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THÔNG TƯ
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
Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ
thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ
thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và
Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của 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 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong
nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:
1. Tiêu chí và Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất
trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.
2. Việc ưu tiên được áp dụng trong các trường hợp đầu tư, mua sắm sản
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc

vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và không nhằm mục đích thương mại, cụ
thể gồm:
a) Mua sắm tài sản và mua sắm khác nhằm duy trì hoạt động thường xuyên;
b) Mua sắm, đầu tư trong các dự án đầu tư;
c) Các hoạt động khác có hạng mục đầu tư, mua sắm sản phẩm, 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, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức).
2. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại
Khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, mua sắm
sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, MUA SẮM
Điều 3. Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước
được ưu tiên đầu tư, mua sắm
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên khi
đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ
ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là sản phẩm, dịch vụ trong nước) là các sản
phẩm, dịch vụ đáp ứng các điều kiện sau:
1. Thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước (sau đây gọi tắt là Danh
mục) quy định tại Điều 4 Thông tư này;
2. Đáp ứng các tiêu chí chung quy định tại Điều 5 và tiêu chí cụ thể đối với
từng loại sản phẩm, dịch vụ quy định tại Điều 6 Thông tư này.
Điều 4. Quy định về Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước
1. Danh mục được quy định tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư này.
2. Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát triển.
Điều 5. Tiêu chí chung xác định sản phẩm, dịch vụ trong nước
Sản phẩm, dịch vụ trong nước có các tiêu chí chung như sau:
1. Được sản xuất tại Việt Nam, bởi doanh nghiệp mà trong đó các pháp nhân
và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối
(đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại
hình doanh nghiệp khác);
2. Đã được đăng ký thương hiệu và được bảo hộ theo quy định của pháp luật

Việt Nam, hoặc đã đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện để cung cấp sản
phẩm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam;
3. Có tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;
4. Có thông báo rõ ràng các điều khoản cam kết về bảo hành, trách nhiệm
của nhà cung cấp, chính sách hậu mãi và chính sách liên quan khác.
Điều 6. Tiêu chí cụ thể xác định sản phẩm, dịch vụ trong nước
Sản phẩm, dịch vụ trong nước có các tiêu chí cụ thể như sau:
1. Đối với sản phẩm phần cứng, điện tử:
a) Doanh thu từ sản phẩm phải đạt tối thiểu 10 tỷ đồng/01 năm trong 02 năm
liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 05 cơ quan nhà nước, hoặc 10 tổ chức, doanh
nghiệp hoặc 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm;
b) Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 20% trở lên trong
tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 50 lao động Việt Nam có
chuyên môn về phần cứng, điện tử đang làm việc ổn định từ 01 năm trở lên, bao
gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), kiểm tra chất lượng, kỹ
sư và công nhân trực tiếp sản xuất về phần cứng, điện tử;
c) Sản phẩm đã công bố phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia và đã được chứng
nhận và công bố 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 chứng nhận và
công bố hợp quy hoặc sản phẩm đã được công bố 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;
d) Sản phẩm được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp đạt ít nhất một trong
các chuẩn quản lý chất lượng, môi trường cho hoạt động sản xuất phần cứng, điện
tử sau: TCVN ISO 9001:2008; TCVN ISO 14001:2004; TCVN ISO 17025:2005,
hoặc tương đương.
2. Đối với sản phẩm phần mềm:
a) Doanh thu từ sản phẩm phải đạt tối thiểu 500 triệu đồng/01 năm trong 02
năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 02 cơ quan nhà nước, hoặc 05 tổ chức,
doanh nghiệp, hoặc 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm;
b) Các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ
hoặc quy định, hướng dẫn tương ứng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các
cơ quan nhà nước (nếu có), hoặc sản phẩm được phát triển từ phần mềm nguồn
mở, tuân thủ chuẩn mở;
c) Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong
tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có
chuyên môn về phần mềm đang làm việc ổn định từ 01 năm trở lên, bao gồm các
cán bộ nghiên cứu và phát triển (R&D), kiểm tra đảm bảo chất lượng, kỹ sư và lập
trình viên;
d) Sản phẩm phải được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp đạt chứng chỉ

cho hoạt động sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI mức 3 trở lên, hoặc TCVN
ISO 9001:2008, hoặc sản phẩm có điểm mô hình độ chín nguồn mở (OSMM) từ 60
điểm trở lên, hoặc mô hình điểm ngưỡng thất bại (PoF) từ 50 điểm trở xuống.
3. Đối với sản phẩm nội dung thông tin số:
a) Sản phẩm phải tuân thủ pháp luật về cung cấp, sử dụng nội dung, thông
tin trên mạng (nếu là sản phẩm được cung cấp qua mạng);
b) Doanh thu từ sản phẩm phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/01 năm trong 02 năm
liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 20 tổ chức, doanh nghiệp, hoặc tối thiểu 500 cá
nhân đã và đang sử dụng sản phẩm;
c) Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong
tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có
chuyên môn về phần mềm hoặc nội dung số đang làm việc ổn định từ 01 năm trở
lên, bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển (R&D), kiểm tra đảm bảo chất
lượng, kỹ sư và lập trình viên.
4. Đối với dịch vụ công nghệ thông tin:
a) Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/01
năm trong 02 năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 05 tổ chức, doanh nghiệp đã
và đang sử dụng dịch vụ;
b) Được cung cấp bởi tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng
dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO, ưu tiên các tổ chức, doanh nghiệp đạt chuẩn TCVN
ISO 27001;
c) Đối với các dịch vụ có liên quan đến các dữ liệu của khách hàng, tổ chức,
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật
thông tin, dữ liệu của khách hàng.
Điều 7. Công bố sản phẩm, dịch vụ trong nước
1. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt tiêu chí chung quy
định tại Điều 5 và tiêu chí cụ thể đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ quy định tại
Điều 6 Thông tư này, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm:
a) Công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt các tiêu chí được 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), đồng
thời 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 thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
đã công bố tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin – 18
Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Thông tư
này;
c) Công bố bổ sung hoặc thay đổi thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi có sự
thay đổi về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã công bố 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) Trong trường hợp ngừng cung cấp hoặc ngừng hỗ trợ đối với sản phẩm,
dịch vụ công nghệ thông tin đã công bố, tổ chức, doanh nghiệp phải thông báo trên
phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của mình (nếu có) và
thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo mẫu
tại Phụ lục số V kèm theo Thông tư này;
đ) Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin 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 của tổ chức, doanh
nghiệp lên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.mic.gov.vn để các cơ quan, tổ
chức tham khảo khi đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin;
b) Tổ chức kiểm tra sự đáp ứng về tiêu chí của sản phẩm, dịch vụ công nghệ
thông tin đã được các tổ chức, doanh nghiệp công bố (trong trường hợp cần thiết)
và đăng tải kết quả kiểm tra lên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.mic.gov.vn.
3. Khuyến khích các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ,
cơ 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 sản phẩm,
dịch vụ công nghệ thông tin đạt tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong lĩnh
vực, trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.
Chương III
QUY ĐỊNH ƯU TIÊN VỀ ĐẦU TƯ, MUA SẮM SẢN PHẨM,
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 8. Quy định ưu tiên về đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công
nghệ thông tin
1. Chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chủ trì đầu tư, mua sắm (sau
đây gọi chung là Chủ đầu tư) khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn
có nguồn gốc ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm,
dịch vụ trong nước được quy định tại Điều 3 của Thông tư này.
2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
a) Không đưa ra các yêu cầu, điều kiện, tính năng có thể dẫn tới việc loại bỏ
các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trong thiết kế sơ
bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu
chào hàng, yêu cầu báo giá, hay các yêu cầu mua sắm khác;
b) Có phương án cộng điểm ưu tiên trong bảng đánh giá, chấm điểm để ưu

tiên cho nhà thầu, đơn vị cung cấp chào các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
sản xuất trong nước trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu
thầu;
c) Thể hiện rõ trong hồ sơ mời thầu, yêu cầu báo giá hoặc các văn bản tương
tự khác các tiêu chí cụ thể để ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ trong nước quy định
tại Điều 3 Thông tư này;
d) Xem xét các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã được tổ chức,
doanh nghiệp công bố theo quy định tại Điều 7 để quyết định lựa chọn sản phẩm,
dịch vụ phù hợp, đúng quy định tại Thông tư này.
3. Trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cần đầu tư, mua
sắm có trong Danh mục quy định tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư này, nhưng
do yêu cầu kỹ thuật đặc thù của dự án, Chủ đầu tư không đầu tư, mua sắm sản
phẩm, dịch vụ trong nước thì phải lập hồ sơ giải trình và thực hiện theo quy định
tại Điều 9 Thông tư này.
Điều 9. Thẩm định, phê duyệt khi không đầu tư, mua sắm sản phẩm,
dịch vụ trong nước
1. Quy trình thẩm định:
a) Chủ đầu tư lập hồ sơ giải trình gửi xin ý kiến chuyên môn của đơn vị
chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình.
Trong trường hợp Chủ đầu tư cũng chính là đơn vị chuyên trách về công nghệ
thông tin thì phải lập một Tổ tư vấn độc lập để xem xét, cho ý kiến đề xuất đầu tư,
mua sắm. Tổ tư vấn độc lập do cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm
quyết định thành lập và phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Có tối thiểu 03
thành viên; các thành viên Tổ tư vấn độc lập không thuộc đơn vị Chủ đầu tư; có
năng lực, kinh nghiệm phù hợp;
b) Nội dung văn bản góp ý kiến chuyên môn: Xem xét, đánh giá hồ sơ giải
trình của Chủ đầu tư, phân tích mục đích sử dụng để xác định yêu cầu của sản
phẩm, dịch vụ cần đầu tư, mua sắm; đánh giá khả năng đáp ứng của sản phẩm, dịch
vụ trong nước 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 sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước và
nêu rõ ý kiến kết luận đối với đề nghị của Chủ đầu tư;
c) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ giải trình hợp lệ,
đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc Tổ tư vấn độc lập phải có văn bản
góp ý kiến chuyên môn gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm và
Chủ đầu tư;
d) Trên cơ sở văn bản góp ý kiến chuyên môn, Chủ đầu tư trình hồ sơ giải
trình lên cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm để xin phê duyệt việc
không đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước và chịu trách nhiệm về tính
xác thực của các tài liệu và các phân tích, lập luận trong hồ sơ giải trình;
đ) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ giải trình của
Chủ đầu tư, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm

giao cho cơ quan chức năng tiến hành thẩm định để có căn cứ phê duyệt việc
không đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước và chịu trách nhiệm trực tiếp
về quyết định của mình.
2. Hồ sơ giải trình bao gồm:
a) Giải trình mục đích của việc đầu tư sản phẩm, dịch vụ và yêu cầu đặc thù
của công việc mà sản phẩm, dịch vụ trong nước không đáp ứng được;
b) Tài liệu mô tả yêu cầu về chức năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm,
dịch vụ cần đầu tư, mua sắm đáp ứng yêu cầu của dự án;
c) Tài liệu chứng minh rằng các yêu cầu đặc thù về chức năng, thông số kỹ
thuật của sản phẩm, dịch vụ trong nước không đáp ứng được các yêu cầu về chức
năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm, dịch vụ cần đầu tư, mua sắm;
d) Văn bản góp ý kiến chuyên môn của đơn vị chuyên trách hoặc Tổ tư vấn
độc lập và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Ðiều 10. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Vụ Công nghệ thông tin có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện
Thông tư này;
b) Tổ chức đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, trình Bộ trưởng
xem xét, cập nhật, bổ sung Danh mục;
c) Tổng hợp tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư này để trình Bộ
trưởng 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 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,
ngành hoặc địa phương mình các nội dung của Thông tư này để quán triệt thực
hiện;
b) Đưa ra ý kiến chuyên môn bằng văn bản và chịu trách nhiệm về ý kiến
chuyên môn của mình khi góp ý cho các dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư, mua sắm
các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin dùng nguồn vốn ngân 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 gửi báo
cáo cho đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin về tình hình thực hiện các quy
định tại Thông tư này. Tổng hợp và gửi báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số VI kèm
theo Thông tư này về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin)
trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

d) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ, ngành định kỳ hoặc đột
xuất kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin dùng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa
phương hoặc Bộ, ngành mình.
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm đã được thẩm định, phê duyệt và
triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc đầu tư, mua sắm sản phẩm,
dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước tiếp tục thực hiện theo các quy
định tại Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm
các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách
nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
2. Trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm đã được thẩm định, phê duyệt
nhưng chưa triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc đầu tư, mua
sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước thực hiện theo các
quy định tại Thông tư này.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2014.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu
tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ 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 Văn phòng, Vụ trưởng 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, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông
tư này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;

BỘ TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Bắc Son

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính
phủ;
- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ
thông tin;
- Ban Chỉ 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).

Phụ lục số I
Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tên sản phẩm, dịch vụ
Máy tính cá nhân để bàn (Desktop)
Máy tính xách tay (Laptop)
Máy chủ có từ 2 bộ xử lý trung tâm trở xuống
Các thiết bị nhập dữ liệu
Màn hình máy tính CRT, LCD
Máy tính bảng (Tablet)
Máy thu sóng vô tuyến (Radio)
Điện thoại hữu tuyến
Điện thoại di động
Tổng đài truy nhập dưới 1000 số
Cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi
Thiết bị thu phát kỹ thuật số
Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc
Phần mềm quản lý hộ tịch
Phần mềm một cửa điện tử
Phần mềm cấp phép điện tử
Phần mềm kế toán
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm diệt vi rút (bao gồm cả loại có tích hợp tính năng an toàn mạng
Internet)
Phần mềm quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phần mềm từ điển tiếng Việt, ngoại ngữ
Phần mềm kê khai hải quan điện tử
Phần mềm quản lý thuế
Phần mềm đăng ký và cấp mã số thuế
Phần mềm kiểm soát ra vào chấm công
Phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học
Phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý thi công xây dựng
Phần mềm hội nghị truyền hình
Phần mềm quản trị dự án
Phần mềm nhận dạng tiếng Việt
Phần mềm quản lý Môi trường – Đô thị
Phần mềm thi đua – khen thưởng
Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại
Thư viện số, kho dữ liệu số

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Nhóm dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin
Nhóm dịch vụ hỗ trợ sản xuất phần mềm
Nhóm dịch vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông
tin
Nhóm dịch vụ tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng
Nhóm dịch vụ thiết kế, duy trì trang, cổng thông tin điện tử
Nhóm dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì về công nghệ thông tin
Nhóm dịch vụ cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở
dữ liệu
Nhóm dịch vụ phân phối sản phẩm công nghệ thông tin
Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Nhóm dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin
Nhóm dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây
Nhóm các phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ

Phụ lục số II
Phiếu công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt các tiêu chí
được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Thông tin chung
1.1.
Tên
doanh
...........................................................................................
1.2.
Địa
chỉ
trụ
........................................................................................
1.3. Số điện
...............................

thoại:

sở

chính:

fax:

......................Email:

1.4
Website
(nếu
.............................................................................................

có):

....................

Số

nghiệp:

2. Tên sản phẩm, dịch vụ CNTT
...........................................................................................................................
......
3. Lĩnh vực

số

Phần cứng

Phần mềm

Dịch vụ

Nội dung thông tin

4. Thương hiệu, nhãn hiệu và bản quyền của sản phẩm (ghi rõ tên nhãn
hiệu, logo, số hiệu giấy đăng ký, ngày đăng ký, ...)
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5. Các chức năng chính của sản phẩm, dịch vụ
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. Số khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ (Liệt kê tên một
số khách hàng tiêu biểu)
...........................................................................................................................
......
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..

7.
Năm
đưa
sản
.................................................

phẩm,

dịch

8.
Số
lần
nâng
.............................................................................

vụ
cấp

ra

thị
sản

trường:
phẩm:

9. Các giải thưởng, chứng nhận mà sản phẩm, dịch vụ đã đạt được (nếu
có)
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. Hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng liên quan của tổ chức/doanh
nghiệp
Quy trình
chất lượng

Cấp độ/ Số hiệu

Năm đạt

ISO/IEC
CMM/CMMI
TCVN
Tiêu chuẩn khác
(ghi rõ)
11. Khả năng nâng cấp, mở rộng, tương thích với các sản phẩm khác:
. ......................................................................................................................
.................................................................................................................................
12. Các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt:
...........................................................................................................................
......
...........................................................................................................................
......
13. Các điều khoản cam kết bảo hành, trách nhiệm của nhà cung cấp,
chính sách hậu mãi và các chính sách liên quan khác:
...........................................................................................................................
......
...........................................................................................................................
......
14. Các thông tin liên quan khác (nếu có):
...........................................................................................................................
......
...........................................................................................................................
......

Đại diện pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số III
Văn bản thông báo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
(Tên tổ chức, cá nhân)
--------------Số:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------...., ngày.... tháng..... năm .......

THÔNG BÁO
Về việc Công bố sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt tiêu chí
được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước
Kính gửi:

Bộ Thông tin và Truyền thông
(Vụ Công nghệ thông tin)

1. Tên tổ chức/cá nhân: ..............................................................................
2. Địa chỉ: ...................................................................................................
3. Quyết định thành lập (nếu có), Giấy phép kinh doanh số: ......................
Cơ quan cấp: ...........................cấp ngày ....................tại ......................................
4. Điện thoại: ...................... Fax: ................ E-Mail: .................................
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng
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/cá nhân) đã công bố sản phẩm, dịch vụ:
TT

Tên sản phẩm,
dịch vụ

Mô tả chức năng
sản phẩm, dịch vụ

Phương tiện công
bố (*)

1
2
...
(*): ghi rõ địa chỉ website, liệt kê phương tiện thông tin đại chúng đã công
bố, thời gian, số kí hiệu của ấn bản hoặc chương trình có đăng tải thông tin công
bố về sản phẩm.
Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành tiếp nhận, tổng hợp và xử
lý các thông tin về sản phẩm/dịch vụ CNTT của chúng tôi đạt các tiêu chí được ưu

tiên đầu tư, mua sắm mà chúng tôi đã công bố như trên.
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Phiếu công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đạt các tiêu chí được
ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước (đã điền các thông tin theo Phụ
lục số II, Thông tư này);
- Tài liệu thuyết minh về sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước đã
được công bố (theo mẫu dưới đây);
- Bản sao các tài liệu để chứng minh sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí
quy định trong Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT .
- Các tài liệu liên quan khác: (liệt kê các tài liệu kèm theo).
Chúng tôi cam đoan mọi thông tin cung cấp ở trên và Hồ sơ gửi kèm là
trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác của các thông tin này.
Trân trọng cảm ơn./.

Đại diện pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số IV
Văn bản thông báo bổ sung/thay đổi sản phẩm,
dịch vụ công nghệ thông tin đã công bố
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
(Tên tổ chức, cá nhân)
-----------------Số:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------...., ngày.... tháng ..... năm……….
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Về việc: Thông báo bổ sung/thay đổi sản phẩm,
dịch vụ CNTT đã được công bố
Kính gửi :

Bộ Thông tin và Truyền thông
(Vụ Công nghệ thông tin)

1. Tên tổ chức/cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Quyết định thành lập (nếu có), Giấy phép kinh doanh: số.................... Cơ
quan cấp: ............... cấp ngày ……………….tại ..........................................
4. Điện thoại: ………… Fax: ………… E-Mail: …………..................
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước, (tên tổ chức/cá nhân) thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông
về việc bổ sung/thay đổi sản phẩm/dịch vụ CNTT đã công bố theo các nội dung tại
mục 5 và 6 dưới đây.

Phụ lục số V
Văn bản thông báo ngừng hỗ trợ, cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công nghệ thông tin đã công bố
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
(Tên tổ chức, cá nhân)
--------------Số:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------...., ngày.... tháng ..... năm……...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Về việc: Thông báo ngừng hỗ trợ, cung cấp sản phẩm,
dịch vụ CNTT đã được công bố
Kính gửi :

Bộ Thông tin và Truyền thông
(Vụ Công nghệ thông tin)

1. Tên tổ chức/cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Quyết định thành lập (nếu có), Giấy phép kinh doanh: số.................... Cơ
quan cấp: ............... cấp ngày ……………….tại ..........................................
4. Điện thoại: ………… Fax: ………… E-Mail: …………..................
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước, (tên tổ chức/cá nhân) thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông
về việc ngừng cung cấp, hỗ trợ sản phẩm/dịch vụ CNTT đã công bố theo các nội
dung tại mục 5 và 6 dưới đây.

Phụ lục số VI
Báo cáo, tổng hợp tình hình đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
(Ban hành kèm theo Thông tư số:01/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Tên cơ quan, tổ chức: …………………………………………………………………………………….............................
I. THUYẾT MINH VIỆC ĐẦU TƯ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CNTT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC
TT

1
2
3
...

Tên sản phẩm,
dịch vụ CNTT

Mục đích sử dụng

Xuất xứ của sản
phẩm/dịch vụ CNTT
(trong nước hay nước
ngoài)

Kinh phí

Lý do không mua sản
phẩm, dịch vụ trong nước
(nếu có, đề nghị nêu chi tiết)

