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Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư» mua sắm sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nuức

Cân cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 thảng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định sỗ 63/20I4/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điểu của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Cân cứ Nghị định sẻ  64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chỉnh phù quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước;

Cán cử Nghị định so 7I/2007/NĐ-CP ngày 03 thảng 5 năm 2007 cùa 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết vờ hưcmg dẫn thực hiện một so điều của Luật Công 
nghệ thông tin ve công nghiệp công nghệ thông tin;

Cân cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 thảng 7 năm 2006 của 
Thù tướng Chỉnh phủ quy định vẻ việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ 
thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngán sách nhà nước vả 
Quyết định số 223/2006/QĐ-TIg ngày 04 tháng 10 nãm 2006 cùa Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi một sổ điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg;

Căn cử Nghị định so 132/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 năm 2013 cùa 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi 

tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 
trong nước sứ dụng nguồn von ngân sách nhà nước.



ỉ)iều 1. Phạm vi điều chình

Thông tư này quy định về:

1. Tiêu chí xác định và Danh mục sản phâm, dịch vụ công nghệ thông tin 
sản xuất trong nước được ưu tiên đau tư, mua sắm trong các cơ quan, tồ chức 
nhà nướcể

2. Việc ưu tiên dược áp dụng trong các trường hợp đầu tư, mua sẳm sản 
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc 
vốn có nguồn gôc từ ngân sách nhà nước và việc đâu tư, mua sắm này không 
nhằm mục đích thương mại, cụ thẻ gồm:

a) Mua sắm tài sàn và mua sắm khác nhằm duy trì hoạt dộng thường
xuyên;

b) Mua sắm, đau tư trong các dự án đau tư;

c) Các hoạt động khác có hạng mục dâu tư, mua săm sản phàm, dịch vụ 
công nghệ thông tin.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các cơ quan, đem vị thuộc 
lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là các ca  quan, tồ chức).

2. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đổi tượng nêu tại 
Khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, mua 
sắm sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Diều 3. Sản phấm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất  trong nuóc 
được ưu tiên khi đầu  tư, mua sắm

Sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên 
đầu tu. mua sắm sử dụna nguồn vốn neân sách nhà nước hoặc vốn có neuồn gốc 
từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là sàn phẩm, dịch vụ được ưu tiên) khi:

1. Sản phẩm, dịch vụ thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thỏng 
tin sản xuất ưong nước được iru tiên khi dầu tư, mua sắm quy định tại Điều 4 
Thông tư này;

2. Đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này;

3. Sàn phẩm, dịch vụ được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điêu 7
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Thông tư này.

Điều 4ẳ Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 
trong nước được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm

1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nehệ thông tin sản xuất trong nước 
được ưu tiên khi đâu tư, mua sắm (sau đây gọi tẳt là Danh mục) được quy định 
tại Phụ lục so I kèm theo Thôns tư này.

2. Danh mục sỗ được cặp nhật, bồ sung cho phù họp với thực tiễn phát triển.

Điều 5. Tiêu chí chung đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên

Sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên phải đáp ứng các tiêu chí chung như sau:

1. Đã được đăng ký thương hiệu và được bào hộ theo quy định cúa pháp 
luật Việt Nam, hoặc đã đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện đề cung cấp 
sản phấm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Có tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;

3. Có thông báo rõ ràng các điều khoản cam kết về bảo hành, trách nhiệm 
cùa nhà cung cấp, chính sách hậu mãi.

Điều 6. Tiêu chí cụ thể đối vói sản phẩm, dịch vụ đirợc »ru tien

Sản phẳm, dịch vụ được ưu tiên phải đáp ứng các tiêu chí cụ thẻ như sau:

1. Đối với sản phẩm phần cứng, điện tử:

a) Chi phí sàn xuắt trong nước của sản phẩm chiếm ti lệ từ 25% trở lên 
trong giá sản phẩm đó, hoặc có tối thiều 50 lao động Việt Nam có chuyên môn 
về phần cứng, điện từ có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên, bao gồm các cán 
bộ nghiên cứu và phát triền sản phẩm (R&D), kiểm tra chất lượng, kỹ sư và 
công nhân trực tiếp sản xuất sản phâm đỏ;

b) Sản phẩm đã công bố phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia (nếu có). Sản 
phẩm được chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc Danh mục 
sản phẩm hàng hóa chuyên ngàrih công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc 
phải chứng nhặn và công bổ hợp quy hoặc sản phâm đã được công bô hợp quy 
đối với sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ 
thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy;

c) Sản phẩm được sàn xuất bởi tồ chức, doanh nghiệp đạt ít nhất một 
trong các chuần quản lý chất lượng, môi trường cho hoạt động sàn xuât phân
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cứng, điện tử sau: TCVN ISO 9001:2008; TCVN ISO 17025:2005; TCVN ISO 
14001:2004, hoặc tương đương.

2. Đối với sản phẩm phần mềm:

a) Các chức năng, tính năng kỹ thuật cùa sản phâm phù hợp với các yêu 
cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn cùa cơ quan nhà nước (nêu có);

b) Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm ti lệ từ  25% trờ lên 
trong giá sản phẩm dó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có chuyên môn 
về phần mềm có hợp đồng lao động từ 01 năm trờ lên, bao gồm các cán bộ 
nghiên cứu và phát triền (R&D), kiểm tra đàm bảo chất lượng, kỹ sư và lặp trình 
viên trực tiếp sàn xuất sản phâm đó;

c) Sản phẩm phải được sản xuất bởi tồ chức, doanh nghiệp đạt chửng chi 
cho hoạt động sản xuất phần mềm theo chuẩn CiVIMI mức 3 trở lên, hoặc TCVN 
ISO 9001:2008, hoặc tương đương hoặc sản phẩm có điêm mô hình độ chín 
nguồn mở (OSMM) từ 60 điểm trở lên, hoặc mô hình điểm ngường thất bại 
(PoF) từ 50 điểm trở xuống;

d) Dối với các sản phẩm an toàn thông tin mạng thì thực hiện theo quy 

định pháp luật vê an toàn thông tin mạng.

3. Đôi với sản phâm nội dune thông tin sô:

a) Sản phẩm phải tuân thủ pháp luật về việc cung cấp, sử dụng nội dung, 
thông tin;

b) Chi phí sản xuất trong nước cùa sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 25% trờ lên 
irong giá sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có hợp đồng iao 
dộng từ  01 năm trở lên, trực tiếp tham gia phát triền sản phẩm đó.

4. Đối với dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Dịch vụ được cung câp bời nhà cung câp dịch vụ đạt tiêu chuân quản lý 
chất lượng TCVN ISO 9001:2008, hoặc tương đương. Hệ thống máy chủ cung 
cấp dịch vụ (nếu có) đặt tại Việt Nam. Ưu tiên các nhà cung cấp dịch vụ có hệ 
thống quản lv chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 20000 hoặc ISO 
27001;

b) Đối với các dịch vụ có liên quan đến dừ liệu của khách hàng, nhà cung 
cấp dịch vụ phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật thông tin, dừ liệu của 
khách hàng;
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c) Đối với các dịch vụ an toàn thông tin mạng thì thực hiện theo quy định 
pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Điều 7. Công bố thông tin về sản phẩm, dịch vụ đưực ưu tiên

1. Đe các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt tiêu chí tại Điều 5 và 
Điều 6 Thông tư này được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm, tồ chức, doanh nghiệp 
sản xuất, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:

a) Công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt các tiêu chí dược 
ưu tiên đầu tư, mua sắm theo mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Thông tư này trên 
phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của mình (nếu có) 
trong suốt quá trình cung cắp sản phẩm, dịch vụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về tính chính xác của các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ 
thông tin đã công bố;

b) Thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công 
nghệ thông tin -  18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thông tin liên quan đến 
sàn phẩm, dịch vụ đà được công bố theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Thông 
tư này;

c) Công bố bồ sung hoặc thay đổi thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi có 
sự thay đồi về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã công bổ trên phương 
tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của mình và thông báo về Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo mẫu tại Phụ lục số IV 
kèm theo Thông tư này;

d) Trường hợp ngừng cung cấp hoặc ngừng hồ trợ đối với sản phẩm, dịch 
vụ được ưu tiên đâ công bố, tồ chức, doanh nghiệp phải thông báo trên phương 
tiện ihông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của mình và thông báo tới Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo mẫu tại Phụ lục số V 
kcm theo Thông tư này;

đ) Đàm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên như thông tin đã 
công bố.

2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của tổ 
chức, doanh nghiệp (gửi theo mẫu tại Phụ lục số III hoặc Phụ lục số IV hoặc 
Phụ lục số V kèm theo Thông tư này), Bộ Thông tin và Truyền thông có trách 
nhiệm:

a) Xem xét, đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên của tổ
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chức, doanh nghiệp lên cồng thông tin điện tử tại địa chỉ www.mic.govềvn đê 
các cơ quan, tổ chức tham khào khi đầu tu, mua sam sản phẩm, dịch vụ công 
nghệ thông tin;

b) Trong trường hợp cần thiết, tô chức kièm tra sự đáp ứng vê tiêu chí của 
sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên đã được các tổ chức, doanh n&hiệp công bố, 
đãng tải kết quả kiểm tra lên công thông tin điện tử tại địa chi www.mic.gov.vn. 
Trường hợp phát hiện sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cùa tổ chức, doanh 
nghiệp dâ đăng công bố không đạt so với thông tin công bố, Bộ Thông tin và 
Truyền thông sê yêu cầu các cơ quan chửc năng điều tra, xử ỉý theo quy định 
pháp luật.

3. Khuyến khích các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các 
Bộ. CƯ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền 
thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khảo sát, đánh giá và công bố 
các sân phàm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua 
săm trong lĩnh vực, trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.

Điều 8. Đầu tư, mua sắm sàn phẩm, dịch vụ được ưu tiên t rong trường 
h(Ễ)p có yêu cầu kỹ thuật  đặc thù

Trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cần đẩu tư, mua 
sắm có trong Danh mục quy định tại Phụ lục sổ I kèm theo Thông tư này, nhưne 
do yêu cầu kỹ thuật dặc thù của dự án không thế lựa chọn sản phẩm, dịch vụ 
dược ưu tiên thì chù đầu tư phải thực hiện quy trình thẳm định, phê duyệt nhu
sau:

1 ử Quy trình thầm định:

a) Chủ đầu tư lập hô sa giải trình gửi xin ý kiến chuyên môn của đơn vị 
chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Bộ, ngành hoặc Sờ Thông tin và 
Truyẻn thông của địa phương mình (sau đây gọi tat là đơn vị chuyên trách). 
Trong trường hợp chù đầu tir cũng chính là đơn vị chuyên trách thì cơ quan có 
thảm quyên quyết định đầu tư, mua sấm phải lập một Tô tư  vấn độc lập đc xem 
xét. cho ý kiên đề xuất đàu tư, mua sám. Tồ tư vấn độc lập phải đáp ứn£ dồng 
thời các điều kiện sau: Có tối thiểu 03 thành viên; các thành viên Tổ tư vấn độc 
lập không thuộc đơn vị chù đầu tư; có năng lực, kinh nghiệm phù hợp;

b) Trong vòng 05 ngày làm việc kề lừ khi nhận được hồ sơ giải trình hợp 
lệ, đem vị chuycn trách hoặc Tồ tư van độc lập phải có văn bàn góp ý kiến 
chuyên môn gửi cơ quan có thầm quyền quyết định đầu tư, mua sắm và chủ đầu
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tư;

c) Nội dung văn bản góp ý kiến chuyên môn: Phân tích mục đích sử dụng 
dc xác định yêu cầu của sàn phẩm, dịch vụ cần đầu tư, mua sắm; đánh giá khả 
nâng đáp ứng của sản phâm, dịch vụ được ưu tiên so với yêu cầu của sản phẩm, 
dịch vụ cần đầu tư, mua sắm; xác định tính xác đáng của việc không đầu tư, mua 
sẩm sản phâm, dịch vụ được ưu tiên và nêu rõ ý kiến két luận đối với đề nghị 
của chủ đầu tư;

d) Trên cơ sở văn bản góp ý kiến chuyên môn, chù đầu tư trình hồ sơ giải 
irìrih lên cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm đe xin phê duyệt 
việc không đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên. Chù đầu tư chịu 
trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu và các phân tích, lặp luận trong hồ 
sơ giải trình;

đ) Trong vòng 10 ngày làm việc kề từ khi nhận được hồ sơ giải trình của 
chù đầu tư, Thủ trường cơ quan có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mưa sắm 
giao cho cơ quan chức năng tiến hành thầm định để có căn cứ phê duyệt việc 
không đầu tư, mua sắm sản phấm, dịch vụ trong nước và chịu trách nhiệm trực 
tiếp về quyết định của mình.

2. Hồ sơ giải trình bao gồm:

a) Giải Irình mục đích cùa việc đầu tư sản phẩm, dịch vụ và yêu cầu đặc 
thù mà sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên không đáp ứng được;

b) Tài liệu mô tà yêu cầu về chức năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm, 
dịch vụ cần đằu tư, mua sắm đáp ứng yêu cằu của dự án;

c) Giải trình lý do sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên không đáp ứng được 
các yêu cầu về chức năng, thông sổ kỹ thuật của sản phấm, dịch vụ cần đầu tư,
mua sắm;

d) Văn bản góp ý kiến chuyên môn của đơn vị chuyên trách hoặc Tô tư 
vấn độc lập và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 9. Trách  nhiệm cùa các đơn vị lỉên quan
1. Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách

nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tồ chức hướng dẫn thực 

hiện Thông tư này;
b) Tồ chức đánh giá sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, trình Bộ
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trưởng xem xét, cập nhật, bỏ sung Danh mục;
c) Tổng hợp tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư này đê trinh Bộ 

trườníi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sờ Thông tin và Truyền thôns các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương cỏ trách nhiệm:

a) Tồ chức hướng dẫn, phổ biến, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, 
ngành hoặc địa phương minh thực hiện nội dung của Thông tư này;

b) Đưa ra và chịu trách nhiệm về ý kiến chuyên môn cùa minh đối với các 
nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên dầu 
tư, mua sam trong các dự án, ke hoạch đầu tư, mua sắm dùng nguồn vốn ngàn 
sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình;

c) Yêu cầu các chủ đầu tư thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình báo cáo 
về tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư này. Tồng hợp và gửi báo cáo 
theo mẫu tại Phụ lục sô VI kèm theo Thông tư này vê Bộ Thông tin và Truyền 
thông (Vụ Công nghệ thông tin) trước ngày 31 tháng 3 hàng năm đề tồng hcyp 
háo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm đã được thẩm định, phê duyệt 
và tricn khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc đâu tư, mua sam sản 
phâm, dịch vụ cône, nghệ thông tin sản xuất trong nước tiếp tục thực hiện theo 
các quy định tại Thông tư sổ 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Thòng tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, 
mua sẩm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng 
nguồn vốn ngàn sách nhà nước.

2. Trong trường hợp việc dầu tư, mua sắm dã được thẳm định, phê duyệt 
nhưng chưa bẳt đầu triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc đầu 
tư, mua sắm sản phàm, dịch vụ công nghệ thông tin sàn xuất trong nước ihực 
hiện theo các quv định pháp luật về quản lý đầu tư, pháp luật về đấu thầu và 
Thông tir nàyệ

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ nsày 01_tháne 3 năm 2017.

2. Thông lư này thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BT1TT ngày 20 tháng
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02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về 
ưu tiên đầu tư, mua sấm các sản phầm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 
trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để kịp thời giải quyết.

4. Chánh Vản phòng, Vụ trường Vụ Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 
quan, tồ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./.

yVớ7ể nhận:
- Thủ tương Chính phủ, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc Nhả nước;
-Cơ quan TW cùa các đoàn thể; Trương Minh Tuấn
- UBND các tinh, thành phô trực thuộc 1W;
- Đơn vị chuyên ưách CNTT céc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chinh phù;
- Sở TT&TT các tình, thành phố trực thuộc TW;
- Cóng báo, Cổng Thông tin điộn tử Chinh phù;
- ủ y  ban Quốc gia về úng dụng công nghộ thông tin;
- Ban Chi đạo CNTT cơ quan Đảng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;
-Lưu: VT,CNTT(5)!
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Danh mục sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên
(Ban hành kèm theo Thông tu sổ 4  Ỉ/20I6/TT'-BTĨTT ngày thảng Ạ Zmùm 2016 

cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phụ lục số I

STT Tên sản phâm, dịch vụ

1 Nhóm sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi

1.1 Máy tính cá nhân đê bàn

1.2 Máy tính xách tay

1.3 Máy chủ

1.4 Các thiêt bị nhập dữ liệu

1.5 Màn hình máy tính LCD

2 Nhóm sản phẩm thiết bị thông tin viễn ỉhông, điện tử  đa phương 

tiện

2.1 Điện thoại hữu tuyên

2.2 Cáp đông, cáp quang, cáp xoăn đôi

2.3 Thiêt bị giải mã tín hiệu truyên hình sô mặt đât (Set top box)

2.4 Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyên hình sô mặt đât

3 Nhóm phần mềm ứng dụng

3.1 Phân mêm quản lý văn bản và điêu hành công việc

3.2 Phân mêm quản lý hộ tịch

3.3 Phân mêm một cửa điện tử

3.4 Phân mềm cấp phép, câp giây chứng nhận

3.5 Phân mêm kê toán

3.6 Phân mêm quản lý nhân sự, châm công

3.7 Phân mêm quản lý nguôn lực cho doanh nghiệp vừa và nhò

3.8 Phần mềm từ điền tiếng Việt, ngoại ngữ

3.9 Phân mềm kê khai hải quan điện từ

3.10 Phân mêm đăng ký và câp mà sô thuê

3.11 Phân mêm quản lý tài sản, kho



3.12 Phân mềm quản lý nghiệp vụ trường học

3.13 Phân mẻm quản lý nghiệp vụ bệnh viện

3.14 Phân mêm quản lý quan hệ khách hàng

3.15 Phân mêm quản lý thi công xây dựng

3.16 Phân mêm hội nghị, truyên hình trực tuyên

3.17 Phân mêm quản trị dự án

3.18 Phân mềm nhặn dạng tiêng Việt

3.19 Phân mỏm quản lý Môi trường -  Đô thị

3.20 Phần mềm thi đua -  khen thường

3.21 Phân mêm quản lý đơn thư khiêu nại

3.22 Phân mêm quản lý thư viện

3ễ23 Phân mêm hô trợ đào tạo trực tuyến (eLearning)

4 Nhóm phần mềm tiện ích

4.1 Phân mêm an toàn thông tin mạng

5 Nhóm sản phẩm nội dung sổ

5.1 Thư viện sô, kho dừ liệu sô

6 Nhóm dịch vụ điều tra,  khảo sát, nghiên cứu thị trương về công 
nghệ thông tin

6.1 Dịch vụ điêu tra, khảo sát sô liệu vê cóng nghệ thông tin

6.2 Dịch vụ phân tích, khai thác sô liệu về công nghệ Uiông tin

7 Nhóm dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin

7.1 Dịch vụ phân tích hệ thống công nghệ thông tin

7.2 Dịch vụ tư vấn giải pháp, sàn phâm, hệ thống công nghệ thông tin

7.3 Dịch vụ tư vốn về dự án công nghệ thông tin

7.4 Dịch vụ tư vấn về chính sách, chiến lược, quản lý công nghệ thông tin

7.5 Dịch vụ tư vấn đánh giá, thâm định phân cứng, hệ thông, mạng, sàn 

phẩm tích hợp

7ễ6 Dịch VII tư vấn định giá phần mềm

7.7
1

Dịch vụ tư vấn về an toàn thông tin
--------------------------------------------------------------— ---------- — _
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8 Nhóm dịch vụ tích họp hệ thống, quản lý ứng dụng

8.1 Dịch vụ quản lý, duy trì hệ thống

8.2 Dịch vụ tích hợp hệ thông

8.3 Dịch vụ quản lý, duy trì mạng

9 Nhóm dịch vụ thiết kế, duy trì trang, cổng thông tin điện tử

9 ế! Dịch vụ phân tích, thiêt kê, phát triển ừang thông tin điện tử

9.2 Dịch vụ quản lý, duy trì trang thông tin điện từ

10 Nhóm dịch vụ lãp đăỉ, bảo hành, bảo ỉrì, nâng câp vê công nghệ 
thông tin

10Ế1 Dịch vụ lăp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chừa sản phâm phân cứng, điện 

tử

10.2 Dịch vụ cài đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chừa phần mềm

10.3 Dịch vụ lăp đặt, cài đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa mạng

10.4 Dịch vụ bảo hành, bảo trì sản phẩm nội dung số

10.5 Dịch vụ nâng cắp phần cứng, phần mềm, hệ thống

11 Nhóm dịch vụ cập nhật, tìm kicm, lưu trữ,  xử lý d ữ  liệu và khai 
thác cơ sở  d ữ  liêu 

•

11.1 Dịch vụ thu thập số liệu

11.2 Dịch vụ nhập, sô hóa, chuyên đôi dừ liệu

11.3 Dịch vụ xử lý, khai thác dữ liệu

11.4 Dịch vụ công tìm kiêm trên mạng

12 Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin

12.1 Dịch vụ cho thuê phân cứng công nghệ thông tin

12.2 Dịch vụ cho thuê phân mêm, cơ sờ dữ liệu

12.3 Dịch vụ cho thuê hệ thông

12.4 Dịch vụ trung tâm dữ liệu

13 Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin

13.1 Dịch vụ đào tạo chính sách, chiên lược công nghệ thông tin

13.2 Dịch vụ đào tạo quản trị, quản lý công nghệ thông tin

13.3 Dịch vụ đào tạo kỹ thuật về công nghệ thông tin
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13.4 Dịch vụ đào tạo sử dụng công nghệ thông tin

13.5 Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ tư vân về công nghệ thông tin

13.6 Dịch vụ đào tạo kỷ năng mềm về công nghệ thông tin

14 Nhóm dịch vụ phần cứng

14.1 Dịch vụ thiêt kê phân cứng

14.2 Dịch vụ gia công phần cứng, điện tử

14.3 Dịch vụ kiêm thừ phân cứng

14.4 Dịch vụ làm mới, tái chế các sàn phẩm phần cứng, điện tử

14.5 Dịch vụ xuất nhập khâu, phân phôi sản phảm phân cứng, điện từ

15 Nhóm dịch vụ phần mềm

15.1 Dịch vụ phân tích, thiết kế phần mềm

15.2 Dịch vụ phát triền, gia công phân mêm

15.3 Dịch vụ chinh sửa, bồ sung chửc năng, bản địa hóa phần mềm

15.4 Dịch vụ kiểm thử, thẩm định phần mềm

15.5 Dịch vụ đóng gói phần mềm

15.6 Dịch vụ phát hành, chuyển giao, triển khai phần mềm

16 Nhóm dịcli vụ nội dung số

16.1 Dịch vụ gia công, hô trợ sản xuât nội dung sô

16.2 Dịch vụ chình sửa, bổ sung chức năng, bản địa hóa sàn phẫm nội dung
ASÔ

16.3 Dịch vụ cung cấp, phát hành, chia sẻ nội dung số

16.4 Dịch viẻi quản lý. duy trì, bảo dưỡng, bảo hành sàn phẩm nội dung số

17 Nhóm dịch vụ an toàn thông tin mạng

17.1 Dịch vụ kiêm tra, đánh giá an toàn thông tin

17ề2 Dịch vụ bảo mật thông tin

17ề3 Dịch vụ chửng thực chữ ký số

17.4 Dịch vụ giám sát an toàn thông tin

17.5 Dịch vụ ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin

17.6 Dịch vụ sao lưu/khôi phục dừ liệu
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18 Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác

18.1 Dịch vụ gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin

18.2 Dịch vụ nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin

18.3 Dịch vụ CAD/CAM
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Phiếu công bố sàn phẩm, dịch vụ đạt  các tiêu chí 
được ưu tiên đầu tư, mua sắm

(Ban hành kèm theo Thông tư số *4^/2016flT-BTTlT ngày ííthảng iln ã m  20ỉ 6 
cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1Ệ Thông tin chung:

1.1. Tên doanh ngh iệp :............................................................................................

1.2. Địa chi trụ sở ch ính :........................................................................................

1 ẵ3. Số điện th o ạ i:..................... số  fa x :......................... E m ail:..........................

1.4 Website (nếu c ỏ ): ...............................................................................................

2. Tên sàn phẩm, dịch vụ:

Phụ lục số II

3ẽ Lĩnh vực:

\ m  Phần cứne □  Phần mềm CH Dịch vụ C U n ộ ì dung thông tin số

4. Thương hiệu, nhãn hiệu và bản quyền của sản phẩm, dịch vụ (ghi rõ tên 

nhãn hiệu, logo, số hiệu giấy đăng ký, ngày đăng k ý , ...):

5ấ Các tính năng chính của sàn phẩm, mức độ chất lượng (service-ỉevcl 

agreement) của dịch vụ:

6. Thòi điểm đ ưa  sản phẩm, dịch vụ ra thị trường: ............................................

7. Phiên bản của sản p h ẩ m : .....................................................................................

8. Các giải thường,  chứng nhặn mà sản phâm, dịch vụ đã đạt được (nểu có):



9. Hệ thống quy tr ình đảm bảo chất lưọìig liên quan của tô chúc/doanh 

nghiệp:

Quy tr ình 

chất  lượng
 ̂ -1 A / O  ^ 1 • ACap độ/ So liiçu Năm dạt

ISO/IEC

CM M /CM M l

TCVN

Tiêu chuân khác
(ghi rõ)

10. Khả nãng nâng cấp,  mở rộng, tương thích, kết nối vởi các sản phẩm 

khác:

11. Các tài liệu kỳ thuật,  tài liệu hướng (lần sử  dụng hằng tiếng Việt:

12. Các điều khoản cam kct bảo hành, trách nhiệm của nhà cun« cấp, chính 

sách hậu mãi và cậc chính sách liên quan khác:

13. Các thông tin liên quan khác (nếu cỏ):

Đại diện pháp luật của tô chức/doanh nghiệp

(Kỷ, ghi rỏ họ tên, đỏng dấu)
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Văn bản thông báo gửi Bộ Thông tin và Truyền ỉhông về sản phẩm dịch vụ
công nghệ thông tin được ưu tiên

(Ban hành kèm theo Thông lư 5 0 ^ 2 0 16ÍTT-BTTĨT ngày ¿ithảng 42năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Tên tố chức, doanh nghiệp) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
SỐ:................  ngày.ể.. tháng..... n ă m .........

THÔNG BÁO 
v ề  việc Công bố sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 
(Vụ Công nghệ thông tin)

1. Tên tổ chửc/doanh nghiệp :..........................................................................

2. Địa c h ỉ : .............................................................................................................

3. Quyết định thành lập (nếu có), Giấy phép kinh doanh s ố : .......................
Cơ quan c ấ p :............................. cấp ngày ......................t ạ i ..........................................

%. Điện th o ạ i:....................... F ax :.................. E -M ail:.....................................

Căn cứ Thông tư số 4Ị/2016/TT-BTTTT, ngàyỉí/^2/2016 của Bộ trường

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản

phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân

sách nhà nước, (tên tổ chức/doanh nghiệp) đã CÔI12, bổ sản phẳm, dịch vại được

ưu tiên:

Phụ lục số III

TT Tên sản phẩm, 

dich vu • •

Mô tả chức năng 

sản phẩm, dịch vụ

Phương tiện công bố

(*)

1

2

...



(*): ghi rõ địa chỉ website, liệt kẻ phương tiện thông tin đại chúng đã 

công bố, thời gian, số kí hiệu cùa ấn bản hoặc chương trình có đủng tải thông 

tin công bo về sản phẩm, dịch vụ được tru tiên.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành tiếp nhận, tỏng hợp và 

xừ lý các thông tin về sàn phẩm/dịch vụ được ưu tiên của chúng tôi dã công bố 

như trênẽ

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Phiếu công bố sàn phẩm, dịch vụ được ưu tiên (đã điền các thông tin theo 

Phụ lục sô II, Thông tư  này);

- Tài liệu thuyết minh về sàn phắm, dịch vụ được ưu tiên đã công bố (theo 

mau dưới đáy);

- Bản sao các tài liệu để chứng minh sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí 

quy định trong Thông tư số ̂ 2 0 1 6  /TT-BTTTT .

- Các tài liệu liên quan khác: (liệt kê các tài liệu kèm theo).

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin cung cắp ừ trên và I lồ sơ gừi kèm là 

trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính 

chính xác của các thông tin này.

Trân trọng cảm ơn./.

Đại diện pháp luật của tổ chúc/doanh nghiệp

(Ký, ghi rỏ họ tên, đóng dâu)
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TÀI LIỆU
Thuyết minh về sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên đã công bố

(Kèm theo Phụ lục số'III)

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Ten doanh n g h iệ p : .............

2. Loại hình doanh nghiệp:

Loại hình Chọn Thông tin thêm

Doanh nghiệp nhà 

nước
□

Công ty cô phân □

Công ty TNHH □

Công ty hợp danh □

Công ty liên doanh □

Tên đôi tác và nước 

xuất xứ:

Tỷ lệ % vôn nước 

ngoài:

........................ %

Loại khác (ghi rõ): □

3ề Hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) và đào tạo trong doanh nghiệp
(néu có):

3.1. Bộ phận nghiên cứu phát triển: Có □  Không □

3.2. Số lượng nhân viên bộ phận nghiên cứu phát tr iể n :...............................

3.3ế Vốn đầu tư nghiên cứu phát triển hàng năm: ........................................

3.5. Số bầng phát minh, sáng chế được công n h ặn :.........................................

4. Giải thưởng doanh nghiệp đã đạt  được (nếu cỏ):

5. Số ỉuọng lao động chuyên môn làm việc dài hạn (hợp đồng lao động 01 

năm trờ  ỉcn) trong tô chức, doanh nghiệp (ghi rõ lĩnh vực phần cứng, điện tử 

hoặc phần mềm hoặc nội dung số):
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II. Thông tin về sản phẩm, dịch vụ được ưu ticn đã công bố.

1. Ten sản phẩm, dịch vụ (liệt kê tên sản phârn, dịch vụ đã công bố):

2. Chức  năng của sản phâm, dịch vụ (liệt kê chức nảng của từng sản phàm).Ế

3. Chi phí sản xuất trong ntrởc trên tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm, dịch 

vụ chiếm:

4. Các văn bằng bảo Ỉ1Ộ đâ đirợc cấp theo quy định của pháp luật sờ hữu trí 
tuệ hoặc các giấy chúng nhận hoặc các văn bản tưong tự  đà được cấp theo 
quy định pháp  luật:

5. Sản phâni nội dung thon« tin số (nếu có) tuân thủ pháp luật về cung cắp, 
sử  (lụng nội dung, (hông tin:

6. Dối vói dịch vụ công nghệ thông tin: Các biện pháp đảm bảo an toàn, bí 
mật thông tin, d ử  liệu của khách hàng đối với dịch vụ có licn quan đến các 
dừ  liệu của khách hàng:

P ] < 2 5 % I I > 2 5 %

□  Có □  Không

I__J Không

Đại diện pháp luật của tổ chúc/doanh nghiệp

(Kỷ, ghi rồ họ tên, đỏng dau)
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Vản bản thông báo bổ sung/thay đổi sản phẩm, 
dịch vụ được ưu tiên đã công bố

(Ban hành kèm theo Thông tư sô £{ị/20ỉ6/TT-BTTTT ngày ¿ithảng4iỉĩăm  2016 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phụ lục số IV

(Tên tổ chức, doanh CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ  NGH ỈA  v i ệ t  n a m  

---------psfofl?)---------  Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

...ề> ngày..ế. th á n g .....năm
Số:.............

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ

v ề  việc: Thông báo bổ sung/thay đổi sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên
đã công bố

Kính gửi : Bộ Thông tin và Truyền thông 
(Vụ Công nghệ thông tin)

1. Tên tồ chức/đoanh nghiệp:..........................................................................

2. Địa c h i : ..............................................................................................................

3. Quyết dịnh thành lập (nếu có), Giấy phép kinh doanh s ố : .......................
Cơ quan c ấ p :............................. cấp ngày ......................t ạ i ..........................................

4. Điện thoại : ........................F ax : .................. E-Mail: .....................................

Căn cứ Thông tư sổ ¿/^2016/TT-BTTTT, ngày 2 X ^ 2 0 1 6  cùa Bộ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sẳm các 

sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, {tên to chức/doanh nghiệp) thông báo với Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc bồ sung/thay đôi sản phâm/dịch vụ được ưu tiên đã công 

bố theo các nội dung tại mục 5 và 6 dưới đây.



5. Thông tin thay đôi:

TT Tên sản phâm, 
dich vu

Thông tin 
bồ sung/thay đồi

Lý do 
bồ sung/thay đồi

1

2

6. Thông tin chi tiết liên quan đến sự thay đồi:

Trân trọng cảm ơn./.

Đại diện pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp

(Kỷ, ghi rỗ họ tên, đóng dấu)
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Phụ lục số V

Văn bản thông báo ngừng hẫ trợ, cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ được ưu ticn đã công bố

(Ban hành kèm theo Thông tu  sô tft/2016/rr'-BTTTT ngày 4 Z/20ỉ 6 
của Bộ triỉởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Tên tổ chức, doanh CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_____ n&hjfjp)______  Độc lặp - T ự  do - Hạnh phúc

.Ẻ.Ề, ngày.... th án g .....nảm
Số:.............

VẢN BẢN ĐÈ NGHỊ

về  việc: Thông báo ngừng hỗ trự, cung cấp sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên
đã công bo

Kính g ử i: Bộ Thông tin và Truyền thông 
(Vụ Công nghệ thông tin)

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp:.........................................................................

2. Địa c h ỉ : .............................................................................................................

3. Quyết định thành lập (néu có), Giấy phép kinh doanh s ố : .......................
Cơ quan c ấ p :............................. cấp ngày ......................t ạ i ..........................................

4. Điện th o ạ i:....................... F ax :.................. E -M ail:.....................................

Căn cứ Thông tư số 4?72016/TT-BTTTT, ngày l y  -/4//2016 của Bộ

trirởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua 

sẳm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sàn xuất trong nước sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, (tên tổ chức/doanh nghiệp) thông báo với Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc ngừng cung cấp, hỗ trợ sản phẳm/dịch vụ được ưu 

tiên đã công bố theo các nội dung tại mục 5 và 6 dưới đây.



5. Thông tin ngừng cung cấp, hỗ trợ

TT Tên sản phâm, 
dịch vụ

Mô tà chức năng 
sàn phầm, 

dịch vụ

Thòi gian 
ngừng cung 
cấp, hỗ trợ

Lý do ngừng 
cung cấp, 

hỗ trọ

1

2

6. Thông tin chi tiết liên quan đến việc ngừng cung cấp, hổ trợ:

Trân trọng cảm om./.

Đại diện pháp luật của tổ chức/doanỉi nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)



Báo cáo, tồng họrp tình hình đầu tư, mua sắm sàn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
(Ban hành kèm í heo Thông tư sô: )-/7T-B777T ngày thảng 4ì/nám  2016 cùa Bộ trưởng Bộ Thỏng í in và Truyền thông)

Tên  co* q uan ,  tổ c h ứ c : ..............................................................................................................................................................................
I. THƯYÉT MINH V IỆC ĐÀU TƯ, MUA SẮM SẢN PHẢM, DỊCH v ụ  CNTT s ử  DỤNG NGƯÒN VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Phụ lục số VI

TT Ten sản phẩm, 
dịch vụ CNTT

Mục đích sử dụng Xuất xứ của sản 
phẩm/dịch vụ CNTT
(ữong nước hay nước 

ngoài)

Kinh phí Lý do không mua sàn phẩm, 
dịch vụ trong nước

(nếu có, đề nghị nêu chi tiết)

1

2

3

ễ.Ễ



II. TỎNG HỢP BÁO CẢO ĐÂU T ư ,  MUA SẨM SẢN PHẨM, DỊCH v ụ  CNTT s ử  DỤNG NGUỎN VỎN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

P h ần  mềm Phần cứng Tổng số 
d ự  án

l ông kinh 
phí thực

Tổng số 
phan 
mềm 
trong 
nước

Kinh phí 
m ua  sắm 

phần  
m ềm  
trong  
mróc
(triệu
đông)

T ỉ X
1 ông sô 

phan  
mềm 
niróc 
ngoài

Kinh
phí

mua
săm
phần
mềm
niróc
ngoài
(triệu
đồng)

Tổng kinh 
phí tlurc hiện 

mua sắm 
phần mềm
(triệu đồng)

rp A ẨTông sô 
thiết bị 

mua 
sắm 

ỉrong 
mróc

Kinh phi 
mua 
sắm 

thiết bị 
tron« 
nước
(triệu
đằng)

Tông so 
t h i ế t  b j  

mua 
cùa 

11 ước 
ngoài

Kinh phí
mua sắm 
thiết bị 

nước 
ngoài

(triệu đông)

Tổng kinh phí 
thực liỉện mua 

sắm phần 
cứng

(triệu đong)

hiện sắm phần 
mềm và 

phần cứng

(triệu đông)
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Nội dung thông tin số Dịch vụ CNTT Tổng số 
dự án 
thực 
hiện

Tồng kinh 
phí thực 
hiện mua 
sắm, sử 

dụng nội 
dung thông 

tin số và 
dịch vụ 
CNTT

(triệu đồng)

Tổng số 
sản 

phan) 
nội dung 
số trong 

nước

Kinh phí 
mua săm 

sản 
phẩm 

nội dung 
số trong 

nước
(triệu
đắng)

Tồng số 
sản 

phâm 
nội 

dung sổ 
nước 
ngoài

Kinh 
phí 

niua 
săm sản 

phẩm 
nội 

dung số 
nước 
ngoài
(triệu
đồng)

Tồng kinh 
phí thực hiện 
mua săm sản 

pham nội 
dung số 

(triệu đồng)

1 ông sô 
dịch vụ 
CNTT 

sử dụng 
trong 
nước

Kinh 
phí sử 
dụng 

dịch vụ 
CNTT 
trong 
nưởc
(triệu
đồng)

Tổng số 
dịch vụ 
CNTT 

sử dụng 
nước 
ngoài

Kinh phí 
sử dụng 
dịch vụ 
CNTT 
nước 
ngoài

(triệu đằng)

Tồng số kinh 
phí sử dụng 

dịch vụ CNTT
(triệu đồng)

III. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

3


