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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số    565 /STC-NSHX  

V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực 

hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ 

kế toán và lập, báo cáo quyết toán 

ngân sách địa phương năm 2021 

Hà Tĩnh, ngày   22  tháng 02  năm 2022 

 

                 Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã 
 

Căn cứ Luật NSNN năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN năm 2015; 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính chi tiết hướng 

dẫn việc khóa sổ kế toán, lập và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; 

Căn cứ công văn số 23/CGHT-KHTV ngày 18/02/2022 của Trung tâm 

CGCN&HTKT thuộc Cục Tin học và Thống kê Tài chính về việc báo cáo kết 

quả triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách 

8.0; Sở Tài chính thông báo nội dung việc khai thác và kinh phí sử dụng phần 

mềm như sau: 

Về khai thác sử dụng phần mềm: Từ 4/2021 Trung tâm CGCN&HTKT đã 

phối hợp với Sở Tài chính và Phòng TC-KH các huyện, thành phố, thị xã triển 

khai thử nghiệm phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách, quá trình 

khai thác, sử dụng các địa phương, đơn vị đã khai thác hiệu quả dử liệu phục vụ 

công tác báo cáo số liệu thu, chi và báo cáo quyết toán theo quy định của Luật 

NSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Theo báo cáo của Trung tâm CGCN&HTKT từ ngày 01/3/2022 Trung tâm 

sẽ dừng môi trường thử nghiệm, hết hiệu lực tài khoản thử nghiệm và chuyển 

sang môi trường sử dụng chính thức phần mềm đối với các đơn vị có đăng ký và 

thu tiền khai thác, sử dụng. Kinh phí để thực hiện quyền khai thác, sử dụng phần 

mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách/trên 01 cơ quan tài chính 

(tỉnh/huyện) là 45 triệu đồng/năm (có báo giá kèm theo). 

Để các cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện được quyền quyền khai thác, 

sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách phục vụ công tác tài 

chính của đơn vị mình; Sở Tài chính đề nghị: 

1. Đối với cấp tỉnh việc khai thác và sử dụng phần mềm giao Văn phòng Sở 

phối hợp phòng Ngân sách liên hệ Trung tâm CGCN&HTKT thuộc Cục Tin học 

và Thống kê Tài chính ký hợp đồng hàng năm và trả kinh phí cho Sở Tài chính 

phục vụ các phòng Ngân sách, Ngân sách huyện xã, Hành chính sự nghiệp và 

phòng TCĐT(01 bản quyền). 
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2. UBND các huyện, thành phố, thị xã giao phòng TC-KH bố trí kinh phí 

trong dự toán hàng năm và phối phợp Trung tâm CGCN&HTKT thuộc Cục Tin 

học và Thống kê Tài chính ký hợp đồng hàng năm và trả kinh phí cho Trung tâm 

CGCN&HTKT thuộc Cục Tin học và Thống kê Tài chính để phục vụ cho phòng 

TC-KH và UBND các xã, phường, thị trấn khai thác số liệu (01 bản quyền) dùng 

chung cho Phòng TC-KH và kế toán các đơn vị thuộc UBND cấp xã.  

( Kèm theo công văn số 23/CGHT-KHTV ngày 18/02/2022 của Trung tâm 

CGCN&HTKT thuộc Cục Tin học và Thống kê Tài chính để các địa phương liên 

hệ và ký hợp đồng) 

Để phục vụ tốt công tác tài chính ngân sách đề nghị các địa phương quan 

tâm, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- TT CGCN&HTKT-CỤC THTKTC(ph); 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Văn phòng Sở (th); 

- Các phòng NS, NSHX, HCSN, TCĐT;VP; 

- Phòng TC-KH cấp huyện; 

- Lưu: VT, HX. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

  

 

 
 

 

Phạm Chí Hiếu 
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