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THÔNG T ư
Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực
hiện Đe án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin
giai đoạn 2021 2025”

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 thảng 9 năm 2017 của Chính
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định sô
89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chỉnh phủ;
Thực hiện Quyết định sổ 2 1/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 202ỉ của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đe án “Đào tạo và phát triến nguồn nhân lực an
toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản
lý sử dụng và quyết toán kỉnh phí thực hiện Đe án “Đào tạo và phát triền nguồn
nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý
sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi tắt là Đề án)
phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ.
2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức triển khai Đề án theo quy định
tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 2. Đối tương đưọc đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin
Đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin cho các đối tượng theo quy định
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tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 3. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin đối với cán bộ, công
chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính
trị - xã hội được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách
hiện hành.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin đối với đội ngũ nhân lực an
toàn thông tin và công nghệ thông tin của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng
cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tố
chức được bảo đảm từ nguồn ngân sách trung ương, bố trí trong dự toán hàng
năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin đối với viên chức,người
lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập:
a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lậpdo ngân sáchnhà nước bảo đảm chi
thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng
năm theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Đối với đom vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường
xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm
và Quỹ phát triến hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ
tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và
chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, kinh phí
do đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn tài chính của đơn vị; từ Quỹ phát triến hoạt
động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) phù
họp với quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin đối với người lao động
trong các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các doanh nghiệp, tô chức
kinh tế được bảo đảm từ kinh phí của tổ chức, đơn vị đó.
4. Khuyến khích việc huy động từ các nguồn đóng góp của các tổ chức,
doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác để triển khai Đe án này.
Điều 4. Nội dung chi, mức chi
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng
3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi đặc
thù như sau:
1.
Đối với các lóp đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu có trợ giảng, tùy theo mức
độ cần thiết, thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định số lượng trợ giảng
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và được chi tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại đối với trợ giảng trong
phạm vi dự toán chi đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị theo mức chi quy
định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
2. Chi đào tạo, giảng dạy trực tuyến, đào tạo, thực hành tại chỗ (on-thejob-training) và xây dựng các hệ thống, chương trình, tài liệu để phục vụ kiểm
tra, đánh giá năng lực an toàn thông tin trong quá trình đào tạo, đào tạo trực
tuyến rộng rãi và kiểm tra kết quả đầu ra:
a) Chi thuê thiết bị, phần mềm và hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin
sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước: Thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung; các định mức
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và các văn bản hướng
dẫn liên quan;
b) Chi xây dựng video bài giảng: Áp dụng quy định tại Thông tư số
03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền
thông ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.
3. Chi xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin,
tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ an toàn thông tin: Thực
hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020
của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn
quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.
4. Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
ATTT trong và ngoài nước; chi tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi kinh
nghiệm về đào tạo, nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6
năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức
nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm
kinh phí; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài
chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ
chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách
trong nước và Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày
10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.
Điều 5. v ề lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước để thực hiện Đe án
Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà
nước để thực hiện Đe án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
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và các quy định pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn bổ
sung một số nội dung như sau:
1. Lập dự toán: Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, hướng
dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng kế hoạch hàng năm và các
quy định tại Thông tư này; các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện
nhiệm vụ đào tạo về an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị mình, tống hợp chung
trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của năm kế hoạch gửi Bộ
Thông tin và Truyền thông tổng hợp (đối với các Bộ, cơ quan trung ương), gửi
cơ quan được giao chủ trì Đe án tại địa phương (đối với các cơ quan ở địa
phương), đồng thời tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch của
cơ quan, đơn vị để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tồng hợp trình cấp có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. về phân bổ dự toán: Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các
Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước cấp
để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản
hướng dẫn Luật.
3. Việc thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đe án thực hiện
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản
hướng dẫn.
Điều 6. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đe án và quy định tại
Thông tư này tổ chức triển khai thực hiện hàng năm.
2. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài
công lập: Tùy theo nhu cầu và khả năng kinh phí của mình, chủ động triển
khai các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin
theo quy định tại Đe án.
3. Đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin sử dụng các nguồn
kinh phí khác thì khuyến khích vận dụng nội dung chi, mức chi quy định tại
Thông tư này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp khả năng ngân sách
của đơn vị.
Điều 7. Hiêu lưc thi hành
•

•

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Thông tư số 166/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Bộ
Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án đào tạo
ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đe án đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 hết hiệu
lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được
dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản
mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn
vị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./. /

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
-V ă n phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tir pháp);
- Công báo Chính phủ; c ổ n g thông tin điện từ Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HCSN. ( 4í0b)
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