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Lời nói đầu 

Chính phủ Ấn Độ (GoI) đang triển khai chương trình Ấn Độ Số (Digital India) như một
chương trình bao trùm để chuẩn bị cho Ấn Độ về tri thức dựa vào sự biến đổi thành một xã
hội được trang bị số và một nền kinh tế tri thức. Dưới tầm nhìn bao quát của Ấn Độ Số, GoI
nhằm tạo ra các dịch vụ Chính phủ truy cập số được cho các công dân ở các địa phương của
họ và để đảm bảo tính hiệu quả, sự minh bạch và sự tin cậy của các dịch vụ như vậy với chi
phí có thể kham được. Để đáp ứng được mục tiêu này, có một nhu cầu phải thiết lập một hạ
tầng phần cứng và phần mềm tương xứng, điều có thể đòi hỏi các tài nguyên đáng kể. 

Các tổ chức trên khắp thế giới đã áp dụng các giải pháp lựa chọn thay thế đổi mới để tối ưu
hóa các chi phí bằng việc khai thác các đại hộ “Phần mềm Nguồn Mở”. GoI cũng đã và
đang  thúc  đẩy  sử  dụng  các  công  nghệ  nguồn  mở  trong  miền  Điều  hành  điện  tử  (e-
Governance) ở trong nước để tận dụng được các lợi ích kinh tế và chiến lược. 

Xa hơn, Chính sách Quốc gia về Công nghệ Thông tin, 2012 đã lưu ý, như một trong những
mục ttiêu của nó, “Áp dụng các tiêu chuẩn mở và thúc đẩy nguồn mở và các công nghệ
mở”. 

Từ quan điểm ở trên, có một nhu cầu thiết lập một chính sách cho các Tổ chức Chính phủ để
áp dụng Phần mềm Nguồn Mở. “Chính sách về Áp dụng Phần mềm Nguồn Mở cho Chính
phủ Ấn Độ” (sau đây được tham chiếu tới như là “Chính sách”) sẽ khuyến khích áp dụng và
sử dụng chính thức Phần mềm Nguồn Mở (PMNM) trong các Tổ chức Chính phủ. 

1. Các mục tiêu

• Cung cấp một khung chính sách để áp dụng nhanh chóng và có hiệu quả PMNM 

• Đảm bảo kiểm soát chiến lược trong các ứng dụng và hệ thống CPĐT từ triển vọng

dài hạn. 

• Giảm Tổng Chi phí Sở hữu (TCO) của các dự án. 

2. Các định nghĩa

Tham chiếu tới Bảng chú giải (Trang 5) 
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3. Tuyên bố Chính sách

Chính phủ Ấn Độ sẽ nỗ lực áp dụng Phần mềm Nguồn Mở trong tất cả các hệ thống CPĐT
được các tổ chức Chính phủ khác nhau triển khai, như một lựa chọn được ưu tiên so với các
Phần mềm Nguồn Đóng (PMNĐ). 

Phần mềm Nguồn Mở sẽ có các đặc tính sau: 

3.1. Mã nguồn sẽ sẵn sàng cho cộng đồng / người áp dụng / người sử dụng đầu cuối
để nghiên cứu và sửa đổi phần mềm và tái phân phối các bản sao phần mềm hoặc bản
gốc hoặc bản được sửa đổi.

3.2. Mã nguồn sẽ là tự do đối với bất kỳ chi phí bản quyền nào.

4. Bản chất tự nhiên của sự tuân thủ

Bắt buộc

5. Khả năng áp dụng

Chính sách sẽ áp dụng cho tất cả các Tổ chức Chính phủ trực thuộc các Chính phủ Trung
ương và các tổ chức của Chính phủ các Bang chọn áp dụng chính sách này theo các chủng
loại sau của các hệ thống CPĐT: 

• Tất cả các ứng dụng và hệ thống Điều hành điện tử - ĐHĐT (e-Governance) đang

được xem xét để triển khai. 

• Các phiên bản mới của các hệ thống đã có trước kia và đang tồn tại. 

6. Tuân thủ như thế nào

Tất cả các Tổ chức Chính phủ, trong khi triển khai các ứng dụng và hệ thống ĐHĐT phải
bao gồm một yêu cầu đặc biệt trong Yêu cầu Đề xuất (YCĐX) đối với tất cả các nhà cung
cấp phải xem xét PMNM cùng với PMNĐ khi trả lời. Các nhà cung cấp sẽ đưa ra minh
chứng vì sự loại trừ PMNM trong trả lời của họ, khi trường hợp đó có thể xảy ra. Các Tổ
chức Chính phủ sẽ đảm bảo tuân thủ với yêu cầu này và quyết định bằng việc so sánh cả các
lựa chọn PMNM và PMNĐ với sự tôn trọng khả năng, kiểm soát chiến lược, khả năng mở
rộng phạm vi, an toàn, các chi phí vòng đời và các yêu cầu hỗ trợ. 
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7. Ngoại lệ

GoI sẽ nỗ lực áp dụng Phần mềm Nguồn Mở trong tất cả các ứng dụng và hệ thống ĐHĐT
được các Tổ chức Chính phủ triển khai. Tuy nhiên, trong các miền đặc thù nhất định nơi mà
các giải pháp PMNM đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản có thể còn chưa sẵn sàng
hoặc trong trường hợp có nhu cầu khẩn cấp / chiến lược phải triển khai các giải pháp dựa
vào PMNĐ hoặc thiếu sự tinh thông (tập hợp các kỹ năng) trong các công nghệ được nhận
diện, thì Tổ chức Chính phủ có liên quan có thể cân nhắc các ngoại lệ, có đủ bằng chứng. 

8. Cơ chế triển khai

i) GoI sẽ xuất bản một khung chính sách để áp dụng nhanh chóng và có hiệu quả PMNM đề
cập tới ưu tiên hóa các vùng ứng dụng và danh sách minh họa các PMNM và các kho
PMNM..., được yêu cầu cho các vùng chức năng khác nhau.

ii) Tất cả các Yêu cầu Đề xuất (YCĐX) của các dự án ĐHĐT sẽ bao gồm một mệnh đề bắt
buộc có liên quan tới Phần mềm Nguồn Mở (PMNM) như một lựa chọn được ưu tiên so với
Phần mềm Nguồn Đóng (PMNĐ). Các nhà cung cấp sẽ đưa ra minh chứng về sự loại trừ
PMNM trong trả lời của họ.

iii) Các Tổ chức Chính phủ sẽ đảm bảo tuân thủ với yêu cầu này và quyết định bằng việc so
sánh cả các lựa chọn PMNM và PMNĐ với sự tôn trọng khả năng, kiểm soát chiến lược,
khả năng mở rộng phạm vi, an toàn, các chi phí vòng đời và các yêu cầu hỗ trợ.

iv) GoI sẽ thiết lập cơ chế hỗ trợ thích hợp cho các PMNM sẵn có bao gồm Cơ chế Tổ chức,
Đối tác với Giới công nghiệp, Hàn lâm và Cộng đồng PMNM.

v) GoI sẽ tích cực cộng tác với các cộng đồng PMNM ở Ấn Độ cũng như ở mức Quốc tế và
đóng góp ở bất kỳ nơi đâu thích hợp.

9. Rà soát lại Chính sách

GoI sẽ có quyền rà soát lại Chính sách khi có yêu cầu. 

10. Địa chỉ Liên hệ

Tất cả các yêu cầu hoặc bình luận có liên quan tới “Chính sách về Áp dụng Phần mềm
Nguồn  Mở  cho  Chính  phủ  Ấn  Độ”  sẽ  được  chuyển  tới  JS  (e-Governance),  DeitY
(jsegov@deity.gov.in). 
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Bảng chú giải 

Các định nghĩa 

1. Miền (Domain): Một chủng loại con thuộc lĩnh vực (Field) Công nghệ Thông tin là một
Miền; mục đích đặc thù trong một “Miền” được gọi là một “Vùng” (Area). Ví dụ, “Dạng tài
liệu cho xuất bản nội dung Web” là một Vùng trực thuộc miền “Trình diễn”.

2. Điều hành điện tử (e-Governance): Một tiếp cận thủ tục theo đó Chính phủ và các công
dân, các doanh nghiệp sử dụng các công cụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

3. Tổ chức Chính phủ: Vì mục đích của chính sách này, tổ chức Chính phủ tham chiếu tới
tất cả các Bộ/ Phòng ban/ các văn phòng/ các cơ quan hiến định/ các cơ quan tự trị, cả các
mức Trung ương và Bang. Các tổ chức Chính phủ chào các dịch vụ thương mại sẽ không
bao gồm.

4. Hệ thống có từ trước: Một hệ thống máy tính, công nghệ, phương pháp hoặc chương trình
ứng dụng cũ mà tiếp tục được sử dụng, thường vì nó vẫn hoạt động vì các nhu cầu của
những người sử dụng, thậm chí dù công nghệ mới hơn hoặc các phương pháp có hiệu quả
hơn thực thi một nhiệm vụ bây giờ là sẵn sàng.

5. Phiên bản mới của Hệ thống đã có từ trước: Hệ thống đã có từ trước đã trải qua một sự
thay đổi phiên bản chính vì tái thiết kế giống như các thay đổi về chức năng, các thay đổi về
kiến trúc, các thay đổi về công nghệ, thay đổi trong cơ chế lưu trữ, các thay đổi về triển khai
thiết kế...

6. Phần mềm Nguồn Mở: PMNM thường được biết tới như là Phần mềm Tự do Nguồn Mở
(PMTDNM). Ở đây chữ “Tự do” tham chiếu tới “Tự do sử dụng” chữ không phải “Miễn
Phí” (Free of Charge). Ở đây “Nguồn Mở” tham chiếu tới “sự sẵn sàng của mã Nguồn cho
cộng đồng/ người áp dụng/ người sử dụng đầu cuối để nghiên cứu và sửa đổi phần mềm và
phân phối lại các bản sao hoặc của phần mềm gốc hoặc phần mềm được sửa đổi (không phải
trả tiền bản quyền cho các lập trình viên trước đó)”.

7. Phần mềm sở hữu độc quyền / Phần mềm Nguồn Đóng: PMNĐ/ phần mềm sở hữu độc
quyền thường cấm truy cập tới / sửa đổi mã nguồn. Nó hạn chế sao chép, sửa đổi, phân phối
và sử dụng lại phần mềm. Các hạn chế đó có thể được áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần
của phần mềm sao cho sự kiểm soát là đi với công ty có liên quan. Doanh số, lợi nhuận và
quyền sở hữu trí tuệ (IPR) dẫn dắt sự phát triển và tiếp thị các sản phẩm và các giải pháp.

8. Phí bản quyền (Royalty): Một dòng thanh toán tiền cho sử dụng một dạng nhất định tài
sản/công nghệ, hầu hết thường cho một Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR).
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9. Các hệ thống: Một nhóm các phần tử tương tác, liên quan lẫn nhau, hoặc phụ thuộc lẫn
nhau tạo thành một tổng thể phức tạp. Hệ thống Thông tin là sự kết hợp của con người, phần
cứng, phần mềm, các thiết bị truyền thông, các tài nguyên mạng và dữ liệu mà xử lý (có thể
được lưu trữ, truy xuất, biến đổi thông tin) dữ liệu và thông tin cho một mục đích nhất định.
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