QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 119/2003/QĐ-TTG
NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính
phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005;
Căn cứ vào Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 về việc phê
duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam
đến năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại tờ trình số 61/TTr/BTC ngày 18
tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành
tài chính đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU:

Xây dựng hệ thống thông tin tài chính hiện đại, thống nhất từ Trung ương đến
địa phương bảo đảm hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành tài chính bao
gồm:
1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật:
Xây dựng mạng cục bộ tại tất cả các đơn vị của ngành, từng bước xây dựng
mạng diện rộng thống nhất ngành tài chính. Đến năm 2010 hệ thống mạng diện rộng
ngành tài chính phải đảm bảo đáp ứng được các bài toán nghiệp vụ của ngành, các kết
nối trực tuyến giữa các đơn vị trong ngành tài chính trên toàn quốc, hỗ trợ các kết nối
đối với mạng diện rộng của Chính phủ và các ngành khác.
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính
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Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia tài chính tại Trung tâm Thông tin tài chính
Quốc gia. Triển khai quản lý, khai thác và làm dịch vụ về thông tin dữ liệu tài chính
của cả nước.
3. Phát triển và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tài chính.
Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức ứng dụng hệ thống chương trình công
nghệ thông tin ngành tài chính theo các giai đoạn phát triển. Đảm bảo việc triển khai
sử dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ của ngành tài chính,
tại các đơn vị tài chính trong toàn quốc.
4. Phát triển nguồn nhân lực
Tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ xây dựng phát triển các hệ thống thông tin,
cán bộ khai thác sử dụng hệ thống và cán bộ quản lý hệ thống thông tin ngành tài
chính.
II. CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực ưu tiên sau đây:
1. Cải tiến quy trình nghiệp vụ: cải tiến, hoàn thiện và xây dựng mới hệ thống
các qui trình nghiệp vụ tài chính.
2. Hỗ trợ công tác chỉ đạo: thiết lập các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
bảo đảm cung cấp đầy đủ và kịp thời các nhu cầu về thông tin dữ liệu hỗ trợ việc ra
quyết định của lãnh đạo các cấp trong quá trình hoạch định chính sách và chỉ đạo điều
hành thực hiện.
3. Quản lý nguồn lực nội bộ ngành tài chính.
4. Mở rộng trao đổi thông tin: mở rộng và tạo ra các hình thức trao đổi thông tin
mới giữa ngành tài chính với các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức
khác trong và ngoài nước.
5. Tăng cường phục vụ công dân: tăng cường các hình thức mới và nâng cao
chất lượng phục vụ cho mọi cá nhân và tổ chức bảo đảm tính minh bạch, công khai và
công bằng của nền tài chính quốc gia theo quy định của pháp luật.
III. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
NGÀNH TÀI CHÍNH:

1. Các giải pháp chủ yếu:
- Thực hiện chuẩn hoá nghiệp vụ, xây dựng và áp. dụng thống nhất các bộ mã
chuẩn quốc gia và các bộ mã của ngành tài chính; ban hành các chuẩn thông tin tài
chính; hoàn thành xây dựng và triển khai sử dụng toàn ngành cơ sở dữ liệu quốc gia
tài chính nhằm cung cấp kịp thời các thông tin quan trọng hỗ trợ lãnh đạo ra quyết
định.
- Hình thành kênh thông tin toàn ngành từ trung ương đến địa phương; kênh
khai thác và phân phối thông tin trong ngành.
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- Đảm bảo các kết nối và trao đổi với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác dựa trên
nền tảng hạ tầng truyền thông quốc gia.
- Xây dựng và triển khai các mô hình tổ chức các kế hoạch và chương trình đào
tạo cán bộ phù hợp với tiến độ và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các
hoạt động của ngành tài chính.
- Xây dựng các văn bản về xây dựng, quản lý và khai thác vận hành của các
thành phần trong hệ thống thông tin ngành tài chính.
2. Các dự án trọng điểm
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách tài chính công.
- Dự án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước (bao gồm cả nội dung xây
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính).
- Dự án mạng thông tin - truyền thông thống nhất ngành tài chính.
- Dự án hiện đại hoá hệ thống thông tin Kho bạc.
- Dự án tin học hoá ngành Thuế.
- Dự án hiện đại hoá hệ thống thông tin dự trữ quốc gia. .
- Dự án tin học hóa quy trình nghiệp vụ Hải quan (đã phê duyệt tại Công văn số
805/CP-KG ngày 15 tháng 02 năm 2002).
3. Các giai đoạn triển khai:
- Giai đoạn tích hợp hệ thống: Từ nay đến năm 2005.
- Giai đoạn nâng cấp hệ thống: Từ 2006 đến năm 2010.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan
triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

