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QUYẾT ĐỊNH
Công bố Định mức tạm thời về 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

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của 
Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu 
tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Định mức tạm thời về 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 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
tham khảo, sử dụng vào việc xác định 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.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.



Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,  Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- BCĐ quốc gia về CNTT;
- BCĐ CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ BTTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, website Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, Cục ƯD CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng
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