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Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ,
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1Ệ Vị trí và chức năng
1. Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, thực hiện
chức năng giúp Tống cục trưởng Tống cục Thuế xây dựng, trien khai, quản lý
phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật, an
toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá công tác quản lý thuế, công tác quản
lý nội bộ ngành và cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế.
2. Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng và trình các cấp thẩm quyền quyết định:
a) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm về phát
triến, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế;

b) Chủ trương đầu tư các dự án công nghệ thông tin và các nhiệm vụ ứng
dụng cône nghệ thông tin không phải lập dự án (trừ trường hợp đã có trong kế
hoạch 5 năm của Tông cục Thuế hoặc các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất phải triến
khai gâp theo yêu cầu, nhiệm vụ được cấp có thấm quyền giao);
c) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch thuê dịch vụ công
nghệ thông tin; đề cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công
nghệ thông tin thuộc thấm quyền quyết định của Tông cục Thuế theo phân cấp
quản lý của Bộ Tài chính;
d) Ke hoạch, danh mục dự toán ứng dụng công nghệ-thông tin hàng năm;
đ) Các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình, quy chế, tiêu chuẩn
công nghệ thông tin liên quan đến phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật, và an toàn thông tin;
e) Chủ trương và quyết định mua sắm, thuê tài sản công nghệ thông tin
theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
2. Thực hiện các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:
a) Chủ đầu tư các dự án nhóm B, nhóm c thuộc Tổng cục Thuế;
b) Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án nhóm c của Tổng cục Thuế; thẩm
định các nội dung đầu tư úng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án
(gồm đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ) của Tổng cục Thuế
theo phân cấp quản lý của Bộ trường Bộ Tài chính và Tông cục trưởng Tống cục
Thuế.
3. Tổ chức thực hiện công tác thiết kế, xây dựng, triển khai, vận hành và
quản trị hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng công tác quản lý thuế, quản lý nội
bộ, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế, bao
gồm:
a) Phần mềm ứng dụng;
b) Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế;
c) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;
d) Hệ thống an toàn thông tin.
4. Tổ chức hỗ trợ cho các đơn vị trong hệ thống Thuế, người nộp thuế và
tổ chức bên ngoài liên quan đến hoạt động của hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông
tin, trao đổi thông tin và sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác quản lý thuế.
5. Tổ chức kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, quy định, văn
bản hướng dẫn về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trong
ngành Thuế.
6. Thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu và
đảm bảo duy trì, vận hành hệ thống thông tin về người nộp thuế.
7. Quản lý tài sản công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Tông cục
Thuế, tài sản công nghệ thông tin dự phòng của Tổng cục Thuếỗ
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8. Biên soạn tài liệu và đào tạo cán bộ trong hệ thống Thuê sử dụng phân
mềm ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.
9. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai và nghiên cứu đê xuât các biện
pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý
thuế.
10. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, tài sản của đơn
vị dự toán cấp 3:
a) Lập dự toán chi ngân sách hàng năm của Cục công nghệ thông tin theo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dân của câp có thâm quyên;
b) Thực hiện công tác tài vụ, quản trị và kế toán của đơn vị dự toán cấp 3
tại Cục CNTT;
c) Quản lý công chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tống cục Thuế giao.
Điều 3. Co' cấu tổ chức
Cục Công nghệ thông tin có các phòng:
1. Phòng Ke hoạch - Tổng họp.
2. Phòng Phần mềm ứng dụng.
3. Phòng Cơ sở dữ liệu và Hỗ trợ.
4. Phòng Hạ tầng kỹ thuật.
5. Phòng An toàn thông tin.
6. Phòng Quản lý chất lượng công nghệ thông tin.
Quy chế hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Cục Công nghệ
thông tin do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định.
Điều 4. Lãnh đạo Cục
1. Cục Công nghệ thông tin có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục
trưởng;
Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục thuế và
trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục.
Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về
nhiệm vụ được phân công.
2. Việc bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và
các chức danh lãnh đạo khác của Cục Công nghệ thông tin thực hiện theo quy
định của pháp luật và phân câp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
Điều 5. Biên chế và kinh phí
1. Biên chế của Cục Công nghệ thông tin do Tổng cục trưởng Tổng cục
Thuê quyêt định trong tống số biên chế của Tổng cục Thuế.
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2. Kinh phí hoạt động của Cục Công nghệ thông tin được câp từ nguồn
kinh phí của Tống cục Thuế và các khoản thu khác theọ auv định của pháp luậtỄ
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
114/QĐ-BTC ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng,
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tông cục
Thuế; Quyết định số 2078/QĐ-BTC ngày 09/10/2015 của Bộ trưởng Rộ Tài
chính về việc giao nhiệm vụ cho Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tông cục
Thuế.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện việc giải thể và sắp
xếp nhân sự của Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin thuộc Cục Công nghệ
thông tin theo quy định của pháp luật và hoàn thành trong tháng 01/2019.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chấnh
Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng
các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyJ-iệs
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