
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng 

dẫn xác định đơn giá nhân công 

trong quản lý chi phí đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin 

                       

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 

Thực hiện Công văn số 3077/BTTTT-THH ngày 13/8/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với bố cục, nội 

dung dự thảo và có một số ý kiến cụ thể sau: 

1. Tại khoản 2 Điều 4 của dự thảo quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm 

tiền lương (HĐC =1,2) đề nghị xem xét quy định cụ thể đối với từng vùng I, II, 

III, IV. 

2. Việc xây dựng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin bao gồm các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến 

người lao động; tuy nhiên, tại nội dung dự thảo Thông tư xác định bao gồm cả 

chi phí bảo hiểm lao động (BHLĐ), gồm các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người 

sử dụng lao động được xác định theo quy định của pháp luật là chưa phù hợp. 

Mặt khác, theo Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, tỷ lệ định mức chi phí chung tương đối 

lớn (từ 4565% chi phí nhân công), đồng thời không quy định cụ thể những 

thành phần chi phí trong chi phí chung, theo hướng dẫn của một số Bộ, ngành 

Trung ương về xác định chi phí nhân công trong hoạt động xây dựng, các khoản 

chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 

đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được xác định trong 

chi phí chung, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu áp dụng cho thống nhất.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem 

xét, tổng hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TT&TT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

- Các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải   
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