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JUEM TOAN NHA NISOC CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p Tij do — Htnh phüc 

QUYCHE 

Quãn 1, khai thác và sir diing 

Phn mém Quãn 1 dào tao cüa Kim toán nhà nithc 
(Ban hành kern theo Quyê't djnh so' /1 7/QD-KTNN 

ngày'frtháng nárn 2021 cia Tong Kié'm toán nhà nithc) 

Chtro'ng I 

QUY DJNH CHUNG 

Diéu 1. Phm vi diêu chinh, dôi tirçrng áp dçrng 

1. Quy ch nay quy djnh trInh Pr, thu tçic, trách nhiêm, quyn han,  môi 

quan h giüa các dcm vj tnrc thuc Kiêm toán nhà nuóc và các t chtrc, cá nhân 

trong vic quân l, khai thác và sir ding Phn mm Quàn l dào tao  cüa Kim 

toán nhà nuóc. 

2. Quy ch nay áp d\ing vii các doTi vj trçrc thuc Kiêm toán nba nuâc; 

can b, cong ch'rc, viên chirc vâ ngui lao dng (sau day gi tt là cong chirc) 

ci:ia các dan vj trirc thuôc Kim toán nhà nuc và các t chirc, cá nhân khác có 

lien quan trong vic quãn l, khai thác và sir ding Phn mêm Quãn l dào tao 

cüa Kiêm toán nba nu'ôc. 

Diêu 2. Giãi thIch tr ng& 

Trong Quy ch nay, các tr ngü dithi day dugc hiu nhu sau: 

1. Phn mm Quãn l dào tao:  là phn mm do Kim toán nhà nuâc xây 

dirng (g9i tt là phn mm) nhm h trçi cOng tác quán l dào tao,  bi duOTig 

cüa Kim toán nhà rnró'c. 

2. Dan vj quãn l dào tao  cüa Kim toán nhà nuc: là dan vj dugc Tong 

Kim toán nhà nuc giao quân l hot dng dào tao, bM duo'ng cüa Kim toán 

nba nuó'c theo quy djnh. 

3. Don vi thuc hiên dào tao cüa Kim toán nba nu6c: là don vi du'cyc 

Tng Kiêm toán nba nuó'c giao t chüc hot dng dào tao,  bôi du'O'ng cüa Kiêm 

toán nhà nithc theo quy djnh. 

4. Tài khoàn ngui dung bao gm ten dãng nh.p và mt kh.0 cp cho 

ngithi sir diing phn mm d däng nhp vào khai thác, sir ding hoc quán tr 

phn mm. TuST theo vj trI và quyn han,  tài khoân ngui dung dugc cap mt 

hoc nhiu quyn khác nhau. Co các loai tài khoãn sau: 
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a. Tài khoàn quàn trj h thng: là tài khoàn có quyn sir diing d cp 

quyn hoc hiiy bô quyn, khoá hoc m& khoá tài khoàn khác; thit 1p các 

tham s h thng cüa phn mm. 

b. Tài khoàn quán trj thông tin tai  don vj: là tài khoãn cp cho ngithi 

dung cña dcm vj trirc thuc Kiêm toán nhà nuóc d thrc hin cong tác quàn 1 

dào tao cüa Kim toán nba nithc hoc cüa don vj tuy theo chirc nàng nhim vi 

thrçyc giao. 

c. Tài khoãn Ca nhân: là tài khoãn cp cho cong chirc cüa các don vj trirc 

thuc Kiêm toán nhà nuóc hoc các t chüc, cá nhân khác duoc cp quyn d 

truy cap vào phn mm. 

Diêu 3. Các hành vi bi cam 

1. Phá hoai h thông co s h tng thông tin hoc can tr qua trinh van 

hành, duy trI n dinh, lien tc cüa phn mm. 

2. Truy cap bt hcTp pháp, thay di dü lieu không dung thâm quyn lam 

sai lch hoc phá hüy dü lieu trên phn mm. 

3. Tir xoá bó, tháo go', thay di thông s thit 1p cüa phn mm gay 

xung dt tài nguyen, ânh huO'ng dn vic van  hành các phn mm và co s dU 

lieu khác du'çic cài dt trong h thng mang cüa Kiêm toán nhà mrâc. Tir cap 

quyn khong ding di ttrçlng theo quy djnh t?i  Quy ch nay. 

4. S dung, lcii dyng phn mm, dü lieu cüa phn mm vào các ml:lc dIch 

không thuc pham vi, chi.rc näng, nhim vii duçc phân công; cung cp, phát tan 

thông tin trái vi quy djnh cüa Kim toán nhà nucc và pháp luat  hin hành. 

5. Tiêt l tài khoàn, các quy tãc si:r d1ing, danh sách nguôi sir dçing, so 

t chirc h thng, thông tin dü 1iu cüa Phn mm cho các t chüc, Ca nhân 

không có thm quyn. 

Chircrng II 

QUAN LY, VIN HANH PHAN MEM 

Diêu 4. Nguyen tc quail 1, 4n hành 

1. Phân mém thrgc quàn i tp trung, thng nhât tai Trung tam dU lieu 

Kiêm toán nhà nuc, van  hành thông qua h thng mng Internet, dam bào 

hoat dng lien tc, n djnh, an toàn và bào mat  thông tin. 

2. Phn mm duqc quàn 1, van  hành dam bào nguyen tAc dê cao trách 

nhim cüa cong chüc cüa Kim toán nhà nuic và các don vj, t chüc, Ca nhân 

có lien quan. 

3. Phn mm thrc quãn i, van  hành dam bào tuân thu theo quy djnb 

bào mat  cp nhà nuâc cña Kim toán nhà nuóc và cua pháp luat hin hành. 
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4. Vic cài dat, quân 12,  van hành ph.n mm phâi tuân thu theo Quy ch 

Quân 1 và sr di.ing h thông mang Kiêm toán nhà nrnc. 

Diu 5. Bão trI, nâng cap, phát triên phãn mém 

1. Bào dam h thng co s ha tng thông tin, các thit b có lien quan và 

môi tnthng cho vic cài dat, vn hành phân mm. 

2. Thirc hin các bin pháp sao luu dü 1iu djnh k, dam bão khà näng 

khôi phiic h thng khi xáy ra sir c. DÜ lieu dã sao luu cn du'çc bào v an 

toàn, dinE k kim tra và dam bão phic hi ducic dü 1iu sao lu'u d sn sang 

sü diing khi cn thit. 

3. Thrc hin các hoat dng bão trI, bâo duô'ng, s11a chtra djnh k' dê dam 

báo phn mm hoat  dng n djnh, lien tiic. 

4. Djnh kS'  hang näm (hoc dt xut khi có d xut tr ngithi sü dng) 

th1rc hiên râ soát, d xut phuo'ng an nâng cp, phát triên h thng ha tng phn 

cüng, phn mm nhm dáp trng nhu cu thirc t. 

Diu 6. Dam bão an toàn, bão mt thông tin 

1. Thçrc hin các boat dng kiêm tra, giám sat dê cânh báo các hành vi 

xâm pham an toân Phn mm. 

2. S:r ding các kênh ma hóa vâ xác thrc nguè'i ding cho các boat dng: 

däng nh.p h thng, thay di thông tin nguô'i ding, gui nhn d 1iu gia các 

may chü, sao luu dü 1iu, cp nbt và biên tp di lieu. 

3. Ap dung các bin pháp bào dam tInE xác thrc và bão v s11 toân vçn 

cüa dU lieu trong phn mm. 

4. Thi.rc hin vic hru trü lch sr các hoat  dng cüa ngu6i sir diing: truy 

nhp vào pbn mm; thay di thông tin, quyn han  nguè'i dung; tao  mdi, thay 

di, sua, xóa thông tin và các nghip v1i khác trên phn mm. 

5. Thit 1p và duy tn h thng dr phông nhm dam bão phân mêm hoat 

dng lien tic. 

6. Thirc hin các bin pháp cn thit khác d dam bâo an toàn, bâo mt 

cüa phn mm. 

Diu 7. Quãn 1 tài khoãn ngtrôi dñng 

1. Quãn 1 tài khoân quan trj h thng 

a. Giám dc Trung tam Tin h9c chju trách nhim phân cong ngui quaIl 

trj h thng. 

b. Nguô'i quân tr h thng su dyng tâi khoan thrçc phân quyn d thirc 

hin vic quân trj h thng, phân quyn cho tài khoân ngu&i dung trong h 

thng và chju trách nhim quân 1 va báo mt tài khoan. 
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2. Quãn 1 tài khoãn quân trj thông tin tai  các dan vj 

a. V T chüc can b duçc cp tài khoân có quyn quân trj thông tin d 

quán 1 hot dng dào tao,  bi duô'ng cüa Kim toán nhà nu&c theo chirc näng, 

nhim v1i drçic giao và ducc quy djnh cii th tai  Diu 9 cüa Quy ch nay. 

b. Dcm vj duçc phân cong t chirc dào tao,  bM duông (theo Quy ch dào 

tao, bi thrOng cüa Kim toán nba nuOc) dugc cp tài khoân có quyn quail trj 

thông tin d t chc thirc hin hoat dng dào tao,  bi duOng cüa Kim toán nhà 

nuâc theo chirc näng, nhim vii thrçrc giao và duçc quy djnh cii th tai  Diu 10 

cüa Quy ch nay. 

c. Các dan vj trirc thuc Kim toán nhà nuâc duçic cp tâi khoán có 

quyn quail trj thông tin cüa dan vj d thc hin cOng tác quail i boat dng 

dào tao cüa dan vi mInh. 

d. Thu tru&ng dan vj có trách nhim phân cong ngi.thi sCr dicing tài khoãn 

quân trj thông tin cüa dan vj, dng thôi däng k vâi Trung tam Tin h9c. Vic 

däng k diigc thirc hin theo miu tai  phii 1ic kern theo Quy ch nay. 

e. Ngu&i sü diing tài khoân quán trj thông tin cüa dan vj sü drng ph.n 

mm theo nhim vii dizçrc giao và chju trách nhim bão rnt tài khoãn theo 

dung quy djnh. 

3. Quân 1 tài khoãn cá nhân 

a. Mi cOng chirc cüa Kim toán nhà nuâc ducic cp 01 tài khoãn d khai 

thác, sr dyng phn rnm và chju trách nhim darn bâo vic bão mt tài khoãn 

cüa mInh theo dung quy djnh cüa Kim toán nba nuâc và cüa pháp 1ut. 

b. Tng Kim toán nba rnróc xem xét quyt djnh cp tài khoãn cho t 

chüc, cá nhân không thuc din quail i cüa Kim toán nhà nixâc khi có yêu 

cu khai thác thông tin. Các th chrc, Ca nhân dixçrc cp tâi khoân phâi phü hqp 

vài các quy djnh cüa pháp 1u.t, cüa Kim toán nhà nuâc v khai thác thông tin 

cüa Kim toán nhà nithc và có trách nhim quãn 1, bâo mt tài khoãn diiçxc 

c.p, không vi pham các hành vi bj crn duc quy djnh t?i  Diu 3 cüa Quy ch nay. 

Chtro'ngffl 

CAP NHT D LIEU VA KIIAI THAC, SI DUNG PHAN MEM 

Diêu 8. Nguyen tc cp nht dii' lieu, khai thác, sü' ding phãn mm 

1. Vic cp nh.t thông tin phãi ducic thirc hin theo quy djnh tai  Diu 9, 

Diu 10 cüa Quy ch nay. Dtr 1iu dirçic cp nbt phai dam bao tInh chInh xác, 

dy dü và kjp thM phiic vi cho các cp quân 1. Thu tnr&ng các dan vj và can b 

giao cp nht dü 1iu chju trach nhim v tInh chInh xác cüa dtt 1iu cp nh.t. 

2. Cong chüc cüa Kim toán nba nithc và các t chüc, cá nhân duçic cap 
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tài khoán có trách nhiêm khai thác, s1r diing phân mém diing mic dIch, nhim v 

dugc phân cong và tuân thi. các quy djnh t?i  Quy ché nay. 

3. Cong chirc cüa Kim toán nhà nithc và các t chirc, cá nhân kp thi 

güi thông tin tói b phn quán trj phân mm ngay khi xãy ra các trung hçp sau: 

a. Gp các s1r c không th truy cp vào phn mm hoc gp 1i phn 

mm phát sinh trong qua trInh sir ding. 

b. Phát hin nguy ca thông tin tài khoàn hoc dü' 1iu. 

c. Quên hoàc mAt mat khAu. 

d. D xuAt câi tin, hoàn thin phAn mm. 

Diêu 9. Trách nhim cp nht thông tin cüa do'n v!  qun 1 dào. to 

cüa Kiêm toán nhà ntr&c 

1. Quân 1, cp nEat danh mc các ni dung dào tao,  bi duOng ngoài 

ngânh (bao gm dào tao  trong và ngoâi nuó'c). 

2. Lp k hoach kháo sat nhu cu dào tao,  bi disOng cña cong chiirc cüa 

Kim toán nba nuc hang näm vâ theo giai doan. Tong hçip kt qua khâo sat, 

xác dnh s 1óp dào tao  vâ phân b chi tiêu dào tao  trén phAn mm âm cc s d 

xây dimg k hoach dào tao,  bi ducng cüa Kiêm toán nhà nuó'c hang näm Va 

theo giai don. 

3. Xây dirng du thào k hoach dào tao,  bi duông và cp nht k hoach 

dào tao,  bi duOng hang nàm. Viêc cap nht ké hoach dào tao,  bi dng trên 

phAn mm chm nhAt 5 ngây lam vic sau ngày Lãnh dao  Kim toán nhà nuc 

phê duyt. 

4. Quân l và cp nht thông tin, kt qua ni dung dào tao,  bi dumg các 

cOng chirc cir di h9c nuóc ngoài cia Kiêm toán nhà nuó'c; cp nht két qua dâo 

tao ngoài ngành theo phân cAp k Quyêt djnh cü di h9c trong Quy ch dào tao, 

bi duOiig cüa Kiêm toán nhà nuóc. 

5. Quãn l qua trInh thrc hin dào tao  hang nãm cüa Kiêm toán nba nuó'c 

trên phAn mm. 

Diêu 10. Trách nhim cp nht thông tin cüa do'n vj t ch&c dào to 
cüa Kiêm toán nhà nu&c 

1. Phi hçp vói dan vj quân l dào tao  trong vic xây dimg dir tháo k 

hoach dào tao,  bi duO'ng cüa Kim toán nba nuc. 

2. Chm nhAt 5 ngày lam vic sau ngày Lãnh dao  Kiêm toán nhà nuc 
ban hành chucrng trInh, tâi 1iu bi duông, dan vj t chi'rc dao tao,  bi duong cüa 

Kim toan nba nuc Co trách nhim cp nht danh mc chuang trinh, tài 1iu 

dâo tao,  bii du'mg trén phAn mm. 
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3. Quán 1,2, cp nht danh miic ngân hang câu hôi, ngân hang c1 thi, ljch 

thi di vri các thi trong chixo-ng trmnh dào t?o  cüa Kim toán nba nuâc. 

4. Ch.m nhât 10 ngây lam vic sau ngây k& thiic khóa h9c/1rp h9c don v 

Co trách nhim cp nht thông tin v qua trInh t chirc dào to (bao gm: thông 

tin chung cüa lirp h9c; thông tin giâng viên; thông báo cüa lOp hpc; quân l dim 

danh; phê duyt bâo lu'u, min h9c, min thi; to chirc thi). 

5. Chm nhât 30 ngày lam vic sau ngày kt thüc khóa h9c/lOp h9c, don 

vj có trách nhim cp nht kt qua dào tao  trên phn mm. 

6. Cp nht thông tin xây dimg chuong trInh, tái lieu dào  tao  theo k 

hoach dào  tao  duçyc Lãnh dao  Kim toán nhà rnrâc phê duyt. 

Diêu 11. Trách nhim cp nht thông tin cfla do'n v!  trirc thuc Kiêm 

toán nhã nithc 

1. Don dc cong chirc trong don vj tham gia dy dü, ding han  dôi vO'i các 

cuc khão sat nhu c.0 dào tao,  bM du'Ong cüa Kim toán nba nuâc trên phn mm. 

2. Be xuât nhu câu dào tao,  bôi duOng cüa don v trên phn mm di vO'i 

cac chuong trInb dào tao,  bM duO'ng trong và ngoài ngành d xây drng kê hoach 

dào tao,  bôi du'Ong hang näm và theo giai doan cüa Kiêm toán nba nuó'c. 

3. Quàn tr thông tin tai  don v có trách nhim däng k danh sách h9c viên 

cña don vi trên phân mêm trên CO SO chi tiêu dugc phân b theo các lOp dão tao 

hang nàm Clia Kiêm toán nba nuO'c. 

4. Thu tru&ng don v có trách nhim phê duyt trén phn mm danE sách 

cOng chirc cua don v tham gia khão sat theo k hoach dâo tao,  bi thrOng hang 

nãm và phé duyt danh sách d xut hpc viên cua don vj mInE trén CO 50' chi tiéu 

duçc phân b theo CáC lOp dâo tao  hang näm cüa Kim toán nba ntrc. 

5. Phi hçrp vói don v quân 1 dào tao  trong vic d xut nhu cu bi 

du'Ong, tp hun trong ni b don vj trén phn mm. 

6. Chm nhât 10 ngây lam vic sau ngày kêt thüc lOp bM dumg, tp hun 

trong ni b don vj, quân trj thông tin cua don vj Co tráCh nhim c.p nht thông 

tin v qua trInh t chirc lOp bao gm thông tin chung cüa lOp h9c; thông tin 

giâng viên; thông báo cüa lOp hpc; quân l dim danE; kt qua h9c tp cüa hgc 

viên trên phân mm (nêu co). 

7. Di vOi don v sr nghip va các Kim toán nhã nuâc khu virc c.p nht 

kt qua dao tao  ngoai ngành theo phân cp k Quyt dnh cir di h9c trong Quy 

ch dao tao,  bi du'Ong cüa Kiêm toán nhà nuóc. 

Diêu 12. Quyên khai thác, sir dting thông tin 

1. Tng Kiêm toán nba nuâc có quyn truy cp vào phân mm d khai 
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thác, s1r diing thông tin v cong tác dào tao,  bi du'Oiig cüa toàn ngành. 

2. Phó Tong Kiêm toán nba nuóc có quyên truy cp vào phn mm d 

khai thác, sir diing thông tin v cong tác dâo tao,  bi duO'ng cüa các don vi trixc 

thuc thrçc phân cOng phii trách. 

3. Lãnh do Viii To chtrc can b và cong chirc cüa \T1j  To chirc can bô 

duçic phân quyn quãn tri thông tin tai  don v thuc don vj mInh có quyn truy 

cp vào phn mêm dê khai thác, sr dçing thông tin ye cong tác dào tao, bM 

duOng cüa Kim toán nhà nuc bao gm: ké hoach dào tao,  qua trInh t chic 

dào tao, báo cáo kt qua dào tao  c1ia Kiêm toán nba nuâc và kt qua to chic dào 

tao ni b cüa tat cá các don vj, kêt qua xây drng chuong trInhltài lieu, danh 

miic ch'ircmg trInh, tài 1iu dào tao  trong và ngoài ngành. 

4. Thu truO'ng don vj t chirc dào tao,  bM duäng cüa Kim toán nba nuó'c 

vâ cong chiirc cüa dcm vi; ducc phân quyên quán trj thông tin cüa don vi; thuc 

dcm vi; mInh có quyn truy cp vào ph.n mm d khai thác, si:r dçing thông tin v 

cong tác trin khai dào tao,  bèi duOiig cüa Kiêm toán nba nuâc bao gm: thông 

tin chi tit v qua trInh to chic dào tao,  qua trInh t chü'c xây dimg chuo'ng trInh, 

tài 1iu, qua trInb t chic thi, danh mc chuong trInh, tài lieu dâo tao trong 

ngành, báo cáo kêt qua dào t?o  cña KiTi toán nhà nu'ó'c. 

5. Th trithng các do'n vi; trrc thuc Kim toán nba nuó'c và cOng chirc 

cüa don vi; duçic phân quyn quán trj don vi; có quyn truy cp vào phn rnm dê 

khai thác, sü dyng thông tin v cong tác dào tao,  bM duOng cüa don vi; mInh bao 

gm: kt qua khão sat, qua trInh dào tao  cüa can b trong don vi;,  kt qua t chirc 

dào tao  ni b cüa don vi;, báo cáo kt qua dào tao  theo các lop hang nãm cüa 

Kim toán nba nuéc ma don vi; có h9c viên tham gia. 

6. Các t chi:rc, cá nhân khác dugc quyn truy cp vào phn mm d khai 

thác, si:r dung thông tin v cong tác dào tao,  bi duOTig cüa Kiêm toán nba nuc 

khi duac Tng Kim toán nhà nuc cho phép bang van ban. 

lJiêu 13. Quyn và trách nhim ella cong chll'c 

1. Cong chirc có quyn dàng k và có trách nbim tham gia dy du, ding 

han trên ph.n mm di vi các cuc khão sat dào tao,  bi duOTig dM vói các lop 

trong vã ngoai ngành do Kim toán nhâ nuc to chic trén phAn mm. 

2. Cong chi.rc có quyn d xut bâo hru kt qua h9c tip, phuc kbão, d 

xut min hpc, min thi di vói các mon h9c hoc khóa h9c trong chuong trInh 

dào tao  cüa Kim toán nba nuc trên phn mm theo quy djnh cüa don vi; quán 

1 trin khai dào tao. 

3. COng chcrc dugc quyn truy c.p vào ph.n mm d khai thác, sir dyng 
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thông tin dào tao,  bi thrOng cüa cá nhân; có quyn khai thác kt qua khâo sat 

dao tao  c1ia Ca nhân; có quyn nhn diic các thông báo v khóa h9c/làp hçc ma 

mInh dugc Cu tham gia; có quyn khai thác các tài 1iu dã &rqc ban hânh toàn 

Ngành và các tài 1iu lien quan dn khóa h9c/lâp h9c cüa ngành trên phn mm. 

ChtronglV 

TRACH NHIIM CUA CAC o vi 

TRTIC THUOC KIEM TOAN NHA NU'O'C 

Diu 14. Trách nhim cüa Trung tam Tin h9c 

1. Quãn l, v.n hành dam bâo hoat  dng n djnh, lien tic, an toàn và bâo 

mt thông tin. 

2. Phi hqp vó'i các dan vj lien quan to chñc dâo tao,  hu'Oiig dan sr dung 

phân mOm. 

3. Chü trI, phi hqp vói các dan vj lien quan nghiên ciru, d xut giâi pháp 

và kinh phi duy tn; chju trách nhim bào trI, nâng cAp, phát trin phAn mm va 

ha tAng k5 thut d dam bào phAn mm hoat dng n djnh, lien tic, an toàn, bão 

m.t và hiu qua. 

4. Djnh k' hang nãm (ho.c dt xuAt) báo cáo lãnh dçio Kim toán nhà 

mthc tInh hInh qun l, khai thác và sir d%ing phAn mm. 

5. Kim tra và d xuAt giâi pháp bâo dam an toàn và báo mt dü lieu theo 

quy djnh hin hánh. Djnh kSr t chüc sao hru dü lieu. 

6. H trq các dcm vj sir diing phAn mm, thông báo cho cac dun vj v sr 

c hoc nguy co xày ra siI c có ãnh hu&ng dn vic quail i, khai thác vâ sir 

dmg phAn mm. 
Diêu 15. Trách nhiêm cüa các thrn vi trirc thuc Kim toán nhà nuó'c 

1. Vi T chirc can b don dc các dan vj kjp thà'i cp nht dü' lieu vâo 

phAn mm. 

2. Tnthng Dào tao  và bM duong nghip vi kiêm toán t chuc dào tao 

hixong dn sü ding phAn mm khi có yêu cAu cüa các dan vj. 

3. Van phông Kim toán nba nuOc tham muu, d xuAt Tng Kim toán 

nhà nuâc trong vic b trI kinh phi dam báo duy trI hoat dng, nâng cAp, phát 

trin phn mm, b sung h tAng k' thu.t d dam báo hoat dng an toàn, on 

djnh, hiu qua phAn mm. 

4. Thu tru&ig các dan vj có trách nhim kim tra, don d& vic cp nht, 

khai thác và su ding thông tin theo dñng quy dnh cüa Quy ch nay. 

5. Cac dan vi trrc thuc Kim toán nhà nuâc can cr chuc näng nhim vi 

cUa don vj mlnh có trách nhim phi hçip vOi Vii T chuc can b và Trung tam 
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Tin h9c trong vic quãn 1, trin khai áp diing phân mêm, djiih k hang nãm 

(hoàc dot xut) dan vj có trách nhiêm báo cáo Lãnh dao  Kiêm toán nba nuc 

(qua Trung tam Tin h9c) tInh hmnh s11 dyng phn mm. 

6. Thu truóng dan v có trách nhim d ngh tm dimg quyn truy cp 

phn mm dé,i vâi các cong chirc vi ph.m quy dnh trong qua trmnh sir diing. 

Chtro'ng V 

JMEU KHOAN THI HANH 

Diêu 16. To chiI'c thirc hiên 

1. Trung tam Tin h9c chü trI to chirc triên khai, hu&ng dan thxc hin Quy 

ch nay. 

2. Vu T chirc can b, Trtrông dào to vâ bi duog nghip vi kiêm toán, 

Trung tam Tin h9c có trách nhim t chirc, huóng dn thrc hin và kim tra viêc 

thi hành Quy ch nay. 

3. Thu tru&ng các dan vi chju trách nhim v vic t chic trin khai thi:rc 

hin Quy ch nay trong phm vi quãn 1 cüa mInh. 

4. Trong qua trInb thçrc hin nu có khó kkiãn, vuó'ng mac, các dan vj 

phãn ánb v Vi To chirc can b, Trumg dào to và bèi du'öTlg nghip vi1 kim 

toán (di vói các nOi dung lien quan dn cOng tác dâo tao), Trung tam Tin h9c 

(di vó'i các chi'rc nãng phn mm) d tng h9p, báo cáo TOng Kiêm toán nhà 

nuO'c xem xét diu chinh b sung cho phu 

TONG KIEM TOAN NHA NUC,- 

/  4 

ran S5 Thanh 
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