
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2127 /STC-THTKTC 

V/v triển khai thực hiện phần 

mềm quản lý tiền lương và biên 

chế cho các Sở, ban, ngành cơ 

quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh 

Lạng Sơn. 

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

            

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
 

 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 2333/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2018 Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết ứng dụng công 

nghệ thông tin triển khai giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các 

đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 

20/11/2018 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng công 

nghệ thông tin triển khai giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các cơ 

quan đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn;  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã triển khai, lựa chọn nhà 

thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp; Ngày 28, 29, 30 tháng 5 năm 2019 Sở 

Tài chính đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức 06 lớp tập huấn 

cho 100% đơn vị toán khối tỉnh để triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm 

quản lý tiền lương và biên chế cho tất các đơn vị sử dụng phần mềm và bàn giao 

tài khoản cho các đơn vị. Đến nay các đơn vị đã được đơn vị cung cấp phần 

mềm hỗ trợ nhập tiền lương biên chế cho từng đơn vị trên phần mềm từ tháng 

01 đến tháng 4 năm 2019. 

Để triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài 

chính, ngân sách; phục vụ cho công tác xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách 

và tổng hợp, báo cáo kinh phí cải cách tiền lương... Sở Tài chính đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, UBND các huyện, Thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội dung 

sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh: 

 Chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện phần mềm, phân công 

cụ thể người phụ trách cập nhật dữ liệu tiền lương và biên chế vào phần mềm để 

quản quản lý, khai thác, phục vụ công tác quản lý tiền lương. 

 Hằng tháng thực hiện cập nhập số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý 

tiền lương và biên chế, đối chiếu số liệu chính xác với số chi trả hằng tháng 

được KBNN xác nhận.  
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 Sở Tài chính sẽ rà soát thông báo các đơn vị không thực hiện cập nhật số 

liệu trên phầm mềm. Đồng thời thực hiện phân bổ dự toán, bổ sung chênh lệch 

tiền lương, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương căn cứ số 

liệu các đơn vị nhập trên phần mềm, các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

sự đầy đủ, chính xác của số liệu trên phần mềm. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố: 

Căn cứ dự toán đã được giao triển khai phần mềm tại các huyện, Thành 

phố, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện, Thành phố, các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện phần mềm, tập huấn cho các đơn vị, cập nhật đầy đủ dữ liệu để kết nối với 

phần mềm do Sở Tài chính quản lý vào đầu năm 2020. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị 

phản ánh về Sở Tài chính để giải quyết. 

Sở Tài chính trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các huyện, Thành phố quan tâm chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở; 

- Chánh VP Sở;  

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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