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Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo và đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông 

tại Công văn số 2035/STTTT-CN ngày 15/8/2022 về việc rà soát các phần mềm 

chuyên ngành đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương. 

Theo đó, hiện tại các phần mềm của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh đang sử dụng vận hành được thiết kế trên các nền tảng công nghệ 

Web và được lưu trữ trên hệ Cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu phù hợp giải pháp 

kỹ thuật, công nghệ với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng và các 

yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật theo Thông tư số 39/2017/TT-

BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Kèm theo Bảng 

phụ lục chi tiết các phần mềm đang sử dụng tại các đơn vị). 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chống lãng phí các phần mềm chuyên 

ngành đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà 

nước tăng cường sử dụng đúng nội dung, đúng tính chất nguồn kinh phí, đúng 

mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả cần lưu ý một số nội dung sau:  

1. Tăng cường quản lý trong đầu tư, mua sắm trong các kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc: Có người làm, có 

người giám sát độc lập, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu 

lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, 

mua sắm và đến khâu quyết toán. 

2. Dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn 

giá của nhà nước, phù hợp với thị trường. Các cơ quan có thể tham khảo giá và 
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công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên các phương tiện như: Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, thông tin công khai về đấu thầu được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Tuân thủ các quy 

trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, sản phẩm, dịch vụ được 

lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất.  

3. Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở 

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

liên quan, đạt được các mục tiêu đã đề ra; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng 

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

theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật đã được cơ 

quan có thẩm quyền ban hành. 

4. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và 

xác định rõ giải pháp kỹ thuật, công nghệ đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với 

quy mô, tính chất, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm, 

dịch vụ tốt ở thời điểm lựa chọn.  

5. Xác định rõ hiệu quả đầu tư, hiệu quả đầu tư cần đo lường, định lượng 

được: Tùy theo quy mô và tính chất 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 trước khi quyết định đầu tư. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao sử dụng hiệu quả các phần 

mềm chuyên ngành đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương./. 

(Gửi kèm phụ lục 1, phụ lục 2) 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh N.L. Biên; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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