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BỘ TÀI CHÍNH 
_______________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_____________________________________________________            

Số: 123/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 8  năm 2011 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm 

Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 
____________ 

 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; 

 Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 
chữ ký số; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

 Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký 
tài sản nhà nước như sau: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

  
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng 
ký tài sản nhà nước (sau đây gọi tắt là Phần mềm). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: 

a) Bộ Tài chính; 

b) Cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và  
quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước (gọi chung là cơ quan tài chính), cơ quan 
quản lý công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản lý công nghệ 
thông tin (gọi chung là cơ quan quản lý công nghệ thông tin) của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở Trung ương (gọi chung là Bộ, cơ quan 
trung ương); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác liên quan đến việc quản lý Phần mềm, kê 
khai, đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm và khai thác, sử dụng thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài.  

Ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước là ứng dụng dịch vụ tài 
chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: 

a) Tin học hóa quá trình báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

b) Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại 
tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai; 

c) In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, các báo cáo tổng hợp tình hình kê 
khai tài sản nhà nước; 

d) Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của 
từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ 
quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  

2. Chứng thư số áp dụng cho Phần mềm là một dạng chứng thư điện tử do 
Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (dịch vụ chứng thực chữ ký số) để đảm bảo tính 
bảo mật của Phần mềm. 

3. Thiết bị lưu khóa bí mật (eToken) là thiết bị điện tử dùng để lưu trữ chứng 
thư số và khóa bí mật của người sử dụng. 

4. Cán bộ quản trị Phần mềm là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài 
chính, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ quản trị, 
vận hành Phần mềm. Mỗi cán bộ quản trị Phần mềm được cấp một chứng thư số. 

5. Người sử dụng Phần mềm (gọi tắt là Người sử dụng) là cán bộ, công 
chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia sử dụng Phần mềm, 
được đăng ký và có quyền truy cập Phần mềm theo một vai trò cụ thể để thực hiện 
các nhiệm vụ được Thủ trưởng các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 
này giao. Người sử dụng được cấp một tài khoản (bao gồm: tên truy cập và mật 
khẩu) do Quản trị hệ thống tạo lập để truy cập Phần mềm. 

Điều 4. Điều kiện vận hành Phần mềm 

1. Máy vi tính của Người sử dụng tại các Bộ, cơ quan trung ương phải được 
kết nối Internet, tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải 
được kết nối với hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính hoặc kết nối Internet.  
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 2. Máy vi tính phải được cài đặt hệ điều hành Windows, chương trình phần 
mềm diệt virus, được cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới, 
các bản vá lỗi an ninh cho hệ điều hành. 

3. Thông tin nhập vào Phần mềm phải sử dụng font chữ Unicode TCVN 
6909:2001 và gõ dấu tiếng Việt. Các văn bản dùng hệ font chữ khác với Unicode, 
phải được chuyển đổi sang định dạng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 trước 
khi tải vào Phần mềm. 

 4. Đối với người sử dụng được cấp thiết bị chứng thư số, ngoài các điều kiện 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, máy vi tính của người sử dụng phải được 
cài đặt phần mềm quản lý thiết bị lưu khóa bí mật (eToken) do Ban Cơ yếu Chính 
phủ cấp kèm theo thiết bị và kết nối hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính hoặc kết 
nối Internet. Người sử dụng được cấp eToken và mật khẩu eToken để bảo mật. 
 

Chương II 
 QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
          Điều 5. Quản lý về kỹ thuật 

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Quản lý, duy trì và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động thông suốt của hệ thống; 

b) Đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, lưu trữ và bảo mật dữ liệu tài 
sản nhà nước được cài đặt tại Bộ Tài chính; 

c) Hướng dẫn xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng 
Phần mềm; chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản nhà nước kịp thời, chính xác để các 
đơn vị khai thác, sử dụng có hiệu quả; bảo mật các thông tin được chia sẻ; 

d) Phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp Phần mềm nhằm đáp ứng 
sự thay đổi về công nghệ và thay đổi yêu cầu nghiệp vụ; 

e) Đảm bảo tính chính xác của các bộ mã danh mục dùng chung, sẵn sàng 
đáp ứng các yêu cầu đồng bộ sang Phần mềm; 

g) Tổng hợp nhu cầu cấp, thay đổi, thu hồi chứng thư số gửi Ban Cơ yếu 
Chính phủ; thực hiện bàn giao chứng thư số cho cán bộ quản trị Phần mềm. 

2. Cơ quan quản lý công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài 
chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đảm bảo các điều 
kiện vận hành Phần mềm quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Điều 6. Quản lý về nghiệp vụ 

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Xây dựng yêu cầu về nghiệp vụ báo cáo kê khai tài sản nhà nước phù hợp 
với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong từng thời kỳ 
làm cơ sở để xây dựng, nâng cấp Phần mềm;  
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b) Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhập, duyệt, 
chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu và các nghiệp vụ liên quan khác; 

c) Khai thác Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước để phục vụ công tác lập kế 
hoạch (ngắn hạn, dài hạn), công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo, phân tích, dự báo 
của Chính phủ, của Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 

2. Cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đảm bảo việc nhập, duyệt, chuẩn 
hóa dữ liệu trong Phần mềm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. 

Điều 7. Quản lý chứng thư số  

1. Chứng thư số được cấp cho các cán bộ quản trị Phần mềm thuộc Bộ Tài 
chính, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Cán bộ quản trị Phần mềm phải kê khai thông tin đăng ký cấp chứng thư 
số theo mẫu quy định của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Ban 
cơ yếu Chính phủ để làm thủ tục cấp chứng thư số. 

Trường hợp chứng thư số bị mất, hỏng, không sử dụng hoặc có sự thay đổi 
cán bộ quản trị Phần mềm, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ quản trị Phần 
mềm phải thông báo kịp thời cho Bộ Tài chính biết, có biện pháp xử lý phù hợp. 

3. Việc quản lý chứng thư số thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung 
cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ 
quan thuộc hệ thống chính trị. 

Điều 8. Nhập, duyệt và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm 

1. Định danh mã đơn vị:  

a) Căn cứ mã đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc Danh mục dùng chung 
của Bộ Tài chính, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chuyển mã của tất cả các 
đơn vị có quan hệ với ngân sách sang mã đơn vị trong Phần mềm, đồng thời kiểm 
tra lại hệ thống mã đã chuyển, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ các thông tin của 
đơn vị; 

b) Đối với các đơn vị có tài sản nhà nước phải kê khai báo cáo nhưng không 
có mã đơn vị có quan hệ với ngân sách, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung 
ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm định 
danh mã của các đơn vị đó vào Phần mềm để thực hiện kê khai đăng ký. 

Cách định danh mã đơn vị trong Phần mềm thực hiện theo Tài liệu hướng 
dẫn sử dụng Phần mềm ban hành tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính; 
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c) Cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát 
mã đơn vị để tránh bị trùng lắp, đóng mã số đơn vị đối với đơn vị có quyết định 
chấm dứt hoạt động, giải thể, sát nhập, hợp nhất. 

2. Nhập dữ liệu tài sản:  

a) Căn cứ Tờ khai, các hồ sơ kèm theo hoặc File dữ liệu về nhà, đất thuộc 
trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ôtô; tài sản khác có nguyên giá theo 
sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, 
hợp lý của dữ liệu; thực hiện nhập và duyệt tài sản (gồm: nhập số dư ban đầu và 
biến động tài sản) vào Phần mềm; thường xuyên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu đã nhập một cách đầy đủ và 
chính xác; trường hợp dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo chưa đầy đủ, 
chưa chính xác hoặc không hợp lý thì yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, 
chỉnh lý trước khi duyệt tài sản vào Cơ sở dữ liệu; 

b) Căn cứ tình hình thực tế, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung 
ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ, cơ quan 
trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem 
xét, quyết định phân cấp việc nhập dữ liệu cho một số đơn vị bậc 2 (Tổng cục, Cục 
chuyên ngành, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính Kế hoạch các 
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị tương đương) có số lượng 
tài sản lớn, biến động nhiều hoặc đã được phân cấp quyết định mua sắm, đầu tư 
xây dựng đối với các tài sản thuộc đối tượng phải báo cáo kê khai. Việc phân cấp 
cho các đơn vị này phải được Bộ Tài chính thống nhất bằng văn bản; 

c) Nghiêm cấm hành vi cố ý kê khai, nhập, duyệt dữ liệu tài sản không đúng 
quy định, làm sai lệch số liệu tài sản. Trường hợp cố tình vi phạm, người vi phạm 
bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. 

3. Duyệt dữ liệu tài sản:  

Mỗi cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp một Chứng thư số cho 
cán bộ quản trị Phần mềm để duyệt dữ liệu về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về tài sản nhà nước. Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương có số lượng tài sản lớn, biến động hàng năm nhiều hoặc đã phân 
cấp việc quyết định mua sắm, đầu tư xây dựng, xử lý tài sản thuộc đối tượng phải 
báo cáo kê khai cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Sở, 
ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì 
có thể được cấp thêm Chứng thư số theo đề nghị của Bộ, cơ quan trung ương, Sở 
Tài chính và Bộ Tài chính. 

  4. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ nhập 
liệu; phối hợp kiểm tra, rà soát để chuẩn hóa dữ liệu. 
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Điều 9. Khai thác thông tin 

1. Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản nhà nước của cả nước 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 

2. Các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có quyền khai thác thông tin tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 

 3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Phần mềm có quyền 
khai thác thông tin tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và các đơn 
vị trực thuộc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.  

4. Việc phân quyền khai thác thông tin tài sản nhà nước cho các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này do Thủ trưởng của cơ quan tài chính 
các Bộ, cơ quan trung ương, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quyết định. 

  Điều 10. Sử dụng thông tin 

1.  Thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu được sử dụng để: 

a) Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hàng năm 
theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các báo cáo khác có 
liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, 
kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, sử 
dụng, xử lý (thu hồi, bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy) tài sản nhà nước. 

2. Nghiêm cấm việc sử dụng số liệu về tài sản nhà nước trong Phần mềm 
vào mục đích cá nhân mà không được phép của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền. 
Trường hợp cố tình vi phạm, người vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hành chính 
theo quy định của pháp luật.  

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương quy định việc phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu 
kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước vào Phần mềm và sử dụng thông tin lưu 
giữ trong Cơ sở dữ liệu vào các mục đích được quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Kinh phí đảm bảo việc quản lý, khai thác Phần mềm 

1. Kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp, duy trì Phần mềm được bố trí 
trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính. 

2. Kinh phí cho việc nhập, duyệt dữ liệu trong Phần mềm được bố trí trong 
dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. Mức chi cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu 
về tài sản nhà nước do đơn vị thực hiện tối đa là 50% mức chi nhập dữ liệu theo quy 
định tại khoản 1 Mục II Phần II Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử và văn bản sửa đổi, bổ 
sung (nếu có). 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011. 

 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở Trung ương, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này. 

 Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./. 
 
 
 

              KT. BỘ TRƯỞNG 
                   THỨ TRƯỞNG 

 
        Nguyễn Hữu Chí 

 

 

 

  
 


