
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BTTTT-THH    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo  

văn bản hướng dẫn xác định chi phí 

 phần mềm nội bộ 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Hội, Hiệp hội ngành công nghệ thông tin; 

- Các doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

  

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết 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, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn xác định chi 

phí phần mềm nội bộ (thay thế công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 

24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí 

phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ). Toàn văn dự thảo Quyết định được đăng 

tải trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông, mục lấy ý kiến nhân dân. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý 

kiến đối với dự thảo văn bản nói trên, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua 

Cục Tin học hóa, tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà 

Nội) trước ngày 10 /6/2020. Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: 

dtthien@mic.gov.vn và tttrang@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Lưu: VT, THH.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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