Sáng ngày 12/3/2019, Kho bc Nhà nc (KBNN) Ng Hành Sn ã t chc Hi ngh tp hun, trin
khai dch v công trc tuyn (DVCTT) và ph bin mt s vn bn ca B Tài chính liên quan n các n v s dng
ngân sách.
Tham d Hi ngh có ông Phan Qung Thng – Phó giám c KBNN à Nng, lãnh o các phòng
chc nng ca KBNN à Nng; các ng chí là Lãnh o, k toán trng, ph trách tài chính ca gn 70 n v s dng
ngân sách trên a bàn qun Ng Hành Sn.

Quang cnh Hi ngh tp hun
Ti Hi ngh các công chc KBNN Ng Hành Sn ã gii thiu nhng ni dung c bn v vic trin khai Dch
v công trc tuyn cng nh ph bin các vn bn ca B Tài chính có liên quan n n v s dng ngân sách trong
thi gian n nh Thông t 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hng dn lp Báo cáo tài chính nhà nc (có
hiu lc t ngày 15 tháng 02 nm 2019); Thông t 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 quy nh qun lý thu,
chi bng tin mt qua h thng Kho bc Nhà nc (có hiu lc t ngày 15 tháng 02 nm 2019) và mt s lu ý, cnh
báo trong quá trình s dng ngân sách Nhà nc (NSNN) ti các n v.
Vic trin khai dch v công trc tuyn ca Kho bc là thc hin ni dung Chng trình mc tiêu quc gia v
ng dng công ngh thông tin trong hot ng c quan nhà nc giai on 2011-2015 theo Quyt nh s 1605/QTTg ngày 27/08/2010 ca Th tng Chính ph; Ngh quyt s 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 ca Chính ph v
Chính ph in t; Thông t s 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 ca B Tài chính quy nh v giao dch in t
trong hot ng nghip v Kho bc Nhà nc.
ây là mt ch trng ln ca Chính ph nhm y mnh ng dng CNTT trong qun lý và cung cp dch v
công, nâng cao cht lng, hiu qu hot ng ca các c quan nhà nc, phc v ngi dân và doanh nghip ngày
càng tt hn.
ây cng là mc tiêu xây dng “Chính quyn in t”, nâng cao công tác ci cách hành chính mà
UBND thành ph à Nng cng nh qun ang trin khai trên a bàn. Trin khai dch v công trc tuyn s thay i t
duy, cách thc làm vic truyn thng ca các n v s dng ngân sách khi ang quen theo np làm vic chng t
bng giy, vn bn chuyn sang giao dch qua mng. iu này s y mnh công tác ci cách hành chính trên a
bàn qun, i vi các n v s dng ngân sách giao dch vi Kho bc qua mng mà không cn n Kho bc, có th
làm vic bt c âu nu có ng truyn Internet cng nh có th làm vic 24h/7 ngày.

Trong nhng nm qua, KBNN Ng Hành Sn ã làm tt vic ng dng Công ngh thông tin (CNTT)
hin i trong công tác thu NSNN, sp xp li b máy t chc, tin hc hóa các quy trình nghip v, mt ca, mt giao
dch viên, y nhim thu vi tt c các ngân hàng thng mi (NHTM) có mt trên a bàn (Nông nghip, Công
thng, Ngoi thng, u t). Nay tip n là trin khai vic chi NSNN DVCTT thông qua mng.
Sau Hi ngh này, KBNN Ng Hành Sn s tip tc phi hp vi các n v s dng ngân sách trên a bàn
trin khai DVC trc tuyn n tng n v, phn u trong nm 2019 s trin khai n tt c các n v có iu kin./.
KBNN Ng Hành Sn

