
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:         /STC-TCĐT                      Bình Định, ngày        tháng      năm 2022 
V/v cập nhật dữ liệu các dự 

án sử dụng vốn đầu tư công 

của các chủ đầu tư vào phần 

mềm IS-BIGTIME 

                        

           

   Kính gửi:   

 - Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;  

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                

Hệ thống phần mềm quản lý dự án đầu tư công IS-BIGTIME là phần 

mềm quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công. Mục tiêu của phần mềm là giúp cho các cơ 

quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã quản lý công tác đầu tư xây dựng 

như: nguồn vốn, khối lượng giải ngân, tổng hợp báo cáo quyết toán nguồn vốn 

đầu tư công theo niên độ,.... Do đó, việc vận hành phần mềm này thông suốt từ 

cấp tỉnh, huyện, xã sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý các dự án sử 

dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư và của cơ quan quản lý các cấp. 

Thời gian vừa qua, sau khi tham dự buổi tập huấn đào tạo sử dụng phần 

mềm quản lý vốn đầu tư công IS-BIGTIME, các đơn vị đã tiến hành nhập dữ 

liệu vào phần mềm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, số lượng dự án được 

nhập vào phần mềm chỉ mới 153/4.419 dự án đã mở mã quan hệ ngân sách (từ 

ngày 01/01/2021 đến ngày 23/8/2022), đạt tỷ lệ 3,4% (chi tiết phụ lục kèm 

theo). Việc nhập chưa đầy đủ, kịp thời dữ liệu các dự án vào phần mềm sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành của các chủ đầu tư về tình hình 

quản lý vốn đầu tư công, không mang lại hiệu quả sử dụng cho các chủ đầu tư. 

Do đó, để phần mềm đưa vào vận hành tốt, đầy đủ, kịp thời đáp ứng cho 

công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, Sở Tài chính đề nghị các 

Chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp khẩn trương nhập dữ 

liệu các dự án còn lại vào phần mềm. Trong quá trình nhập liệu, nếu có vướng 

mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tài chính (Phòng Tài chính đầu tư) để Sở Tài 

chính làm việc với Công ty Cổ phần BuCa hoàn thiện phần mềm. 

 Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Sở Tài chính (bà Lê Thị Quyên, sđt:  

0935064643) và Công ty Cổ phần Buca (ông Trần Hoài Nam, sđt: 0949877279) 

để được hỗ trợ, giải đáp. 

Lưu ý: Chi tiết các dự án được mở mã quan hệ ngân sách từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 23/8/2022 của các đơn vị được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: http://stc.binhdinh.gov.vn. 

 

http://stc.binhdinh.gov.vn/
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Sở Tài chính rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCDN-TH, TCĐT. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

                   

                 Lê Hoàng Nghi 
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