
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4^ 3 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày2ò tháng năm 2015 

THÔNG Tư 
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phân mêm 

Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 

Căn cứ Luật Ouản ỉỷ, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 
2008; 

Căn cứ Nghị đinh số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hưóng dân thi hành một sô điêu của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước/ 

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

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 
Chỉnh phủ vé sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định sô 
124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ'về sửa đôi, bô 
sung một sổ điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 
Chỉnh phủ vê sản xuât, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn củ Nghị định so 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Quyết định sẻ 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của 
Thủ tưóng Chỉnh phủ vê một so chính sách tm đãi, khuyên khích đâu tư và quản 
lý, khai thác công trình câp nước sạch nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản ỉỷ công sản, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cáp nước sạch nông 
thôn tập ửung. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phân mêm 
Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (sau đây gọi tăt 
là Phần mềm). 



Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Bộ Tài chính. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

5. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tô chức, 
cá nhân được ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao 
quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và các đổi tượng khác liên 
quan đen việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nône thôn 
tập trung. 

Điêu 3ề Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng và khai thác 
P h ầ n  m ề m  

1. Cố ý hủy hoại làm hư hỏng Phần mềm và Cơ sở dữ liệu tài sản nhà 
nưó'c là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

2. Cố ý truy cập không đúng quy định, làm sai lệch thông tin số liệu tại 
Cơ sở dữ liệu. 

3. Sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu vào mục đích cá nhân và mục đích 
khác khi chưa được cơ quan nhà nước có tham quyền cho phép. 

4. Việc xử lý các trường họp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, 
lchoản 3 Điều này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính 
trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nưó'c; thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Điều kiện vận hành Phần mềm 

1. Điều kiện về máy tính và khả năne kết nối Internet: Mấy tính phải được 
cài đặt hệ điều hành Windows, được cài đặt chương trình phẩn mêm diệt virus, 
được cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới, các bản vá lôi an 
ninh cho hệ điều hành, sử dụng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 gõ dâu 
tiếng Việt và phải được kết nối Internet. 

2. Điều kiện của người quản trị Phần mềm là neười được Bộ Tài chính 
cấp tài khoản và phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của Sở Tài 
chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Điều kiện của người sử dụng Phần mềm là người được Bộ Tài chính 
cấp tài khoản truy cập vào Phần mềm theo đề nghị bằng văn bản của Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Điều 5. Định danh mã đơn vị trong Phần mềm 

1. Mã đơn vị trong Phần mềm là mã quan hệ với ngân sách nhà nước do 
Bộ Tài chính, Sở Tài chính cấp và quản lý tại danh mục dùng chung, đã được 
chuyến đổi tương ứng để sử dụng làm mã đơn vị của Phần mềm này. 

2. Trường họp đơn vị là doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân không có mã 
quan hệ với ngân sách nhà nước, thỉ sử dụng mã số thuế để định danh và gán mã 
đon vị cho phù họp. 

3. Việc định danh và gán mã đơn vị do cán bộ quản trị Phần mềm thực 
hiện theo hướng dẫn tại tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mêm Quản lý tài sàn là 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do Bộ Tài chính (Cục Quản lý 
công sản) ban hành tháng 7 năm 2014. 

Điều 6. Nhập, duyệt và chuẩn hóa số liệu vào Phần mềm 

1. Thông tin số liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung nhập 
vào Phần mềm phải là thông tin đã được sỏ' Nông nghiệp và Phát trien nông 
thôn kiểm duyệt và xác nhận theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 54/2013/TT-
BTC ngày 4 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sừ dụng 
và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (sau đây gọi tăt ]à 
Thông tư số 54/2013/TT-BTC). 

2. Thông tin nhập vào Phần mềm gồm: ' 

a) Thông tin tại biên bản kiểm tra hiện trạng và xác định lại giá trị công 
trình (Mầu số 01 BB/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư số 54/2013/TT-
BTC), đối VỚI trường họp thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điêu 6 Thông tu sô 
54/2013/TT-BTC; 

b) Thông tin tại biên bản bàn giao công trình (Mau số 02 BB/CTNSNT 
ban hành kèm theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC); 

c) Thông tin tại báo cáo kê khai lần đầu về côna trình (Mầu so 01-
BC/CTNSNT); báo cáo thay đổi thông tin về đơn vị quân lý công trình (Mâu sô 
02-BC/CTNSNT); báo cáo thay đổi thông tin về công trình (Mâu số 03-
BC/CTNSNT); xóa thông tin trong Cơ sờ dữ liệu về công trình (Mầu sô 04-
BC/CTNSNT); báo cáo thay đổi thông tin về khai thác công trình (Mầu số 05-
BC/CTNSNT) ban hành kèm theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC và Phụ lục sô 
01-PL-CTNSNT ban hành kèm theo công văn số 4718/BTC-QLCS ngày 11 
tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính. 

3. Việc nhập, duyệt và chuẩn hóa số liệu vào Cơ sở dữ liệu quy định như 
sau: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nôns thôn các tình, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nhập thôns tin số liệu quy định tại khoản 
2 Điều này vào Phần mềm chậm nhất sau 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận 



được báo cáo của đơn vị được giao quản lý khai thác công trình cấp nước sạch 
nông thôn tập trung; 

b) Sờ Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết quả 
xác nhận thông tin và số liệu thông tin đã nhập của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều này thực hiện 
đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đê duyệt đưa vào 
Cơ sở dữ liệu; thường xuyên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thâm quyên thực 
hiện việc kiểm tra, chuẩn hóa số liệu đã nhập vào Cơ sở dữ liệu một cách đây đủ 
và chính xác. 

Điều 7Ẽ Trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác thông tin Cơ sở 
dữ liệu 

1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

a) Chủ trì phối họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn 
thiện nội dune. quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản là công trình cấp nưóc sạch 
nông thôn tập trung theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước: 

b) Đảm bảo điều kiện cơ sở, vật chất đế tố chức thực hiện quản lý, vận 
hành an toàn và bảo mật Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước là công trình câp 
nước sạch nông thôn tập trung; 

c) Cấp tài khoản cho người quản trị và người sử dụng Phần mềm theo đê 
nghị của Sờ Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thục hiện 
phân quyền truy cập cho các đối tượng đã được cấp tài khoản; 

d) Hưóng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và nhận xét đánh giá kết quả thục hiện 
việc cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước là công trình câp 
nước sạch nông thôn tập trung của các địa phưcmg theo quy định của pháp luật 
vê quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

đ) Quản trị, vận hành và khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu tài sản nhà 
nước là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung phục vụ công tác quản lý 
nhà nước về tài sản nhà nước. 

2. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật vê quản lý 
tài sản nhà nước là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các địa 
phương và việc cập nhật thông tin số liệu vào Cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước là 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định tại Thông tư này; 

b) Phối họp với Bộ Tài chính hoàn thiện nội dung, quy trình nghiệp vụ 
quản lý tài sản là các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy 
định cửa pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

c) Phối họp với Bộ Tài chính trong việc quản trị, vận hành và khai thác 
thông tin từ Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài sản là công 
trình nước sạch tập trung nông thôn. 



3. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ưcmg 

a) Chỉ đạo Sở Tài chính, Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 
cơ quan ờ địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc quy định vê quản lý, 
vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước là công trình 
cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định tại Thông tư này và quy định 
của pháp luật khác có liên quan; 

b) Chi đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 
cơ quan ở địa phương có liên quan thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo yêu câu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 8. Sử dụng và khai thác thông tin 

1. Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung là một 
bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc eia về tài sản nhà nước. Thông tin trong Cơ sở 
dữ liệu về công trinh cấp nước sạch nông thôn tập trung có giá trị pháp lý như 
hồ sơ dạng giấy. 

2. Thông tin trone Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn 
tập trung được sử dụng làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyêt toán, 
kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, nâng câp, cải tạo, sửa chữa, 
điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình và 
thực hiện báo cáo tình hình quản lý. sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của 
pháp luật. . ' 

Điều 9. Kinh phí đảm bảo việc quản lý, khai thác Phần mềm 

1. Kinh phí cho việc xây dựng, quản lý, nâng cấp, duy trì Phần mềm được 
bo trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính và nguôn 
khác (nếu có). 

2. Kinh phí cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm được 
bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mức chi cho 
việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu tài sản là công trình cấp nước sạch nông 
thôn tập trung do đơn vị thực hiện tối đa là 50% mức chi nhập dữ liệu theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

Chương III 

Tỏ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngàyữĩHMng 11 năm 2015. 
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2. Thông tư này bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 19 Thông tư số 54/2013/TT-
BTC ngày 4 thảng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử 
dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

3. Trong trường họp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đối, bo 
•sung, thay thế đó. 

4. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này. 

5. 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 họp xử lý./.^v 

Nơi nhậnế-
- Thù tuớng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Vãn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Vãn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch Nuớc: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viên Kiềm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan trung ương c.ùa các tồ chức đoàn thể; 
- H3DND, UBND các tinh, TP ữực thuộc Trang ương; 
- Sờ Tài chính các tinh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Sờ NN "và PTNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung uơne; 
- Cục Kiểm tra vãn bảh QPPL(Bộ Tư pháp); 
- Công báo; cồng thông tin điện từ Chính phủ; 
- Cổng TTĐT và các đơn (vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLCS. [JL6o ) 

KT. Bộ TRƯỞNG 

Nguyễn Hữu Chí 
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