
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số: 2775/STC-TCDN-THTK 
V/v chuyển đổi môi trường  

vận hành hệ thống TABMIS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày  06  tháng 11  năm 2020 

 

 

        Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 13537/BTC-KBNN ngày 04/11/2020 của Bộ Tài 

chính về việc chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS. 

Sở Tài chính thông báo kế hoạch chuyển đổi và đề nghị các đơn vị phối 

hợp thực hiện một số công việc sau: 

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tiến hành việc chuyển đổi qua lại giữa 

môi trường sản xuất (MTSX) và môi trường dự phòng (MTDP) của hệ thống 

TABMIS để dự phòng rủi ro và bảo trì môi trường sản xuất hàng năm. 

1. Thời gian thực hiện: 

1.1. Chuyển đổi MTSX sang MTDP: 

- Từ 18h00 Thứ Sáu ngày 06/11/2020 ngắt truy cập của người sử dụng 

vào hệ thống TABMIS. 

- Từ 7h00 Thứ Hai ngày 09/11/2020 đến 18h00 Thứ Sáu ngày 

13/11/2020: Vận hành hệ thống TABMIS trên MTDP. 

1.2. Chuyển đổi từ MTDP về MTSX: 

- Từ 18h00 Thứ Sáu ngày 13/11/2020 ngắt truy cập của người sử dụng 

vào hệ thống TABMIS. 

- Từ 7h00 Thứ Hai ngày 16/11/2020, hệ thống TABMIS vận hành trên 

MTSX như thường lệ. 

2. Để đảm bảo công tác chuyển đổi đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị 

lưu ý thực hiện một số nội dung sau: 

- Vào các ngày trước khi chuyển đổi (Thứ Sáu ngày 06/11/2020 và 

13/11/2020) đối với hệ thống TABMIS (TABMIS 2018): Việc nhập liệu của các 

đơn vị cần được thực hiện trọn vẹn, hoàn thiện, phê duyệt xong dứt điểm trước 

16h30, đảm bảo không còn sự thay đổi nào về dữ liệu phát sinh sau 17h00. 

- Đối với các đơn vị thực hiện chính sách bảo mật đối với địa chỉ mạng IP 

10.96.2.195 của MTSX thì cấu hình đổi thành 10.248.255.195 của MTDP. 

- Các ngày sau chuyển đổi: Các đơn vị lưu ý thực hiện vận hành và khai 

thác báo cáo trên hệ thống TABMIS cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định 

của Bộ Tài chính tại Công văn số 17940/BTC-KBNN ngày 25/12/2013 về việc 

hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS, hướng dẫn của KBNN tại công văn 



 

số 106/KBNN-TABMIS ngày 17/01/2014 về việc hướng dẫn kết sổ chạy các 

báo cáo tùy chỉnh có dải tham số quá dài. 

- Các đơn vị cần tăng cường khai thác số liệu trên hệ thống Kho dữ liệu 

NSNN để phục vụ báo cáo chính quyền địa phương các cấp, trường hợp cần 

thiết khai thác số liệu tới thời điểm hiện tại mới thực hiện chạy trên hệ thống 

TABMIS. 

Trong quá trình sử dụng hệ thống sau khi chuyển đổi, nếu các đơn vị phát 

hiện sự cố hoặc cần sự hỗ trợ để vận hành trên MTDP, MTSX như thường lệ 

liên hệ với Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học Thống kê, 

điện thoại 0296.3852742) để phối hợp thực hiện. 

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- P.NS, HCSN, ĐT; 

- Lưu VT, TCDN-THTK.  
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