
    UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ TÀI CHÍNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:         /STC-DNTH                     Bình Định, ngày      tháng 10  năm 2022 
V/v báo cáo thực trạng tình hình 

quản lý ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý điều 

hành ngân sách nhà nước tại Sở 

Tài chính 

 

    
 

Kính gửi:  Sở Thông tin và truyền thông. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 270/TB-UBND ngày 

17/10/2022 về đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng 

năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến của Sở Tài chính. Trong 

đó đối với nội dụng ứng dụng CNTT tại Sở Tài chính, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài 

chính chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty cổ phần 

MiSa rà soát việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính 

ngân sách tỉnh, qua đó đánh giá thực trạng ứng dụng hiện nay, từ đó đề xuất giải 

pháp thực hiện. 
 

Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính cũng đã chủ 

động mời Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty cổ phần MiSa rà 

soát cho ý kiến về ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính hiện nay. Qua 

buổi trao đổi, làm việc, Sở Tài chính báo cáo thực trạng ứng dụng hiện nay và 

kiến nghị đề xuất như sau: 

A. Thực trạng ứng dụng CNTT hiện nay: 

I. Phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng, cấp sử dụng: 

1. Phần mềm quản lý tài sản công 

- Phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng triển khai đưa vào sử dụng trong 

năm 2009, Sở Tài chính là cơ quan tổng hợp dữ liệu do các đơn vị gửi đến để báo 

cáo Bộ Tài chính. 

- Tính năng của phần mềm: tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công (gồm: nhà, đất, xe ô tô có giá trị trên 500 trđ/tài sản) tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi đến. 

- Hạn chế của phần mềm: dữ liệu tài sản công có giá trị dưới 500 trđ/tài sản 

tại các đơn vị trên địa tỉnh chưa được cập nhật, theo dõi trên phần mềm. 

2. Hệ thống phần mềm Tabmis 

- TABMIS là hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc; là hệ thống 

dành cho cơ quan kho bạc và cơ quan tài chính thực hiện theo dõi dự toán, thanh 

toán trực tuyến nguồn vốn ngân sách nhà nước; thông suốt từ Trung ương đến 

quận huyện, cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc. 

3. Phần mềm cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách 

- Phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng cung cấp cho Sở Tài chính vận 

hành, sử dụng. 
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- Tính năng của phần mềm: cấp mã số trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4) cho các đơn vị quan hệ sử dụng ngân sách.  

II. Phần mềm do Sở Tài chính triển khai, xây dựng: 

1. Phần mềm quản lý tiền lương  

- Tính năng của phần mềm: thực hiện gửi, nhận các mẫu báo cáo tiền lương 

cho cơ quan tổng hợp, cơ quan tài chính địa phương và thực hiện giao dịch bảng 

chi trả tiền lương với Kho bạc nhà nước thông qua phần mềm trực tuyến đường 

truyền Internet kết nối đến Web app và máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phần mềm quản lý tiền lương được triển khai đến các sở, ban, ngành; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, xã. 

- Hạn chế: phần mềm chưa được tích hợp trên 01 hệ thống nền tảng hợp 

nhất, chạy trên ứng dụng Smartphone. 

2. Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương 

- Tính năng của phần mềm: là nơi lưu trữ, tổng hợp dữ liệu thông tin về giá 

tài sản, hàng hóa, dịch vụ và các thông tin liên quan về các loại giá khác do cơ 

quan, đơn vị tại địa phương xây dựng, quản lý và cập nhật dữ liệu.  

- Hiện phần mềm đang triển khai kết nối với phần mềm cơ sở dữ liệu quốc 

gia về giá của Bộ Tài chính. 

 - Hạn chế: phần mềm chưa được tích hợp trên 01 hệ thống nền tảng hợp 

nhất, chạy trên ứng dụng Smartphone. 

3. Phần mềm báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính  

- Tính năng của phần mềm: Thực hiện gửi, nhận các mẫu báo cáo định kỳ 

lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 38/2020/QĐ-

UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh trên phần mềm trực tuyến thông qua 

đường truyền Internet hoặc mạng chuyên dụng kết nối đến đến Web app. 

- Phần mềm được xây dựng, triển khai trong năm 2021, hiện phần mềm đã 

hoàn thành đưa vào vận hành. 

- Hạn chế: phần mềm chưa được tích hợp trên 01 hệ thống nền tảng hợp 

nhất, chạy trên ứng dụng Smartphone.  

4. Phần mềm quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Tính năng của phần mềm: Giúp các đơn vị lập, giao, chấp hành dự toán và 

quyết toán ngân sách Nhà nước ở các cấp; giúp cơ quan tài chính tổng hợp dữ liệu 

ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh trên hệ thống Phần mềm phần mềm trực tuyến 

thông qua đường truyền Internet kết nối đến Web app và thuê bao dịch vụ Server.  

- Phần mềm quản lý ngân sách được xây dựng, triển khai trong năm 2021 

đến các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các đơn vị, tổ chức, 

liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện tại phần mềm đang nhập liệu để 

vận hành chạy thử ở khâu (lập, giao, chấp hành dự toán); riêng khâu quyết toán 

đang tiếp tục hiệu chỉnh để hoàn thiện.  

- Hạn chế: phần mềm chưa được tích hợp trên 01 hệ thống nền tảng hợp 

nhất, chạy trên ứng dụng Smartphone.  
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5. Phần mềm quản lý dự án đầu tư công 

- Tính năng của phần mềm: quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và 

công tác quyết toán dự án hoàn thành; Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

công niên độ hàng năm. 

- Phần mềm được triển khai trong năm 2022 đến các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện, xã và các đơn vị, tổ chức, liên quan đến sử dụng vốn đầu tư công ngân 

sách nhà nước. Hiện phần mềm đang được các Chủ đầu tư nhập liệu để vận hành. 

B. Ý kiến đánh giá của các đơn vị   

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều 

hành về lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước địa phương tại Sở Tài chính cơ 

bản đã đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác lập dự toán, quyết toán và báo cáo 

định kỳ, hàng năm cho UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước... Tuy 

nhiên, theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty cổ phần MiSa 

để có thể cho lãnh đạo nắm bắt thông tin dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, thì cần phải 

đầu tư, nâng cấp mới đáp ứng được yêu cầu như: 

- Xây dựng phần mềm phân tích tài chính, với tính năng tích hợp trên cùng 

01 hệ thống nền tảng hợp nhất cho tất cả các phần mềm hiện có; đồng thời bổ 

sung tính năng chạy trên ứng dụng Smartphone. 

 - Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công cho toàn tỉnh (tại các sở, ngành 

thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, xã), vì hiện nay phần mềm do Bộ Tài chính cung 

cấp chỉ cập nhật tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng.  

C. Kiến nghị: 

Qua ý kiến đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty cổ phần 

MiSa, để có thể triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài 

chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến và kiến nghị với UBND 

tỉnh cho chủ trương để Sở Tài chính triển khai xây dựng các phần mềm sau: 

1. Xây dựng Phần mềm phân tích tài chính, tổng hợp chung trên 01 hệ 

thống nền tảng hợp nhất cho các phần mềm. Trước mắt, kết nối phần mềm quản 

lý ngân sách từ cấp tỉnh đến cấp huyện, sau đó sẽ mở rộng kết nối đến các phần 

mềm còn lại. 

2. Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công cho toàn tỉnh (tại các sở, ngành 

thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, xã), dự kiến triển khai trong năm 2023. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh để có cơ sở triển khai, thực hiện./.                                                                                              

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

-  Lưu: VT, DNTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Đặng Thu Hương 
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