Bộ TÀI CHÍNH

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

Số: 9 f ĩ ~ / Q Đ - BTC

H à Nội, ngày 6 thảng 6 n ă m 2019

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các
Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế và Quyết định số 2158/QĐ-BTC ngày
15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức nảng, nhiệm vụ, quyền
hạn
và cơ cấu tố chức của Cục
Côngo nghệ
thông
tin thuộc
Tốngo cục
Thuế
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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 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức
của các Vụ và Văn phòng thuộc Tống cục Thuế, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
"Điều 13. Vụ Tài Vụ - Quản trị
Vụ Tài vụ - Quản trị là đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có chức năng tham mưu,
giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trong công tác tài vụ và quản trị thuộc chức
năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế. Vụ Tài vụ - Quản trị có các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng văn bản quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư
phát triển, xây dựng; tiêu chuẩn, đinh mức về tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây
dựng theo thẩm quyền.

2. Xây dựng chương trình, đề án, dự án và ké hoạch hàng năm, trung hạn, dài
hạn về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng của Tông cục Thuê; xây
dựng chủ trương, kế hoạch, danh mục đầu tư xây dựng, mua sắm, sắp xếp, xử lý tài
sản, trang thiết bị hàng năm của Tông cục Thuế theo thâm quyên.
3Ể Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Tổng cục Thuế; phương án
phân bổ dự toán thu, chi ngân sách được giao hàng năm của Tổng cục Thuế cho các
đơn vị dự toán.
4Ể Hướng dẫn cơ chế, chính sách của Nhà nước, của Bộ Tài chính về công tác
quản lý tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng để thực hiện thống nhất trong
các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế.
5. Dự thảo quyết đinh mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế
theo quy định.
6. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính đối vói Tổng cục
Thuế và các đơn vị trực thuộc theo chế độ quy định.
7ẳ Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý đầu tư xây dựng của Tổng cục
Thuế và các đơn vị trực thuộc theo chế độ quy địnhễ
8. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài sản của Tổng cục Thuế và
các đơn vị trực thuộc theo chế độ quy đinh.
9. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý ấn chỉ theo chế độ quy định.
10. Thẩm đinh dự án, kế hoạch hiện đại hóa cơ sở vật chất và hoạt động Công
nghệ thông tin không lập dự án của Tổng cục Thuế.
11. Thẩm định quá trình lựa chọn nhà thầu (trừ hồ sơ mời thầu và kết quả
lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công nghệ thông tin do Cục Công nghệ thông tin
làm chủ đầu tư). Tố chức đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, trang thiết bị, trang
phục của hệ thống thuế do Tổng cục làm chủ đầu tư (trừ các gói thầu Công nghệ
thông tin).
12. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, biện pháp, kỹ thuật
quản lý rủi ro thuộc lĩnh vực quản lý.
13. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị sử dụng ngân sách của cơ quan Tống cục
Thuế theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao."
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
"Điều 14. Văn Phòng
Văn phòng Tổng cục Thuế là đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện chức
năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trong công tác hành chính,
văn phòng. Văn phòng Tổng cục Thuế có các nhiệm vụ sau:
lẽ Xây dựng Quy chế làm việc của Tổng cục Thuế; các văn bản hướng dẫn
về công tác quản lý văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế theo quy
định của pháp luật.
2

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục
hành chính của Tổng cục Thuế; kế hoạch hoạt động hàng năm và chương trình
công tác tháng, quý của Tổng cục Thuế.
3. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, cải cách hành
chính của Tổng cục Thuế.
4. Tổng họp báo cáo đánh giá kết quả triển khai chương trình, kế hoạch công
tác theo định kỳ của cơ quan Tổng cục Thuế; đề xuất với lãnh đạo Tông cục các
biện pháp chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo đúng tiến độ.
5. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác
cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các câp.
6. Thực hiện công tác quản trị tại cơ quan Tổng cục Thuế.
7. Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do các đơn vị
thuộc Tổng cục Thuế soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.
8. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy
định về quản lý công văn, giấy tờ, nghiệp vụ quản lý công tác văn thư, lưu trữ và
công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan thuế các cấp.
9. Tổ chức đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và phương tiện
làm việc, phương tiện đi lại phục vụ cho các hoạt động của cơ quan Tổng cục
Thuế; tố chức công tác bảo vệ cơ quan, kho tàng ấn chỉ, tài sản, phòng cháy, chữa
cháy, đảm bảo an toàn vệ sinh cơ quan.
10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao."
3. Sửa đoi khoản 2, Điều 16 như sau:
"2Ể Văn phòng Tổng cục Thuế có Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và
được tổ chức 04 Phòng:
a. Phòng Thư ký - Tổng họp;
b. Phòng Hành chính - Lưu trữ;
c. Phòng Cải cách và Kiểm soát thủ tục hành chính;
d) Phòng Quản trịễ
Văn phòng Tổng cục Thuế có con dấu riêng để triển khai nhiệm vụ hành
chính, nội bộ tại cơ quan Tổng cục Thuế.
Nhiệm vụ của các phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành
phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định.
Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thuế, như sau:
Sửa đổi Khoản 2, Điều 2, như sau:
"2. Thực hiện các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:
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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 ứng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án (gồm
đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ) do các đơn vị khác thuộc Tổng
cục Thuế lập theo phân cấp quản lý.
c) Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các dự án và hoạt động Công
nghệ thông tin không lập dự án của Tổng cục Thuế;
d) Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa dịch vụ Công nghệ thông tin
và triển khai, nghiệm thu các hợp đồng Công nghệ thông tin do Tổng cục Thuế làm
chủ đầu tư hoặc bên mời thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục
trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài
chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, VuTCCB.a

n Dũng
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