, là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư dự án.

ØTổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả

thi phù hợp với nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở.

ØTrường hợp dự án thực hiện lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán được lập thay cho

tổng mức đầu tư. Dự toán tính theo khối lượng từ thiết kế chi tiết và các quy định tại Điều

28 Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Tổng mức đầu tư

Chi phí dự phòng 
( GDP )

Chi phí khác 
(GK )

Chi phí tư vấn đầu tư
( GTV )

Chi phí xây lắp
(GXL)

Chi phí thiết bị
(GTB)

Chi phí quản lý dự án 
(GQLDA )
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



39

• Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc

ở nước ngoài, các chi phí thành phần của tổng mức đầu tư được tính thêm chi

phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động.

• Các chi phí thành phần của tổng mức đầu tư (chi phí xây lắp, chi phí thiết bị,

chi phí tư vấn, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí dự phòng) nếu chưa có

quy định về định mức hoặc chưa tính được ngay thì được tạm tính để đưa vào

tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư (tiếp) 

3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



• Thẩm quyền thẩm định BCNCKT hoặc BCKTKT

Dự án bộ, ngành TW 
quản lý

Dự án địa phương 
quản lý

üBộ trưởng, thủ trưởng cơ quan TW thành lập hội 
đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn 
quản lý đầu tư thẩm định BCNCKT/BCKTKT

üĐối với dự án cấp tỉnh quản lý: Chủ  tịch UBND cấp tỉnh 
thành lập Hội đồng thẩm định đối với dự án nhóm A; 

giao sở KHĐT chủ trì thẩm định đối với dự án nhóm B, C

üĐối với dự án do cấp huyện, xã quản lý: Chủ tịch UBND 
huyện, xã giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư hoặc 

thành lập Hội đồng thẩm định BCNCKT/BCKTKT  
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở (thiết kế 2 bước) và thẩm quyền thẩm định thiết 
kế chi tiết (thiết kế 1 bước)

01

03

02

04

Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết 
kế cơ sở/TKCT đối với dự án nhóm A, trừ các 
dự án đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế 
các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần 
lắp đặt, phần mềm thương mại.
Trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan trung ương, 
địa phương có thể lấy thêm ý kiến của Bộ 
Thông tin và Truyền thông đối với thiết kế cơ 
sở dự án khác

Đối với dự án nhóm A

Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin
trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thẩm định thiết kế cơ sở/TKCT đối với dự 
án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 
quyết định đầu tư, trừ các dự án có thiết 
kế cơ sở thuộc thẩm quyền thẩm định 
của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự án do UBND các cấp quyết định đầu tư

Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực 
thuộc người có thẩm quyền quyết định đầu tư 
thẩm định thiết kế cơ sở/TKCT, trừ các dự án có 
thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền thẩm định của 
Bộ Thông tin và Truyền thông

Đối với dự án do Bộ, ngành quyết định đầu tư

Đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở thành lập hội đồng 
thẩm định để thẩm định thiết kế cơ sở hoặc người 
có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho đơn vị 
chuyên môn khác thẩm định thiết kế cơ sở

Trường hợp đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở đồng 
thời là chủ đầu tư
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



• Trình tự, hồ sơ, thời gian, nội dung thẩm định thiết kế cơ
sở

Trình tự thẩm định TKCS

üĐơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gửi hồ sơ thiết kế 
CS lấy ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền thẩm 
định TKCS.

üĐơn vị đầu mối tổ chức thẩm định lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan (nếu cần thiết).      

üĐơn vị thẩm định thiết kế cơ sở gửi ý kiến thẩm định 
TKCS cho đơn vị đầu mối thẩm định. 

Hồ sơ thẩm định TKCS

üBáo cáo kết quả khảo sát.

üThiết kế cơ sở. 

üCác văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan. 

Thời gian thẩm định TKCS

üKhông quá 20 ngày đối với dự án nhóm A; 

üKhông quá 15 ngày đối với dự án nhóm B; 

üKhông quá 10 ngày đối với dự án nhóm C.     

Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở
ü Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế cơ sở so với quy định của
pháp luật; Sự phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch ứng dụng
công nghệ thông tin; Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam,
Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh; Sự
phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị;

ü Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các
yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật; Sự phù hợp của thiết kế
cơ sở trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng
kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan
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Điều chỉnh dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Điều 43, 
Luật ĐTC 

2019

Khi điều chỉnh hoặc 
dừng chủ trương đầu 
tư của cấp có thẩm 
quyền

Do nguyên nhân bất 
khả kháng làm thay 
đổi về mục tiêu, quy 
mô đầu tư, chi phí và 
thời gian thực hiện dự 
án.

Khi điều chỉnh quy 
hoạch ảnh hưởng 
trực tiếp tới dự án

Do ảnh hưởng của sự cố 
thiên tai, hỏa hoạn hoặc yếu 
tố bất khả kháng khác khi đã 
hết thời gian bảo hiểm của 
dự án

Khi chỉ số giá trong thời gian 
thực hiện dự án lớn hơn chỉ số 
giá được sử dụng để tính dự 
phòng trượt giá trong tổng 
mức đầu tư dự án được cấp 
có thẩm quyền quyết định

Xuất hiện các yếu tố mang 
lại hiệu quả cao hơn về tài 
chính, kinh tế - xã hội do việc 
điều chỉnh dự án mang lại và 
được cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định
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3.1. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (chuẩn bị đầu tư)



GIAI ĐOẠN 
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

3.2. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT (thực hiện đầu tư)



45
45

ü Thực hiện việc khảo sát bổ sung (nếu cần thiết).
ü Thỏa thuận sử dụng tần số, tài nguyên số quốc gia (nếu yêu cầu phải có thỏa thuận về sử 

dụng tần số, tài nguyên số theo quy định của pháp luật có liên quan).
ü Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết, trừ trường hợp dự án thực hiện lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật.
ü Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các hợp đồng.
ü Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các hợp đồng.
ü Quản lý thực hiện dự án.
ü Kiểm thử hoặc vận hành thử.
ü Bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án.
ü Đào tạo hướng dẫn sử dụng, triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành và khai thác.
ü Nghiệm thu, bàn giao dự án.
ü Lập hồ sơ hoàn thành, lưu trữ hồ sơ của dự án theo quy định.

Thực hiện đầu tư

3.2. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT (thực hiện đầu tư)



Tổ chức quản lý, thực hiện dự án

1. Trực tiếp quản lý dự án
ØThành lập Ban quản lý dự án: dự

án trên 15 tỷ phải thành lập
BQLDA. 

ØKhông bắt buộc thành lập
BQLDA: Dự án từ 15 tỷ trở xuống
có thể sử dụng bộ máy chuyên
môn của CĐT để quản lý dự án

ØNhiệm vụ, quyền hạn của BQLDA
2. Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự

án
ØNĐ 73 bỏ quy định cứng về điều

kiện năng lực của tổ chức tư vấn
QLDA

ØNhiệm vụ quyền hạn của tư vấn
QLDA

Các hình thức quản lý dự án

üThực hiện các thủ tục và các công 
việc phục vụ triển khai dự án.

üTổ chức lập, chuẩn bị hồ sơ thiết 
kế chi tiết.

üTổ chức đấu thầu theo hồ sơ, 
trình tự, thủ tục của pháp luật 
đấu thầu

üQuản lý chất lượng, chi phí dự án
üTriển khai và giám sát triển khai
üNghiệm thu, bàn giao sản phẩm 

dự án
üThanh, quyết toán, thanh lý các 

hợp đồng
üBáo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành
üThực hiện công việc khác        

Nội dung công việc quản lý DA
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Khảo sát bổ sung
01

02

03

04

Chủ đầu tư quyết định việc khảo sát bổ 
sung

Lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung

Thực hiện khảo sát bổ sung, báo cáo KS 
bổ sung

Nghiệm thu kết quả khảo sát bổ sung
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Thiết kế chi tiết và dự toán

Điều chỉnh thiết kế chi tiết

Thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự 
toán

Lập thiết kế chi tiết, dự toán

Nội dung chính của thiết kế chi tiết

Dự toán

üThiết kế 2 bước thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định, 
phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán => quy định 
này khác với NĐ 136, đặc thù của dự án CNTT.

üThiết kế 1 bước thì thẩm quyền thẩm định, phê 
duyệt tương tự TKCS phía trên (Bộ TTTT và đơn vị 
chuyên trách CNTT)

Chủ đầu tư tự lập hoặc thuê tư vấn lập.

Trường hợp thiết kế 2 bước thì thiết kế chi 
tiết phải  phù hợp với TKCS

Thành phần các chi phí; phương pháp lập 
dự toán; định mức, đơn giá; quản lý chi 

phí….

Điều chỉnh dự toán
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Sản phẩm sau khi kiểm thử, vận hành thử đạt yêu 
cầu chất lượng thì được nghiệm thu, bàn giao 

ü Sản phẩm của dự án phải được kiểm thử hoặc vận hành thử. 
Kiểm thử có tự kiểm thử hoặc thuê nhà thầu kiểm thử

ü Chi phí kiểm thử, vận hành thử được tính vào tổng mức đầu tư 
dự án => điểm mới so với 102

ü Phần mềm nội bộ không phải giám sát triển khai => điểm mới so với
NĐ 102

ü Xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cài đặt phần mềm, hiệu
chỉnh vật tư, thiết bị phải thực hiện giám sát triển khai

Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu triển khai. Bộ TTTT 
có Thông tư quy định chi tiết

Quy trình, thủ tục, thời gian, thẩm quyền…thực hiện theo pháp 
luật đấu thầu

Đấu thầu lựa chọn 
nhà thầu

Triển khai

Giám sát triển khai

Kiểm thử hoặc vận hành thử

Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án

Lập, lưu trữ hồ sơ hoàn thành 
Hồ sơ hoàn thành phải được CĐT lập đầy đủ 
trước khi đưa sản phẩm dự án vào khai thác, 
sử dụng
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GIAI 
ĐOẠN 

KẾT THÚC 
ĐẦU TƯ

3.3. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT (kết thúc đầu tư)



BảO hành sản phẩm 

dự án

Thanh toán, quyết 

toán DA

Xử lý tài sản khi DA 

kết thúc

Bảo trì sản phẩm 

dự án

01

02

03

04

ü Thời hạn bảo hành.
üMức tiền bảo hành (bảo lãnh bảo hành) 
ü Trách nhiệm của các bên về bảo hành

Bảo hành sản phẩm dự án

Tài sản là kết quả của dự án và tài sản
phục vụ hoạt động của dự án được xử
lý theo quy định.

Xử lý tài sản dự án khi DA kết thúc

Thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính.
Thanh toán, quyết toán dự án

üSản phẩm của dự án phải được bảo trì.

üKinh phí bảo trì lấy từ nguồn kinh phí chi 
thường xuyên thuộc NSNN

Bảo trì sản phẩm dự án
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Kết thúc đầu tư

3.3. CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT (kết thúc đầu tư)



3.4. Dự án thuê dịch vụ CNTT

Hiện tại, Nghị định 40/2020/NĐ-CP đã bỏ quy định dự án thuê dịch 
vụ CNTT sử dụng vốn đầu tư công nên đề nghị các địa phương không 
triển khai thuê dịch vụ theo hình thức dự án thuê sử dụng vốn ĐTC.
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3.5. DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT THÍ ĐIỂM

Ngoài 2 loại dự án đầu tư và dự án thuê đã trình
bày phía trên, Nghị định 73 còn quy định loại dự
án thử nghiệm.
Đây là quy định rất mới của Nghị định 73 giúp
giải quyết các vấn đề mới, khó xác định đầu bài
ngay từ đầu trong xây dựng CPĐT hiện nay.

Trường hợp dự án có sản phẩm, dịch vụ công nghệ
thông tin chưa sẵn có trên thị trường, nếu cần thiết, chủ
đầu tư xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn
các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp,
phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử nghiệm
sản phẩm, dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân nói trên chịu
mọi chi phí phát sinh (nếu có). Sau khi thử nghiệm
thành công, xác định được giải pháp kỹ thuật, công
nghệ, chi phí, chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư
theo quy định
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4. CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG 
DỤNG CNTT SỬ DỤNG 
VỐN CHI THƯỜNG 
XUYÊN



4. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT 
SỬ DỤNG NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN
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NGUỒN CHI 
THƯỜNG XUYÊN

Đầu tư, mua sắm
sử dụng nguồn
chi thường xuyên

Thuê dịch vụ
CNTT sử dụng
nguồn chi thường
xuyên



Thực hiện theo pháp luật về mua 
sắm hàng hóa duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan, đơn 
vị (Thông tư 58/2016/TT-BTC)

Thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ TTTT về lập đề cương và dự 
toán chi tiết (Thông tư  TT 
03/2020/TT-BTTTT)

Thực hiện theo quy định về quản 
lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT 

Các hoạt động mua
sắm đơn thuần, tính

chất đơn giản

Các hoạt động phải lập đề 
cương, dự toán chi tiết

Các hoạt động phải 
lập dự án

4.1. Hoạt động đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn chi thường xuyên

56



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

Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử
dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để khắc
phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do
sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc thực thi nhiệm vụ
giải quyết sự cố theo yêu cầu của Quốc hội, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc yêu cầu nghiệp
vụ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật

Mua sắm dự phòng, thay thế các thiết
bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng
kỹ thuật hiện có

Mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần
mềm thương mại; bảo trì, bảo dưỡng, sửa
chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm;
quản lý vận hành, thuê quản trị, hỗ trợ kỹ
thuật hệ thống thông tin, dịch vụ an ninh
mạng, an toàn thông tin

Tạo lập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu;
bảo đảm hoạt động cho cổng/trang
thông tin điện tử

Các hoạt 
động 

ƯDCNTT 
quy mô 

nhỏ, tính 
chất đơn 

giản

Các hoạt động này thực hiện theo quy trình, thủ tục 
đơn giản (TT 58/2016/TT-BTC)
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4.1 Hoạt động đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn chi thường xuyên



Các hoạt động phải lập đề cương, dự toán chi tiết

Modern Portfolio 
Designed

Hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông
tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên
có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ
đồng 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 hướng dẫn tại Thông tư
03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 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 nguồn vốn NSNN

4.1 Hoạt động đầu tư, mua sắm ứng dụng 
CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên
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4.1. Hoạt động đầu tư, mua sắm ứng dụng CNTT sử dụng nguồn chi thường
xuyên

Các hoạt động phải lập dự án

ü Mức kinh phí trên 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc 
nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ 
liệu.

Phạm vi hoạt động phải lập dự án

üChủ trương thực hiện
üThẩm quyền quyết định đầu tư
üXác định chủ đầu tư
üĐơn vị đầu mối thẩm định dự án là đơn vị trực thuộc người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư.

Các nội dung thực hiện theo pháp luật NSNN
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üPhân loại dự án
üTrình tự, thủ tục đầu tư dự án
üThẩm quyền thẩm định thiết kế (TKCS, TKCT)
üQuản lý chi phí, quản lý chất lượng

Các nội dung thực hiện theo dự án đầu tư ứng dụng CNTT



4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên

Dịch vụ CNTT sẵn có trên thị
trường là dịch vụ công nghệ thông
tin được cung cấp ngay khi có nhu
cầu mà không phải thông qua đặt
hàng để thiết kế, gia công, chế tạo,
sản xuất; đã được công khai về giá,
mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật,
công nghệ trên cổng/trang thông tin
điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc
thông qua phương tiện khác được
nhiều người tiếp cận.

Phân loại
Dịch vụ CNTT

Dịch vụ CNTT không sẵn có trên thị trường là
dịch vụ được thiết lập theo các yêu cầu riêng
nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn
vị. Theo đó, cơ quan, đơn vị thuê tổ chức, cá
nhân thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho
hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ
liệu nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan,
đơn vị; sau khi hoàn thành hệ thống hoặc hạng
mục của hệ thống CNTT, tổ chức, cá nhân đó tổ
chức quản trị, vận hành để cung cấp dịch vụ cho
cơ quan, đơn vị thuê hoặc bàn giao cho cơ quan,
đơn vị thuê tự tổ chức quản trị, vận hành trong
một thời hạn nhất định
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4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên

Dịch vụ CNTT
Text

Sẵn có trên
thị trường

Text

Text

Không sẵn có trên
thị trường

Text

Lập kế hoạch thuê
dịch vu

Lập dự toán
trên cơ sở giá

thị trường

Quy trình thực hiện
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4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên

Lập kế
hoạch thuê

dịch vụ
CNTT

Thẩm định, 
phê duyệt kế
hoạch thuê

dịch vụ CNTT

Đấu thầu, 
ký hợp đồng 
thuê dịch vụ

CNTT

Kiểm thử, 
vận hành

thử

Sử dụng
dịch vụ

Quy trình thực hiện thuê dịch vụ CNTT không sẵn có trên thị trường
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4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên

Chủ trì thuê tự kiểm thử hoặc thuê tổ chức, cá
nhân kiểm thử độc lập

Chủ trì thuê tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng

Cấp có thẩm quyền (thủ trưởng cơ quan, đơn vị co thẩm
quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định

Đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp có thẩm
quyền phê duyệt

Chủ trì thuê (đơn vị sử dụng ngân sách được giao
nhiệm vụ thuê dịch vụ)

Lập kế hoạch thuê

Thẩm định kế hoạch thuê

Phê duyệt kế hoạch thuê

Tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng

Kiểm thử, vận hành thử

Sử dụng dịch vụ Chủ trì thuê sử dụng dịch vụ
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4.2 Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên

Nội dung kế hoạch thuê
ü Hiện trạng, sự cần thiết thuê dịch vụ

ü Các hạng mục chính cần thuê; mục tiêu, nội dung và quy mô, phạm
vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ.;

ü Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin; yêu
cầu về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ; 
yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ
thống thông tin khác; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm nội
bộ; yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu và các yêu cầu
khác;

ü Thời gian thuê và tiến độ, thời gian xây dựng, phát triển, hình
thành dịch;

ü Yêu cầu về các phát sinh trong quá trình khai khác, sử dụng dịch vụ;

ü Dự toán thuê dịch vụ .
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4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên

STT Nội dung chi phí Ký hiệu Phương pháp xác định

I Chi phí thuê dịch vụ công nghệ
thông tin Gct

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

II Chi phí quản lý Gql

Lập dự toán hoặc theo định mức
chi phí theo tỷ lệ.III Chi phí tư vấn Gtv

IV Chi phí khác Gck

V Chi phí dự phòng Gdp Dự phòng cho khối lượng phát 
sinh.

TỔNG CỘNG G = Gct + Gql + Gtv + Gck + Gdp

Dự toán thuê dịch vụ
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Trình tự thẩm định kế hoạch thuê

üĐơn vị đầu mối tổ chức thẩm định
kế hoạch thuê.

üĐơn vị đầu mối tổ chức thẩm định
lấy ý kiến dơn vị có chuyên môn về
CNTT.

Hồ sơ trình thẩm định kế hoạch thuê

üTờ trình thẩm định kế hoạch thuê theo mẫu.

üKế hoạch thuê. 

üCác văn bản khác có liên quan. 

Thời gian thẩm định kế hoạch thuê

üKhông quá 30 ngày kể từ ngày từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời
gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ)

Nội dung thẩm định kế hoạch thuê

üSự phù hợp của các nội dung trong kế hoạch thuê
theo quy định

üTính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực
tế của các khoản mục chi phí trong dự toán thuê
dịch vụ

Trình tự, hồ sơ, thời gian, nội dung thẩm định kế hoạch thuê

4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên



Các trường hợp điều chỉnh kế hoạch
thuê

Yêu cầu phát sinh về
chất lượng, số lượng
dịch vụ cần thuê, thay
đổi thời gian thuê làm
tang hoặc giảm chi phí

Yếu tố bất khả kháng

Yếu tố mang lại hiệu
quả cao hơn

Chương trình, kế hoạch ứng
dụng CNTT điều chỉnh có
ảnh hưởng trực tiếp tới
phạm vi, nội dung, quy mô, 
mục tiêu của kế hoạch thuê.

Thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch thuê

Chủ trì thuê Cấp có thẩm
quyền

üĐiều chỉnh không
làm thay đổi mục
tiêu, quy mô; 
không vượt dự
toán đã được phê
duyệt.

üĐiều chỉnh làm
thay đổi mục tiêu, 
quy mô hoặc
vượt dự toán đã
được phê duyệt.
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4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên



• Triển khai kế hoạch thuê dịch vụ được duyệt

üViệc lựa chọn nhà
thầu thực hiện theo
quy định của pháp
luật về đấu thầu

üKý kết hợp đồng với
nhà cung cấp dịch vụ

Tổ chức lựa chọn
nhà cung cấp üKiểm thử hoặc vận

hành thử trước khi
chính thức đưa vào
sử dụng.

üNghiệm thu, đưa vào
sử dụng dịch vụ

üThời điểm thuê dịch
vụ được tính từ thời
điểm nghiệm thu, đưa
vào sử dụng.

Nghiệm thu, đưa vào
sử dụng

Tổ chức kiểm thử, 
vận hành thử
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4.2. Thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên



5. GIỚI THIỆU CÁC 
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

NGHỊ ĐỊNH



5. GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 73/2019/NĐ-CP

1
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.

Khoản 2 Điều 51 Thông tư 21/2010/TT-
BTTTT

Thông tư 03/2020/TT-
BTTTT

2 Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng
công nghệ thông tin. Khoản 3 Điều 28 Thông tư 06/2011/TT-BTTTT Thông tư 04/2020/TT-

BTTTT

3 Thông tư hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ
CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Điểm c K2 Điều 47 

Điểm c K2 Điều 55
Công văn số 3575/BTTTT-
THH

Thông tư 12/2020/TT-
BTTTT

4
Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát triển khai
và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn
vốn ngân sách nhà nước.

Khoản 5 Điều 32 Thông tư 28/2010/TT-
BTTTT

Thông tư số 24/2020/TT-
BTTTT

5 Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê
dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khoản 1 Điều 49 Công văn 2455A/BTTTT-THH Thông tư số 23/2020/TT-

BTTTT

6 Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản
lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT. Khoản 4 Điều 28

Thông tư (đang xin ý
kiến lần 3 của các bộ,
tỉnh)

06 Thông tư:



5. GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 73/2019/NĐ-CP

1 Văn bản hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp
phần mềm nội bộ.

Công văn số  2589/BTTTT-
ƯDCNTT

Đã xây dựng dự thảo văn bản thay
thế, đang trình LĐ Bộ xem xét phê
duyệt

2 Văn bản hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử Công văn số 3787/BTTTT-THH
Đã xây dựng dự thảo văn bản thay
thế, đang trình LĐ Bộ xem xét phê
duyệt

3
Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước

Quyết định số  2378/QĐ-BTTTT 
ngày 30/12/2016 Quyết định 1688/QĐ-BTTTT

4 Định mức điều tra, khảo sát để lập dự án, thiết kế
ƯDCNTT.

Công văn số  195/BTTTT-
ƯDCNTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông

5 Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong
ứng dụng CNTT.

QĐ1601/QĐ-BTTTT ngày 
03/10/2011- QĐ 1235/QĐ-BTTTT 
ngày 04/9/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông

6 Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng
dụng CNTT.

Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT 
ngày 03/10/2011

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông

7 Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm
nguồn mở.

Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT 
ngày 14/11/2018

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông

8 Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao
ứng dụng CNTT.

Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT 
ngày 15/12/2017

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông

9 Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong
ứng dụng công nghệ thông tin.

CV 2519/BTTTT-KHTC ngày 
04/9/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông



Quy định
các nội
dung đặc
thù của
hợp đồng
thuê dịch
vụ CNTT

Thông tư quy
định về lập và
quản lý chi phí
đầu tư ứng
dụng CNTT

Thông tư quy
định về lập đề
cương và dự
toán chi tiết
hoạt động ứng
dụng CNTT sử
dụng kinh phí
chi thường
xuyên nguồn
vốn NSNN

THÔNG TƯ 
03/2020/TT-

BTTTT

THÔNG TƯ 
04/2020/TT-

BTTTT
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5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Quy định công
tác triển khai,
giám sát triển
khai và nghiệm
thu dự án đầu
tư ứng dụng
CNTT

THÔNG TƯ 
12/2020/TT-

BTTTT

Hướng dẫn
phương pháp
tính chi phí
thuê dịch vụ
CNTT

THÔNG TƯ 
23/2020/TT-

BTTTT

Sửa đổi, bổ
sung Quyết
định 2378/QĐ-
BTTTT về định
mức chi phí
quản lý, chi phí
tư vấn đầu tư
ứng dụng
CNTT

QUYẾT ĐỊNH 
1688/QĐ-BTTTT

THÔNG TƯ 
23/2020/TT-

BTTTT



Phạm vi hoạt động ƯDCNTT phải lập đề cương dự toán chi tiết
Đồng bộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 73: Hoạt động sử dụng kinh
phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200tr đến 15 tỷ để thiết lập mới, mở
rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, CSDL.

Thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết
Đồng bộ với thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt
động thường xuyên của cơ quan, đơn vị (Thông tư 58/2016/TT-BTC)

Thẩm quyền thẩm định đề cương, dự toán chi tiết
Đề cương và dự toán chi tiết phải được thẩm định về mặt chuyên môn (giải
pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ) của đơn vị chuyên môn về CNTT trực
thuộc người có thẩm quyền phê duyệt

Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương, dự toán chi tiết

01

02

03

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



1. Bổ sung hướng dẫn xác định một số khoản mục chi phí phù hợp với NĐ 73/2019/NĐ-CP.

• Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có);

• Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi

nghiệm thu bàn giao (nếu có);

• Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, được

tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT



1. Bổ sung hướng dẫn xác định một số khoản mục chi phí phù hợp với nghị định 73/2019/NĐ-CP (tiếp)

- Trong giai đoạn lập tổng mức đầu tư

• Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có) có thể ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc 
theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc lấy báo giá hoặc lập dự toán; 

• Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn 
giao (nếu có) có thể ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia 
hoặc lấy báo giá hoặc được được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này;

• Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, được tính thêm chi phí
di chuyển thiết bị và lực lượng lao động. Chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động được tính trên cơ sở định
mức theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc bằng cách lập dự toán hoặc có thể ước tính theo các 
dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc lấy báo giá;

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



1. Bổ sung hướng dẫn xác định một số khoản mục chi phí phù hợp với Nghị định 73/2019/NĐ-CP (tiếp)

- Trong giai đoạn lập dự toán
• Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán;
• Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước

khi nghiệm thu bàn giao (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán;
• Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài,

được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động. Chi phí di chuyển thiết bị và lực
lượng lao động được tính trên cơ sở định mức theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành
hoặc bằng cách lập dự toán.”

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



2. Bổ sung một số hướng dẫn xác định chi phí xây lắp, chi phí thiết bị trong giai đoạn lập Tổng mức đầu
tư.

- Xác định chi phí xây lắp
• Chi phí xây lắp được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây lắp.
• Khối lượng các công tác xây lắp chủ yếu từ thiết kế cơ sở, các khối lượng khác dự tính và giá vật tư,

thiết bị, dịch vụ phù hợp trên thị trường. Trong trường hợp chưa xác định được cụ thể khối lượng
công tác xây lắp có thể dự tính khối lượng đưa vào tổng mức đầu tư. Chi phí xây lắp được xác định
theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 của Thông tư này.

• Trường hợp chưa xác định được cụ thể khối lượng, chưa dự tính khối lượng thì có thể ước tính giá
trị một số hạng mục để đưa vào tổng mức đầu tư.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



2. Bổ sung thêm một số hướng dẫn xác định chi phí xây lắp, chi phí thiết bị trong giai đoạn lập Tổng mức đầu tư
(tiếp). Cụ thể

- Xác định chi phí thiết bị

• Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin:
• Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi,

phần mềm thương mại và các thiết bị khác: được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp với giải pháp
ứng dụng công nghệ thông tin, giá thiết bị trên thị trường và các yếu tố khác liên quan. Trong trường hợp dự
án có các hạng mục hoặc toàn bộ thiết bị tương tự như các dự án đã hoặc đang triển khai thì được dự tính
theo giá thiết bị trong dự án đó.

• Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo các phương pháp quy
định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 73/2019/NĐ-CP. Trong trường hợp xác định bằng phương pháp lấy báo
giá, việc xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội căn cứ trên giá cung cấp của
ít nhất 03 đơn vị cung cấp khác nhau. Chủ đầu tư xác định và yêu cầu tối thiểu 03 tổ chức, cá nhân nghiên
cứu, xây dựng báo giá trên cơ sở nội dung mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng theo quy định tại Điều
18 Nghị định 73/2019/NĐ-CP và gửi cho chủ đầu tư vào cùng một thời điểm do chủ đầu tư quy định.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



2. Bổ sung thêm một số hướng dẫn xác định chi phí xây lắp, chi phí thiết bị trong giai đoạn lập Tổng
mức đầu tư (tiếp). 

- Xác định chi phí thiết bị (tiếp)
• Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm: có thể ước tính

theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc lấy báo giá
hoặc được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 của ban hành kèm theo Thông tư này.

• Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá và chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu 
cho cơ sở dữ liệu có thể ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh 
nghiệm chuyên gia hoặc lấy báo giá hoặc được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm 
theo Thông tư này.

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



3. Bổ sung thêm một số hướng dẫn xác định chi phí xây lắp, chi phí thiết bị trong giai đoạn lập Tổng
mức đầu tư (tiếp

- Xác định chi phí thiết bị (tiếp)
• Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) có 

thể ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia
hoặc lấy báo giá hoặc được được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3, Phụ lục 5 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

• Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi 
nghiệm thu bàn giao (nếu có) có thể ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc 
theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc lấy báo giá hoặc được được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 
ban hành kèm theo Thông tư này.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



3. Bổ sung hướng dẫn các phương pháp xác định đối với Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần
mềm nội bộ (áp dụng cho cả giai đoạn lập tổng mức và lập dự toán) bao gồm:

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp tính chi phí

- Phương pháp theo báo giá thị trường

- Phương pháp kết hợp các phương pháp

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



4. Hướng dẫn công thức xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, 
mở rộng phần mềm nội bộ

TT Khoản mục chi phí Cách tính Ký hiệu

1 Chi phí sản xuất trực tiếp G G
2 Chi phí chung G x 65% C
3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% TL

4
Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp,

mở rộng phần mềm nội bộ
G + C + TL GPM

TỔNG CỘNG GPM

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



5. Hướng dẫn công thức xác định chi phí kiểm thử hoặc vận hành thử

TT Khoản mục chi phí Cách tính Ký hiệu

1 Chi phí trực tiếp kiểm thử hoặc vận hành thử GKTTT GKTTT
2 Chi phí chung GKTTT x 65% C
3 Thu nhập chịu thuế tính trước (GKTTT +C) x 6% TL
4 Chi phí kiểm thử hoặc vận hành thử GKTTT + C + TL GKTPM

TỔNG CỘNG GKTPM

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



6. Điều chỉnh công thức xác định chi phí quản lý dự án
• Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau: 

GQLDA  =  GTHQLDA + GGSĐGĐT     (1)

Trong đó :
- GTHQLDA: Các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến 
khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng (gọi 
chung là chi phí thực hiện quản lý dự án);
- GGSĐGĐT : Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư. 

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



6. Điều chỉnh công thức xác định chi phí quản lý dự án (tiếp)
• Chi phí thực hiện quản lý dự án được xác định theo công thức sau:

GTHQLDA  =  T x (GXLtt + GTBtt) (2)
Trong đó :

- T: định mức chi phí theo tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ 
Thông tin và Truyền Thông;
- GXLtt : chi phí xây lắp trước thuế;
- GTBtt : chi phí thiết bị trước thuế.

• Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được xác định theo quy định của nhà nước về giám sát và
đánh giá đầu tư.

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



7. Bổ sung hướng dẫn xác định chi phí chung/chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước cho các chi 
phí được xác định bằng phương pháp lập dự toán

* Trong trường hợp lập dự toán xác định chi phí theo khối lượng đơn giá (trường hợp áp dụng các định
mức kinh tế - kỹ thuật)

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Chi phí nhân công (tỷ đồng)

NC ≤1 1< NC <5 NC ≥5

1

- Chi phí xây lắp;
- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;
- Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và
phần mềm;

65

2
- Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, 

vận hành hệ thống (nếu có) đối với hạng mục đào tạo có định mức kinh tế - kỹ 
thuật;

55 50 45

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



7. Bổ sung hướng dẫn xác định chi phí chung/chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước cho các chi phí được
xác định bằng phương pháp lập dự toán (tiếp)

* Trong trường hợp xác định chi phí bằng phương pháp lập dự toán (không có định mức kinh tế - kỹ thuật)

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Chi phí chuyên gia trực tiếp (tỷ đồng)

Ccg ≤1 1< Ccg <5 Ccg ≥5

1 - Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng 
mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có). 65

2

Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản 
trị, vận hành hệ thống (nếu có) (đối với hạng mục đào tạo chưa ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật)

- Chi phí quản lý dự án
- Chi phí tư vấn đầu tư
- Chi phí khác

55 50 45

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



8. Bổ sung hướng dẫn xác định dự toán điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)



8. Bổ sung hướng dẫn xác định dự toán điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng
(tiếp)

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (tiếp)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH



1. Những nội dung bổ sung

• Hướng dẫn chung: Bổ sung công thức chung tính chi phí quản lý dự án và tư vấn

• Bổ sung Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính với từng bước như lập kế hoạch thuê, quản lý kế hoạch
thuê, giám sát Trường hợp thuê dịch vụ CNTT

• Bổ sung hướng dẫn xác định các chi phí tư vấn, quản lý trong hoạt động lập Đề cương dự toán chi tiết
• Bổ sung cách tính Chi phí Quản lý dự án; Chi phí Thiết kế thi công, dự toán; chi phí thẩm tra thiết kế thi

công, dự toán từng hạng mục trong dự án

• Bổ sung cách tính chi phí giám sát thi công cho từng gói thầu.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Quyết định 1688/QĐ-BTTTT sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về định mức 
chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn



1. Những nội dung bổ sung (tiếp)

• Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn:
• Bổ sung Tiền lương chuyên gia là căn cứ để xác định dự toán của chi phí tư vấn cho các loại hợp đồng theo

quy định của pháp luật được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia trên thị trường hoặc theo quy
định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên
gia tư vấn.

• Bổ sung bảng hướng dẫn xác định chi phí Quản lý tính bằng tỉ lệ % nhân với chi phí chuyên gia

• Bổ sung chi phí đi lại ăn ở cho chi phí giám sát thi công bằng cách lập dự toán.

• Bổ sung trường hợp điều chỉnh giảm đối với chi phí giám sát.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Quyết định 1688/QĐ-BTTTT (tiếp)



2. Những nội dung điều chỉnh

• Chuẩn lại các khái niệm, từ ngữ, nội dung chưa thống nhất trong QĐ 2378/QĐ-BTTTT (hạng mục trong
dự án ứng dụng công nghệ thông tin: hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục phần mềm, cơ sở dữ liệu; 
Giám sát thi công…)

• Điều chỉnh cách tính Chi phí lập Dự án; Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án; Chi phí
lập TKTC, dự toán, TDT; Chi phí thẩm tra TKTC, DT, TDT cho phù hợp thực tế triển khai: Các chi phí này
được xác định theo định mức tỷ lệ % công bố tại các bảng tương ứng trong Quyết định này nhân với chi 
phí xây lắp và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong nội dung, giá trị đã phê duyệt trước
đó.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Quyết định 1688/QĐ-BTTTT (tiếp)



2. Những nội dung điều chỉnh (tiếp)

• Điều chỉnh nội dung hướng dẫn trường hợp điều chỉnh giảm của nội dung dự án nâng mua sắm thay thế, dự
phòng…đối với chi phí quản lý dự án, tư vấn lập dự án, thiết kế thi công, lập đề cương và dự toán chi tiết

• Điều chỉnh cách xác định Chi phí giám sát thi công:

• Xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại Bảng số 9 trong Quyết định này) và nhân với chi 
phí xây lắp và thiết bị trong dự toán gói thầu tương ứng (không phải chi phí lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm)

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Quyết định 1688/QĐ-BTTTT (tiếp)



5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 hướng dẫn phương pháp 
tính chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN

Nội dung cấu thành chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng gồm:

STT Nội dung chi phí Kí hiệu

1. Chi phí dịch vụ Gtdv

2. Chi phí quản trị, vận hành dịch vụ (nếu có) Gv

3. Chi phí bảo trì dịch vụ (nếu có) Gbt

4.
Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ (tạo lập CSDL, chuẩn hóa, 
chuyển đổi phục vụ dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho CSDL; đào tạo
hướng dẫn sử dụng; lắp đặt và thuê đường truyền; …)

Gk

Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng Gt = Gtdv + Gv + Gbt + Gk



5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT (tiếp)

Chi phí dịch vụ được xác định theo công thức:

Gtdv = Gdv * n

Trong đó:

- Gdv: Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán

- n: Số kỳ thanh toán trong thời gian thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng

Phương pháp tính chi phí dịch vụ (Gtdv)



5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT (tiếp)
Phương pháp tính chi phí dịch vụ (Gtdv) – tiếp theo

)1(*
1)1(
*)1(** GTGT

r
rSrrTG n

n
đ

dv +
-+
-+

=

Trường hợp 1: chi phí dịch vụ theo kỳ thanh
toán được thanh toán đều nhau vào cuối kỳ,
công thức xác định như sau:

Trường hợp 2: chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán
được thanh toán đều nhau vào đầu kỳ, công thức xác
định như sau:
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Trong đó:
- Tđ: Chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ trước thuế giá trị gia tăng (đồng).
- r: Mức lãi suất cho thuê theo kỳ thanh toán (%). r được xác định: r = N/k
N: Bình quân lãi suất trung bình của lãi suất huy động tiền gửi Việt Nam đồng của kỳ hạn 01 năm và kỳ hạn tương ứng với

số năm thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng (trường hợp không có kỳ hạn tương ứng thì lấy theo kỳ hạn thấp hơn gần nhất với số
năm thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng) được niêm yết của 03 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước có uy tín của Việt Nam
tại thời điểm gần nhất trong vòng 06 tháng trước thời điểm phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng.

k: Số kỳ thanh toán trong một năm thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng.
- S: Giá trị còn lại của tài sản cấu thành dịch vụ của bên cho thuê tại thời điểm kết thúc thời gian thuê dịch vụ theo yêu cầu

riêng sau khi trích khấu hao theo quy định (sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng) (đồng).
- GTGT: Thuế giá trị gia tăng.



5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT (tiếp)

Phương pháp tính chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ (Tđ):

1. Chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ được tính theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền

thông về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Trường hợp trong kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng dự kiến sử dụng những thiết bị hạ tầng kỹ

thuật đã qua sử dụng thì chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ được tính trên phần giá trị còn lại

của thiết bị sau khi trích khấu hao theo quy định (sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng).



5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT (tiếp)
1. Phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành dịch vụ (Gv) và chi phí khác liên quan đến cung cấp
dịch vụ (Gk):

a) Trên cơ sở giá thị trường bảo đảm phù hợp với nội dung công việc của từng loại chi phí.

b) Lập dự toán trên cơ sở khối lượng các công việc thực hiện của từng loại chi phí và đơn giá, định mức theo
quy định (nếu có) để thực hiện khối lượng công việc đó.

Việc lập dự toán thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về lập và quản lý chi phí dự án
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

c) Kết hợp các phương pháp.

2. Nội dung công việc quản trị, vận hành dịch vụ

Thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản trị, vận hành đối với sản phẩm của dự án
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.



5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT (tiếp)

1. Phương pháp xác định chi phi bảo trì dịch vụ (Gbt) :

Trên cơ sở báo giá thị trường bảo đảm phù hợp với các yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ theo
yêu cầu riêng

2. Nội dung công việc bảo trì dịch vụ

Thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về bảo trì đối với sản phẩm của dự án đầu tư ứng
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.



1. Quy định nội dung công tác triển khai đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại và 
triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ.

2. Quy định về lập nhật ký triển khai, mẫu biểu nhật ký triển khai.
3. Quy định nội dung giám sát triển khai, mẫu biểu nhật ký giám sát triển khai và các mẫu biểu trong quá trình 

giám sát triển khai (các biên bản, mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật).
4. Quy định công tác kiểm thử, vận hành thử sản phẩm của dự án.
5. Quy định công tác nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án.
6. Quy định các nội dung bảo trì, duy trì, vận hành sản phẩm dự án.
7. Quy định danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ lưu trữ của dự án.
Þ Bỏ các quy định:
- Giám sát khảo sát.
- Tổng nghiệm thu dự án.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định công tác triển khai, giám sát công 
tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT



1. Phạm vi áp dụng đối với hợp đồng thuê dịch vụ không sẵn có trên thị trường.
2. Các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ CNTT gồm:

ü Yêu cầu về phạm vi cung cấp gồm yêu cầu chất lượng dịch vụ và các yêu cầu đặc thù khác (chuyển giao thông 
tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin mạng).

ü Thời gian và kế hoạch thực hiện hợp đồng (thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm thời gian chuẩn bị cung 
cấp dịch vụ + thời gian thuê dịch vụ + thời gian chuyển giao, bàn giao, thực hiện các nghĩa vụ khác).

ü Thanh toán hợp đồng thuê: Phương thức thanh toán phải phù hợp với phương pháp xác định chi phí thuê 
dịch vụ CNTT trong KH thuê được duyệt. Trường hợp thay đổi phương thức thanh toán phải thỏa thuận, đàm 
phán, thống nhất nhưng không được vượt giá trúng thầu, dự toán hoặc giá gói thầu.

ü Kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ gồm có kiểm tra, đánh giá trong giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ 
(thông qua kiểm thử, vận hành thử và các phương pháp khác) và kiểm tra, đánh giá trong giai đoạn cung 
cấp dịch vụ.

3. Các mẫu biểu liên quan trong quá trình thuê dịch vụ CNTT.

5. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định một số nội dung đặc thù của hợp 
đồng thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN



Thông tư thay thế
Thông tư 

28/2010/TT-BTTTT

Thông tư quy định các 
nội dung đặc thù của 

hợp đồng thuê dịch vụ
CNTT
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5. CÁC VĂN BẢN DỰ THẢO ĐANG XÂY DỰNG

Thông tư hướng 
dẫn xác định đơn 

giá nhân công 
trong quản lý chi 
phí đầu tư ứng 

dụng CNTT

Văn bản thay thế 
Công văn 

3787/BTTTT-THH 
hướng dẫn xác 

định chi phí kiểm 
thử phần mềm 

nội bộ

Văn bản thay thế 
Công văn 

2589/BTTTT-
ƯDCNTT về 

hướng dẫn xác 
định giá trị phần 

mềm nội bộ

1 2 3



Phạm vi áp dụng đơn giá nhân công:
Đơn giá nhân công áp dụng nhân công CNTT trực tiếp (công nhân, kỹ sư) trong quản lý chi 
phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nội dung cụ thể xác định đơn giá nhân công:

üĐưa ra công thức xác định đơn giá nhân công trực tiếp.
üMức lương cơ sở là mức lương do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ
üQuy định bảng cấp bậc, hệ số lương công nhân, kỹ sư (tính theo hướng dẫn tại Thông tư số

17/2015/TT-BLĐTBXH).

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí
đầu tư ứng dụng CNTT

01

02

5. CÁC VĂN BẢN DỰ THẢO ĐANG XÂY DỰNG



Các văn bản về định mức, đơn giá khác
trong kế hoạch xây dựng, ban hành định
mức của Bộ TTTT như:
ü Định mức quản trị, duy trì, vận hành, tích
hợp HTTT trong CQNN

ü Định mức điều tra, khảo sát để lập dự án
ƯDCNTT

ü Định mức tạo lập CSDL trong hoạt động
ƯDCNTT

ü Định mức lắp đặt phần cừng và cài đặt
phần mềm trong ƯDCNTT

Định mức, 
đơn giá
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


