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Hiện nay, cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số, 

ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được quan 

tâm, bố trí. Nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, khoa học, phòng tránh sớm các rủi ro, sai phạm, 

tiêu cực, với vai trò là Bộ được Chính phủ giao quản lý đầu tư trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin của cả nước, là cơ quan dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 

28/02/2022 gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị quán triệt, thực hiện nghiêm 

chỉnh các nội dung sau:   

    ác  ộ, ngành và địa phương hoàn thành ban hành nghị quyết, 

chương tr nh,  ế hoạch  ng dụng công nghệ thông tin, chu ển đổi số, bảo 

đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được 

sử dụng đ ng nội dung, đ ng mục ti u, đ ng nguồn kinh phí, tiết kiệm, hiệu 

quả   

 iệc ban hành các nghị quyết, chương tr nh,  ế hoạch  ng dụng công 

nghệ thông tin, chu ển đổi số phải ph  hợp với các văn bản   hiến lược phát 

triển  h nh phủ điện tử giai đoạn      -      đã được  hủ tướng  h nh phủ 

ph  du ệt tại  u ết định số       -  g   hương tr nh  hu ển đổi số quốc 

gia đến năm     , định hướng đến năm      được  hủ tướng  h nh phủ ph  

du ệt tại  u ết định số       -  g   iến tr c  h nh phủ điện tử của  iệt 

Nam do  ộ  hông tin và  ru ền thông ban hành tại  u ết định số        -

BTTTT ngày 31/12/2019; Nghị qu ết của các c p ủ  về chu ển đổi số  Nghị 

qu ết và  ế hoạch phát triển  inh tế -  ã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương 

và các hướng dẫn cụ thể của  ộ  hông tin và  ru ền thông  

    iệc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, 

chu ển đổi số cần thực hiện đ ng qu  tr nh, thủ tục và qu  định pháp luật 

hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đ u thầu   
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a   ăng cường    luật,    cương, đề cao vai tr  dẫn dắt chu ển đổi số 

của người đ ng đầu   ác định chu ển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, ch nh trị 

quan trọng để thường  u  n đôn đốc việc thực hiện   ông tác đầu tư, mua 

sắm trong các kế hoạch  ng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần theo 

nguyên tắc: Có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện việc  iểm tra, 

giám sát  ịp thời nga  từ  hâu lập  ế hoạch, ph  du ệt chủ trương, lập dự 

toán đến các  hâu thực hiện đầu tư, mua sắm và qu ết toán   

b   ự toán phải được t nh đ ng, t nh đủ, đ ng qu  định, định m c và 

đơn giá của nhà nước, ph  hợp với thị trường   ác cơ quan có thể tham  hảo 

giá và công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm qu ền tr n các phương tiện 

như  Hệ thống mạng đ u thầu quốc gia, thông tin công khai về đ u thầu được 

đăng tải trên Cổng      của các bộ, ngành, địa phương. Tuân thủ các qu  

tr nh lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, sản phẩm, dịch vụ 

được lựa chọn có ch t lượng tốt nh t với giá cả ph  hợp nh t  

c   iệc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường d ng chung cơ sở 

hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan 

li n quan, đạt được các mục ti u đã đề ra  tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng 

chéo  Hệ thống công nghệ thông tin phải bảo đảm các   u cầu an toàn thông 

tin theo c p độ, ph  hợp với qu  chuẩn, ti u chuẩn, ti u ch   ỹ thuật đã được 

cơ quan có thẩm qu ền ban hành. 

d   ăng cường và nâng cao ch t lượng công tác thẩm tra, thẩm định các 

nhiệm vụ, chương tr nh, dự án công nghệ thông tin và chu ển đổi số trong đó   

- Xác định rõ giải pháp kỹ thuật, công nghệ đáp  ng được nhu cầu, ph  

hợp với qu  mô, t nh ch t, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản 

phẩm, dịch vụ tốt ở thời điểm lựa chọn. 

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đã có đánh giá và công bố các sản 

phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của cơ quan, tổ ch c trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ để các bộ, ngành, địa phương tham  hảo sử dụng  hi đầu tư, mua 

sắm và các thông tin này sẽ được cập nhật trong thời gian tới. 

-  hường  u  n cập nhật, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của bộ, 

tỉnh các mô h nh, cách làm ha , hiệu quả  các thiết  ế điển h nh, thông dụng để 

các bộ, ngành và địa phương quan tâm trao đổi, học h i, tham  hảo áp dụng   ộ 

 hông tin và  ru ền thông sẽ tiếp tục tăng cường giới thiệu, cập nhật các nội 

dung nói tr n tr n  ổng thông tin điện tử  https://t63.mic.gov.vn/. 

https://t63.mic.gov.vn/
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- Xác định rõ hiệu quả đầu tư, hiệu quả đầu tư cần đo lường, định lượng 

được: Tùy theo quy mô và tính ch t của dự án, có thể sử dụng phương pháp so 

sánh, đối chiếu (giữa kết quả/số liệu thực tế thu thập tại thời điểm đánh giá và 

mục tiêu/kế hoạch đặt ra; hoặc giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh 

giá với các chỉ số tiêu chuẩn; hoặc kết hợp) hoặc phân tích chi phí - lợi ích, xác 

định được khả năng tiết kiệm được nhờ đầu tư trước khi quyết định đầu tư  

- Xâ  dựng các ti u ch  đánh giá hiệu quả việc đầu tư thu  dịch vụ công 

nghệ thông tin, chu ển đổi số làm cơ sở để triển  hai cho các năm tiếp theo   ộ 

 hông tin và  ru ền thông sẽ công bố  hung ti u ch  làm cơ sở cho các bộ, 

ngành và địa phương tham  hảo   

đ   ăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chu  n trách công 

nghệ thông tin tại các bộ, ngành và địa phương vào việc  iểm tra, giám sát 

việc tuân thủ các qu  định của pháp luật li n quan đến đầu tư công nghệ 

thông tin, chu ển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước thông qua các mô h nh 

như  tổ, ban giám sát đầu tư  

e  Xử lý nghi m,  ịp thời các hành vi nhũng nhi u, vi phạm, cản trở 

việc quản lý, thực hiện, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cho công 

nghệ thông tin và chu ển đổi số   hủ động rà soát, tháo g  theo thẩm qu ền 

hoặc đề  u t c p có thẩm qu ền tháo g  các vướng mắc, các điểm nghẽn 

trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chu ển 

đổi số.  

 ăn bản cũng n u rõ, trong năm      và các năm tới,  ộ  hông tin và 

 ru ền thông tăng cường tổ ch c bồi dư ng, tập hu n về  ng dụng công nghệ 

thông tin và chu ển đổi số  tập hu n công tác quản lý đầu tư,  ng dụng  

công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước  tập hu n công tác định 

m c, đơn giá trong lĩnh vực  ng dụng công nghệ thông tin…  iểm tra định 

kỳ hoặc đột xu t việc tuân thủ các qu  định của pháp luật về hoạt động đầu tư 

 ng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước   oi ti u ch  tuân 

thủ các  

qu  định về quản lý đầu tư  ng dụng công nghệ thông tin và chu ển đổi số  

là ti u ch   ếp hạng về      nde  và cải cách hành ch nh trong lĩnh vực 

chu ển đổi số. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có  hó  hăn, vướng mắc, các bộ, ngành, 

địa phương  ịp thời phản ánh về  ộ Thông tin và Truyền thông thông qua đơn 

vị đầu mối là Cục Tin học hóa để phối hợp giải quyết./. 
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