
 

 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc cấp kinh phí triển khai phần mềm quản lý tài sản công 

Kính gửi : Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 

 

 Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 quy định về 

quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công ; 

quyền và nghĩa vụ của các cơ quan , tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý , 

sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao 

mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do 

nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp; 

Hiện nay công tác theo dõi, quản lý tài sản tại các đơn vị trực tiếp sử dụng 

tài sản chưa thực hiện đầy đủ, chính xác; công tác thống kê, tổng hợp báo cáo tại 

Sở phải thực hiện thủ công mất nhiều thời gian, công sức, số liệu chưa đầy đủ, 

kịp thời. Đa số các đơn vị quản lý thủ công từ sổ sách bên ngoài, hoặc có sử 

dụng theo dõi trên Exel để quản lý, chưa có phần mềm nào theo dõi, quản lý chi 

tiết, đồng bộ và đảm bảo cập nhật đầy đủ các mẫu biểu, thông tư, chế độ quản lý 

tài sản hiện hành. 

Xuất phát từ thực trạng nêu trên cần thiết phải có một chương trình phần 

mềm quản lý tài sản tiện ích, khoa học và phù hợp với thực tiễn để đảm bảo tính 

kết nối giữa đơn vị cấp dưới với đơn vị chủ quản nhằm phục vụ công tác trao 

đổi, tổng hợp dữ liệu về tài sản công phục vụ công tác quản lý, điều hành, đồng 

thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất  trong tỉnh và đáp ứng xu thế tiện ích 

công nghệ, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu. 

Tuy nhiên hiện nay kinh phí của Sở còn hạn hẹp, vậy Sở Nông Nghiệp & 

PTNT kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm xem xét, tham mưu UBND tỉnh hỗ 
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trợ kinh phí để triển khai phần mềm quản lý tài sản công cho các đơn vị trực 

thuộc Sở Nông nghiệp. 

Kinh phí hỗ trợ triển khai phần mềm quản lý tài sản công cụ thể như 

sau: 

– Phần mềm dành cho đơn vị trực thuộc: 20 đơn vị x 8.000.000đ = 

160.000.000đ. 

–   Phần mềm dành cho Văn phòng Sở Nông Nghiệp&PTNT: 01 đơn vị x 

8.000.000đ = 8.000.000đ. 

–   Phần mềm tổng hợp: 1 đơn vị x 20.000.000đ = 20.000.000đ 

Tổng kinh phí triển khai: 188.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi 

tám triệu đồng chẵn) 

        Vậy Sở Nông nghiệp & PTNT kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, tham 

mưu trình UBND Tỉnh xem xét hỗ trợ ./. 
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Hồ Xuân Hòe 

 

   Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh(B/c) 

- Giám đốc,các PGĐ Sở ; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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