
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Số: 5714/TB-EVNHCMC-TCNS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO BÁO GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH LẬP VÀ 
QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT

 THEO THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTTTT

Căn cứ Tờ trình số 495/TTr-TCNS ngày 22/10/2020 của Ban Tổ chức và Nhân 
sự về việc báo giá chương trình đào tạo Quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu 
tư ứng dụng CNTT theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT;

Căn cứ nhu cầu đào tạo nhằm phổ biến các nội dung của Thông tư 04/2020/TT-
BTTTT, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo báo giá chương trình đào tạo 
Quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo Thông tư 
04/2020/TT-BTTTT như sau:

1. Nội dung chương trình đào tạo: Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

- Các văn bản quy định hiện hành liên quan đến hoạt động lập, quản lý chi phí 
dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

- Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT. 

- Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ứng dụng CNTT. 

- Lập, thẩm định Thiết kế chi tiết. 

- Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT sử 
dụng kinh phí chi thường xuyên. 

- Xác định chi phí phát triển phần mềm nội bộ. 

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT. 

- Lập tổng mức đầu tư và tổng dự toán. 

- Hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT. 

- Triển khai, giám sát công tác triển khai. 

- Thuê dịch vụ CNTT.

2. Thời lượng đào tạo: 3 ngày, dự kiến thực hiện trong tháng 11/2020.

3. Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung.
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4. Thành phần tham gia: dự kiến 25 người

5. Thời hạn báo giá: đến hết ngày 06/11/2020. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp 01 bộ hồ sơ báo giá tổ chức khóa 
đào tạo về tòa nhà 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến nghé, Quận 1, TP.HCM - Lầu 2, 
Ban Tổ chức và Nhân sự. Điện thoại liên hệ: 0966.791179.

Rất mong được sự hợp tác của quí Đơn vị.

Trân trọng;

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông TGĐ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCNS, NĐH.(02)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trần Khiêm Tuấn
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