
KIEM TOAN NRA NUC CONG HOA xA HQI CH NGHIA VThT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: 3 /QD-KTNN 

Ha Ni, ngày -f tháng 0a náin 2021 

QUYET DJNII 

Ban hành quy ch Quãn 1 và sü' thing chfrng thr s chfr k)' s 
ella Kim toán nhà nu*c 

TONG KIEM TOAN NRA NTJOC 
f A •A f - Can cu' Luçzt Kiem toan nha nwcc, 

- Can ci Lut giao djch diçAn  tz ngày 29/11/2005; 

- Can ci'Lut Cong nghcA  thông tin ngày 29/6/2006; 

- Can thNghj djnh s 130/2018/ND-cP ngày 27/9/2018 cia C'hInhphñ quy 

djnh chi tiet thi hành Lut Giao djch diçAn  tz v chü' kj so' và djch v.i ch&ng thicc 

chI kj só', 

- Can th Nghj djnh so' 30/2020/ND-CF ngày 05/3/2020 cia C'hInh phz v 

cong tác van thu, 
9 9 I f 9 A •A - Clii th so 02/CT-TTg ngay 2 3/01/2019 cua Thu twolig Chznh phu ye viçc 

S 9 - t A A S 9 9 A 9 tang cu'ong su' dyng chu' Icy so chuyen dung Chznh phu trong hogt dQng cua co 
S quan nha nuvc cac cap; 

- Can ci Thông tu' so' 41/2 01 7/TT-BTTTTngày 19/12/2017 cia Bô Thông tin 

va truyn thông v quy djnh th dyng chub kj so' cho van ban diçAn  tz trong ccr quan 

nhà nzthc; 

- C'án ci Thông twso' 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 cza B Quo'c 

phong quy dznh ye cung cap, quan ly, su' dyng dich vy chu'ng th?c chu' Icy so chuyen 

dingphyc vy các cc quan Dáng, Nhà nu'ó'c, td chic chInh tn - xâ h3i, 

- Can ci HwO'ng dn sO' 08-HD/VPTW ngày 16/11/2016 cia Van phông 

Trung uo'ng Dáng v viçAc  Quán lj, sz dyng chü 1cj so' trong giao dich diçAn  tz- cia 
cdc cc quan dáng; 

- Theo d nghj cüa Giám dác Trung tam Tin hQc, 

QUYET DINE: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch quãn 1 và si'r dung chllng 

thu s, chft k s6 ella Kim toán nhà nuàc. 
Diu 2. Quy& dijnh nay có hiu hrc tü ngày k. 



Diu 3. Giám dc Trung tam Tin hçc và Thu trtrâng các don vj thuc Kim 

toán nhà nuâc và các don vj có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyt djnh nay./ 

Noinhin: 
- Niu diôu 3; 
- Tong Kirn toán nhà nuâc; 
- Các Phó Tong Kiêm toãn nhà nuàc; 
- Luu: VT, ITFH (03). 
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CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phác 

QIJ'J( CuE ,
• Quan ly va su dung chixng thir so, chir ky so cua Kiem toan nha nrnirc 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh s4J.5 /QD-KTNNngay/12 thángOL nàrn 202] 

cia Tang Kim toán nhà nu'ó'c) 

Chiwng I 
NHUNG QUY DJNH CHUT44G 

•A • .A Dieu 1. Phim vi dieu chrnh 
Quy ch nay quy dnh vic quãn 1 và si:r diing ching thu s& eh& k s chuyên 

dung Chmnh phü cüa Kim toán nhà nuâc. 
Diu 2. I)& tirçYng áp ding 

Quy clii nay ap ding dói vó'i the dan vj, t chüc, cá nhan thuc Kim toán nhà 

nixac trong vice quan ly, su dung chung thu so, chu ky so chuyen dung Chinh phu 

do ti chirc cung c.p djch vii chirng thirc ch k s6 chuyên dung Chinh phü cap. 
Dieu 3. thai thich tir ngir 

A Trong Quy che nay, cac tu ngu ducn day duçc hieu nhu sau: 

1. Khóa hI mat:  là mt khóa trong cp khóa thuc h thng mat  ma không di 
xImg, dugc sir dng d tao  ch k s. 

2. Khóa cong khai: là mt khóa trong cp khóa thuc h thng mat  ma không 
di xiirng, duge sir diing d kim tra chft k s dugc tao  bôi khóa bI mat  tuang ng 
trong cp khóa. 

3 .K s là vic dua khóa bI mat  vao mt chuong trinh phn mm d tr dng 

tao va gan chu ky so vao thong dicp du lieu. 

4. Ch(rng thu st: là mOt dang chirng thu din tir do T chcrc cung c.p djch vi 

chimg thc chtt k s chuyên dung ChInh phi:i cp rth&m cung cp thông tin djnh 

danh cho khóa cong khai cüa mt co quan, t chirc, cá nhãn, tir do xác than ca quan 

t chüc, cá nhân là nguôi k ch k$' s bang vic su d%ing khóa hi mat  tuang 1rng. 
5. Chirng thu s có hiu lrc là chüng thu s chua h& han,  không b tam  dung 

hoäc bj thu hi. 

6. Ch(mg thu s cá than: là chfrng thu s duge c.p cho cá nhân. 
7. Chirng thu s dan vj, t ch't'xc: là chirng thu s6 dtrqe cp cho nguOri dimg 

du don vj, t chirc. 

KIEM TOAN NHA NUOC 
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8.Cht k s: là mOt  clang cht k din tir duçic tao  ra bang sir bin di mOt 

thong diep du hçu su d%lng hç thong mat  ma khong doi xung, theo do, nglloi co &rçic 

thông dip dtt lieu ban d.0 và khóa cong khai cüa nguôi k có th xác djnh &rçlc 

chInh xác: 

- Vic bin di nêu trên d.rqc tao  ra bang dung khóa bI m.t tucmg trng vói 

khóa cong khai trong cüng mt cp khóa; 

- Sir toàn vçn ni dung cüa thông dip di lieu kê tr khi thirc hin vic bin 

doi neu tren. 

9. Ch k s6 cá nhân: là chi k s ducic tao  ra khi s diing khóa bf mt cá 

nhân k& hçxp vâi chirng thu s Ca than. 

10. Ch k sé dan vj, t chirc: là ch k s duçic tao ra khi sr dyng khóa bI 

m.t kt hqp vâi chüng thu s cüa dan vj, t chirc. 

11. Thuê bao: là các dan vj, to chirc, cá nhân thuc Kim toán nha nuóc (sau 

day vit tt là KTNN) dtxçic c.p chüng thu s và gi€ khoá bI m.t tuong irng vi khoá 

cong khai ghi tren chfrng thu s duqc c.p do. 

12. Ngi.rai ky la thue bao dung khoa bi. mat  cua mmh de ky so vao m9t thong 

dip dU lieu dithi ten cüa mInh. 

13. Ngithi th.n là ca quan, dan vj, tèi chirc, cá nhân nhn duqc thông dip di 

lieu duçic k s bâi nguôi k, sü d11ng chóng thu sé, cüa nguôi k do d kim tra chU 

k s trong thông dip dft lieu nhn duqc. 

14. T chüc cung c.p djch vt chüng thirc ch k s chuyên dàng Chmnh phü: 

là Ciic Chüng thirc s và Bào mt thông tin thuc Ban Ca yu ChInh phil (sau day 

vi& t.t là Cuc CTS và BMTT). 

15. Dan vi quãn l trrc tip: là don vj, t chIrc thuc KTNN trirc tip quãn l'i 

thuê bao thuc don vj, t chüc cüa mInh. 

16. Thit bj liru khóa bI met: là thit bj 4t 1 (USB Token, SIM-PM,..) chi.ra 

khóa bI mt và chirng thu s cüa thuê bao. 

17. Ph.n mm sil d%lng ch k s: là các üng diing cong ngh thông tin cho 
phép tIch hcip và sü diing chrr k s d xác thirc. 

18. Thông dip dU lieu: là thông tin di.rçic tao  ra, duçic gui di, duçic nhn va 
dugc luu tr(r b&ng phuang tin din til. 

19. Van bàn din tr: là van bàn di.râi dang  thông dip dti lieu duçic tao  l.p 
hoc duçic s6 hóa tr van bàn giy và trInh bay dung th thuc, k thuat, djnh dng 
theo quy dnh. 

20. 111H: Trung tam Tin hçc. 
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Diu 4. Nguyen tc chung 

1. Trung tam Tin h9c là dan vj dirge Tng Kim toán nhà nuóc giao nhim 

viii thrc hin trách thim du mi quàn lb" thuê bao di vii ehüng thu s cüa KTNN 

do Ciic CTS và BMTT cap. 

2. Mi cá nhân (can bO,  cong chirc, viên chirc) thuc KTNN dirge dang k 

c.p mt eháng thu s cá nhân. Mi dan vj, t' chác thuc KTNN dirge dãng k cp 

mt chrng thu s cüa dan vj, tè chüc. 

3. Chit k s chuyén dung ChInh phü chi dirge sir ding trong các giao djch 

din tü ph1ic vi quãn l, diu hành, xir l)'T cong vic qua m.ng trong ni b ciia 

KTNN, trong các giao djch din ti'r cüa KTNN vói các Ca quan, t chirc, cá nhân si:r 

dçing djch vi chirng thc ehfr k s6 chuyên dàng ChInh phü và các yêu c.0 khác 

theo de ngh cua co quan nha rnrac cac cap. 

4. Vic trin khai, si:r diing ch k s chuyên dung Chinh phii phài dam báo 

an toàn các giao dch din tcr, tao môi tnthng lam vic hin dai,  tit kim thii gian 

và chi phi; nâng cao hiu qua cong vic, tang tInh cOng khai, minh bach  trong quãn 
l, diu hành; gop ph.n tIch circ trong vie d.y mania  1rng dicing cong ngh thông tin, 

cài each hành ehInh và phát trin ChInh phi'i din ttr trong KTNN. 
. , , A Dieu 5. Gm tr! phap ly cua chir ky so 

, A - 9 1 - 1 9 A 1. Trong truong hqp phap luat  quy dnh van ban can co ehis ky thi yeu cau do 
A A 1¼ 1¼ -# A , , , A A A - A F doi vai m9t thong diiçp dir hçu dugc xem la dap isng neu thong dicp dir Iiçu do dugc 

kbng chü k s và chCi k3 s do dirge dam báo antoàn theo quy djnh cüa pháp 

luat hiçn hanh ye chu ky so va dch vi chimg thçrc chu ky so. 
2. Trong trung hqp pháp lu.t quy djnh van bàn cn duqc dóng d.0 cüa cci 

quan, dan vj, t chüc thi yêu c.0 do d6i vâi mt thông dip dr 
lieu dirge xem là dáp 

üng nu thông dip dt 
lieu do dirge k bi cher k s6 cüa co quan, don vj, t ehirc 

và chtr k s do duçic dam bào an toàn theo quy djnh eüa pháp lust hin hành v chir 
k s và dich vu chüng tIc chtt k s6. 

Dieu 6. Hanh vi nghiem cam 
1. Si'r ding chüng thu sá, chU k s cho mic dIch tu igi cá nhãn, gay m.t an 

ninh, trat  tir, an toàn xã hi, tin hành các hoat dng trái vói pháp lu.t. 
2. Trm c&p, gian len, mao  nhn, chim doat  hoc si ding trái phép khóa bi 

mt cüa dan vj, tt chirc, cá nhân khác. 
3. Phá hoai  h thng cung c.p djch v chimg thirc chO k s; can tr& hoat 

dông cung cap, sir diing djch vi chimg thirc chi k Se,; lam già ho.c hung dn 
ngu?i khác lam giã chirng thu se,. 
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4. Dung các cong ci, chucng trInh hay b.t cü hinh thirc nào khac lam thay 
d& d lieu ho.c lam hu hông thit bj km khóa bI mat. 

Chmmgll 

QUAN LY CH(XNG THIJ SO, THIET B!  LTXU KHOA Bi MJT 

Diêu 7. Ni dung và hiu Iirc cüa chfrng thu s 
1. Ni dung cüa chfrng thu s6 

Chüng thu s chuyên di)ng ChInh phü do Ciic CTS và BMTT c.p cho dicm vj, 

t chirc, cá nhân thutc KTNN phái bao gm các ni dung co bàn nhu sau: 

- Ten t chirc cung cp djch vi churng thirc chi k s6 chuyên dàng ChInh phü. 

- Ten cüa thuê bao. 

- S hiu chüng thu s6. 

- Thôi h?n  có hiu 1irc cüa chüng thu so. 

- Khóa cong khai cüa thuê bao. 

- Chfr k sé cüa t chüc cung cp djch vii chüng thrc chct k s chuyen di'ing 
ChInh phü. 

- Các han  ch v mic dIch, pham vi si:r diing cüa chimg thu s. 

- Các han  ch v trách thim pháp 1 cüa t chüc cung c.p dch v%i chi'rng thrc 
cht k s chuyên ding ChInh phi'i. 

- Thuat toán  mat  ma. 

- Các ni dung c.n thit khác theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyn thông. 

2. Thñ hn có hiu lirc cüa cht'rng thu s 

a) Chüng thu s cüa thuê bao cp mói thôi han  có hiu lrc ti da là 05 nàm. 
b) D& vài ch(rng thu s gia h?n,  thôi hn có biu lc duqc gia h?n  t& da là 03 

nm. 
. A • A • * . * A A Iheu 8. Dieu kiçn, trinh t thc hiçn cap chu'ng thir so 

1. Diu kin cp ching thu s 

a) Dieu kiçn cap chung thu so ca nhan 

- Ngui dugc cp chüng thu s cá nhãn phài là can bO,  cong chtrc, viên chirc cña 
KTNN và chua duçic cp ch(rng thu s hoc dugc c.p chirng thi.r s nhu'ng d thu hi. 

- Co van ban de ngh cap chung thu so ca than, duçc ngucn co tham quyen cua 
&m vj quãn l' trirc tip xác nhan  giri dn TTTH theo Mu 01 tai  Phi,i 1ic ban hành kern 
theo Quy ch nay. 

- Co van bàn d nghj cp chmg thu s cá nhân cüa 1TIHgi dn Cçic CTS 
va BMTT theo Mau 02 tal  Phu 1çic ban hanh kern theo Quy che nay. 
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b) Diu kin c.p chirng thu s don vj, t chüc 

- Phài là don vj, t chirc thuc KTNN chua duqc c.p chirng thu s ho.c dã 

duçic c.p chirng thu sé nhung dã duge thu hi. 

- Co van bàn d nghj cp chrng thu s cüa don vj, tèi ehirc g2ri TTTH theo 

Mu 03 tai  Phi 1çic ban hành kern theo Quy ch nay. 

- Co van bàn d nghj c.p chüng thu s cüa TTTH gri dn Civic CTS và BMTT 

thea Mu 04 tai  Phi hic ban hành kern theo Quy ch nay. 

2. TrInh tçr thçrc hin c.p chirng thu s 

a) Trong thM han  03 ngày lam vic, k tr ngày tip nh3n  d nghj e.p chirng 

thu s, TTTH có trách nhim kim tra, 1p danh sách d nghj cp chUng thu s6 theo 

Mu 02 (di vâi cá nhan) ho.c Mu 04 (dái vó'i don vj, th chüc) tai  Phii 1iic ban hành 
' .7. . .7 kern theo Quy che nay gui den Ciic CTS va BMTT. 

b) Trong thi han  03 ngày lam vic, k tr ngày nhn thit bj lun khóa bI rnt 

tu Cc CTS va BMTT, TTTH co trach nhiem to chuc kiem tra, ban giao quan ly 
7. 7. 7. 

ching thu so và thiêt bj luu khóa bI mt den dcm vl quàn 1 trrc tiêp cüa thuê baa 

theo Miu 05 tai  Phi luc ban hành kern thea Quy ch nay. 

c) Trong thôi hn 01 ngày lam vic, kê tr ngày bàn giao thiêt bj luu khóa bI 

met, TTTH có trách nhim gri van bàn d nghj thôi dim có hiu lc cüa chimg thu 

s dn Cic CTS và BMU theo Mu 06 tai  Phi lic kern theo Quy ch nay. 

Biu 9. Gia hn, thay di ni dung thông tin chfrng thu s 

1. Diu kin gia han,  thay di thông tin d& vói chüngthu s 

a) Chung thu so chi di.rgc de ngh gia han  01 lan va phai dam bao con thoi hn 
si diring It nh.t 60 ngày. Truàng hgp chüng thu s ht han  sau khi dã duqc gia han, 
chi'rng thu s sê duoc thu h?i. Don vj, t churc, cá nhân có thu c.0 si:r dçing tip 

chüng thus phài thrc hin thu tic c.p chirng thu s thea quy djnh tai  Diu 8 cüa 
Quy che nay. 

F A A IS -• A A .7 7 .7 .7 b) Chung thu so yeu cau thay doi nçn dung thong tin phai dam bao con thai 

han sü dçing It nh.t 60 ngày và thi han  cüa ching thu s sau khi di.rgc thay di ni 
dung thông tin sê giQ nguyen thai han  st dy.ng cüa chirng thu s truóc khi thay di 
neii dung thông tin. 

2. Các tru1ng hqp thay di ni dung thông tin cüa chi'rng thu s 

a) Di vâi chirng thu s6 cá nhân: thay di v chirc vi, thay di vj trI cong tác, 
dja chi hp thu din t1r cong vi, s6 Chfrng minh nhân dãnlCàn cmc cong dânIH 

chiu, s din thoai di dng (s din thoai di dng là s dugc hOa mang  4G kern theo 
SIM PM dung d k s). 
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•
b) D6i vâi chirng thu s don vj, t chóc: thay di thông tin v ngithi dai  din, 

ten, da chi cua don v, to chuc. 

3. TrInh tr thu tiic gia han,  thay di ni dung thông tin chüng thu s 

a) Don v quan ly trirc tiep cua thue bao Co van ban de ngh gia han,  thay doi 

ni dung thông tin chi.'rng thu s gi TT'TH theo Mu 07 tai  Phii liic ban hãnh kern 

theo Quy ch nay. 

b) Trong vong 01 ngay lam vice ke tu ngay tiep nhin de ngh gia han,  thay 

di ni dung thông tin cháng thu s6, TTTH có trách nhim giri van bàn d nghj gia 

hon, thay di ni dung thông tin ch(rng thu s dn Cic CTS và BMTT theo Mu 08 

tai Phi 1%ic ban hành kern theo Quy ch nay. 

c) Trong truông hqp thuê bao không dirge Cite CTS và BMU ch.p nhan d 

nghj gia hon, thay dèi ni dung thông tin chung thu s& trong vông 02 ngày lam vic 

k t1r khi nhan dirge thông tin, TTTH Co trách nhim thông báo bng vn bàn cho 

don vj quãn 1 trrc tip ciiathuê bao bi&. 

Iheu 10. Thu hot chtrng thir so, thiet b!  liru khoa bi mt 
1. Các trirOng hgp thu hi ching thu s 

a) Dôi v&i mi loai  chIrng thu sO 

- Chfrng thu s ht han  sir diing. 

- Theo yêu c&u b&ng vAn bàn tir thuê bao dirge nguOi có thm quyn eüa don 

vj quãn 1' trçrc tip xác nhan trong các trung hqp: khóa bI mat  bj 1 ho.e nghi bj 1; 

thit bj luu khóa bI mat  bj th.t laC  ho.c các trung h m.t an toàn khác; thit bj luu 

khóa bI mat  bj hông. 

- Theo yêu cu b.ng vthi. bàn cüa Co quan tin hành t6 tng, co quan cong an. 

- Theo yêu CaU b.ng vAn bàn cüa TFTH. 

- Thuê bao vi pham các quy djnh v quân 1, sir diing thi& bj luu khóa bI mat 

dirge quy dnh tal Quy che nay. 

b) Di vâi chüng thu s Ca than 

- Các trithng hqp tai  Dim a Khoàn nay. 

- Ca nhânkhông cOn Cong táC tai  KTNN hoe m.t tIch theo tuyên b6 cüa TOa n. 

e) Doi voi chirng thu so don vl,  to chuc 

- Các tru&ng hgp tai  Dim a Khoân nay. 
- Don v, t6 chirc giâi th& sap nhp. 
2. H so, trInh tr thu tile  thu hi ch(rng thu s6 

a) H so thu hi chüng thu s gm mt trong nhung vn bàn sau: 

- Vn ban d nghj thu hi chirng thu s6 cüa cá than, dixgc ngui có thm quyn 
cüa don vj quãn l trirc tip xác nhn d& vOi ehirng thu s cá nhãn ho.c van ban d nghj 
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thu hôi chüng thu so cüa don vj quàn 1 trirc tiêp doi vó'i chmg thu so dan vj, to churc 

hoac chung thu so cua ca rihan trong tnrang hcip ca than ttr y thoi vice, tii tran hoac  mat 

tich theo tuyên b6 cüa Tôa an. 

- Van bàn d nghj thu hi chi'rng thu s cüa Ca quan tin hành t6 ting, ca quan 

cong an. 

b) TrInh tir, thu tiic thu hi ch(rng thu so 

- Khi phát sinh truông hçip thu hi ch(rng thu sé theo quy djnh tai  Khoán 1 

cüa Diu nay, thuê bao là cá nhân hoc dan vj, t ch'Crc g1ri vn bàn d nghi thu hi 

eháng thu s6 tói YFTH theo Mu 09 t?i  Ph\i liic ban hành kern theo Quy ch nay. 
P P A A • P P A A • A 

- TYFH co trach nhiçm tiep than thiet b hiu khoa bi mat  va  lap  Bien ban 

giao/nhn thit bj km khoá bI mat khi chüng thu s hk han  s diing ho.c chrng thu 

s bi thu hi theo Mu 10 tai Phu luc ban hành kèm theo Quy ch nay. 

- Trong thii han  12 giô k tr khi than duçic van bàn d nghj thu hi chung 

thu s cüa thuê bao hoc cüa Ca quan tin hành t ting, ca quan cOng an, TITH có 
trách thirn gl~i van bàn d nghj thu hi ch(rng thu s tói Cc CTS và BMTT theo 

Mau 11 t.i Phi iiic ban bath kern theo Quy che nay. Trong trtrcTng hçp TTI}1 de ngh 
P A A A , , . . thu hoi chirng thu so (theo yeu cau quan ly phu hçip voi quy djnh cua Quy che nay), 

TTTH có trách nhim thông baa 15' do thu hM tói don vj quàn 15' trrc tiêp cña thuê bao 

sau khi gui van bàn d nghj thu hi chimg thu s tâi Ciic CTS và BMTT. 
c) Ngt'rng sir diing chirng thu s trén các phn mm sau khi chüng thu s duçic 

thu hoi. 

Ngay sau khi chüng thu s dugc thu hi, TTTH có trách nhim thirc hin 
ngmg boat dOng  chirng thu s6 trén các ph.n mm üng dvng  cüa KTNN có sü ding 
ehng thu s do. 

3. Thu hi thit bi liru khóa bI mat 

a) Thuê bao phãi Co trách thim bàn giao lai  thit bj luu khóa bI mat  cho don 
vj quãn 15' trrc tip trong các trithng hqp quy djnh tai  Dim a Khoãn 1 cüa Diu nay 
hoc cá nhân thay di vj trI cOng tác ma thông tin v vj tn cong tác mOi khOng phü 
hçip vói thông tin trong chi'rng thu sé. 

b) Dan vj quàn 15' trirc tip cüa thuê bao có trách thim thu hi thit bj km 
khóa bI mat  trong tnthng hçip quy djnh tai  Dim c Khoàn 1 cUa Diu nay và trong 
truông hçip thuê bao là cá nhân nghi huu, thôi vic, tr trn. 

c) Trong thai han  03 ngày lam vic, dan vj quãn 15' trirc tip cüa thuê bao có 
trách thim t chüc bàn giao thi& bj km khoá hi mat duçic thu hi cho TTTH. 
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A . A . . A d) Trong thai han  05 ngay lam vice, ke tix ngay tiep nhn ban giao thiet b1 luu 

khóa hi mt ti'r don vj quân 1' trrc tip, TTTH có trách nhim bàn giao lai  cho Cic 
CTS và BMTT ct xr 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

e) Qua trInh giao, nh.n thit bj 1uu khóa bI m.t phài thrçic l.p Biên bàn theo 

f Trong truong hcxp khoa bi mat  b that lac,  don vl quan ly trrc tiep cua thue 

bao có trách nhim thông báo và xác nhn b&ng biên bàn giri tâi Ciic CTS và BMYT 

d xir l theo quy djnh cüa pháp 1ut theo Mu 12 tai  Ph%i hic ban hành kern theo Quy 

ch nay. 
A. . ,. . * Dieu 11. Khoi phiic thiet b  km khoa bi mt 

1. Tnthng hqp phâi khôi phic thit bj liru khóa bi mat 

a) Thi& bj lixu khóa bI m.t sêbj khóa khi nhap sai mat khu qua s l.n quy 

dnh do to chixc cung cap dch vi chi.mng thc chung thu so thiet 1ap• 
b) D thit bj hxu khoa bI mat hoat dng tr& iai,  c.n phâi thc hin thu tic 

khoi phiic thiet bl hru khoa bi mat. 

2. Thu t%ic khôi phic thit bj km khóa bI mat 

a)Thuê bao d ngh khôi plc thitbj hru khóabI m.t bng van bàn và di.rçc 
ngixcn Co tham quyen cua don v quan ly trrc tiep cua thue bao xac nhn gui ye 

TTTH theo Mu 13 tai  Phi 1ic ban hành kern theo Quy ch nay d duçrc h trg xir 

1)'. 

b) Trong vông 01 ngày lam vic k tr ngày nhan  duçic vn bàn, TTTH có 

trách nhim gi:ri dà nghj khôi phic thit bj km khóa bi mt tâi Cue CTS và BMTT 

theo Mu 14 tai Phu luc ban hành kern theo Quy ch nay d duc h tra x 1. 

c) Trong vong 01 ngay lam vice ke ttr khi nhan duçic thong bao khoi ph%lc 

thit bj hru khóa bI mat  tr Cic CTS và BMTT, TTTH có trách thim thông báo toi 

don vj quân 1 trrc tip cüa thué bao v vic hoàn thành khôi phic thi& bj luu khoá 

bi mat. 
q .( . t t A Dieu 12. Quan ly thiet bi hru khoa bi mt 

A I I A I I A • A , 1. Thiet b km khoa bi mat  chua chung thu so cua don v, to chuc duqc ngum 

có thm quyn cüa don v, t chi.'rc üy quyn cho van thu quân 1, sir diving va di.rgc 
bâo quân, luu giU an toàn tai  don vj, t chiL'rc nhu vti con du cüa don vj. Nguôi 
dugc giao quãn 1 thit bj hru khóa bI mat  cüa don vj, t chüc chju trách nhim trong 
vic quãn l và sr ding thi& bj km khóa bI mat  d  tao  ra chr k s don vj, t chime 
cüa mmnh. 
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2. Thit bj luu khóa bI mt chira chirng thu s cüa cá nhân do chinh cá than 

do quãn 1, luu gifr và s'Cr diing. Không duqc d 1 mt khu hoc d nguOi không có 

thm quyn sr di1ng thit bj hrukhóa bI mt do mInh duçc giao quàn lb'. 

3. Thiet b km khoa bi mat  cua dan v, to chuc, ca nhan chi thrqc su dng de 
A •.' 9 A 9 A A • A A A ky so cac van ban diçn tix, thong diçp du hçu do don v, to chuc, ca nhan ban hanh 

và bàn sao tü van bàn giy sang van bàn din t1r. 

Chirong ifi 
siY DUNG CH15NG THU sO, CHfY KY SO 

.A Dieu 13. Phtro'ng thirc ky so 

1. Chcr k s Ca nhân k trén van bàn din tü, thông dip dir 1iu diiçic t?o  ra 

bang vic sir diing khóa bi mt tucYng 1mg vói chlrng thu s cp cho cá nhãn. 

2. ChC k s cüa dan vj, t6 chlic trên van bàn din tü, thông dip dU lieu duçic 

tao ra b&ng vic sIr dçtng khóa bI mt tuang 1mg vói chlrng thu s cp cho dan v, t 

chIrc. 
.; ., - , Dieu 14. Sir diing chir ky so 

1. Van bàn din tCr, thông dip dft lieu phài Co dIr chQ k s cIra cá nhan hoc 

don vj, t chlrc có trách nhim k) van bàn theo quy djnh elm pháp luat. 

•
2. Van bàn din tlr, thông dip d 1iu duqc k s vâi loai ch k5' cIra co quan, 

don vl,  to chuc da duçic xac thirc hçrp lç thi co gia tn tuong duong voi van ban giay 

có chft k tay elm cá nhãn và dóng du clia Ca quan, dun vj, to chIrc do. 

A

• Van bàn din tlr, thông dip dü lieu duqc k s vth loai ch k s cIra eá 

than va chu ky so da duqc xac thrc hqp lç thi co gia trl tuang duang voi van ban 

giây cO chr k tay cIra Ca nhân do. 

4. Vic k7 thay, thlra 1nh theo quy djnh elm pháp 1u3t thirc hin bâi nguài có 

thâm quyên sIr ding chU k so cIra mmnh, duçic hiêu can cü vào chlrc danh elm ngu1i 
k ghi trên chIrng thu s6. 

- , ,. , A - , 9 5. Chu ky so cua nguoi co tham quyen va dau, chu ky so cua co quan, dan v, 
t chlrc trên van bàn diên tIr. 

a) ChQ k s6 elm ngui có th.m quyn k ban hành van bàn 
Hmnh ânh, vj tn ehtt k s clta nguri có th.m quyn là hInh ành chU k elm 

ngu?ri eó thm quyn trên van bàn giy, màu xanh, djnh dang Portable Network 

Graphics (.png) nn trong su&; dt canh gicta chlrc vi cIra nguri k và hç ten nguii 
k. 

b) D.u, chct k sé cIra co quail, don vi,  t chlre ban hành van bàn 
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HInh ãnh, vj trI chi k s cüa c quail, th churc là hInh ãnh d.0 cüa co quail, 

t chirc ban hành van bàn trên van bàn, màu dO, kIch thuàc bng kIch thuâc thc t 

cüa du, djnh dng (.png) nn trong su&, tram len khoàng 1/3 h'mh ãnh chtt k s 

cua ngurn co tham quyen ye ben trai. 

6. Các trixng hcrp khác v sir diing cht k s trong vn bàn din tCr 

a) Van bàn din tCr khi Co chfr k) s hqp pháp không c.n co ch dam bão tInh 

toan vn bo sung tuang ung dau giap lai. 

b) Trithng hqp tài 1iu dInh kern van bàn din tü, thông dip dU 1iu: 

- Nu tài lieu dUçIC g1ri kern theo mQt van bàn din t1r nm trong càng mt tp 

diên tir và van bàn chInh có chit k s6 hçrp pháp thi không cn Ca ch dam bâo tInh 

toàn vçn b sung ttxong üng d.0 treo. 

- Nu tài 1iu duçic gi'ri kern theo mOt  van bàn din tU ho.c thông dip dCi 1iu 

nhung không cñng mt tp din tü vâi van bàn chInh thI tp kern theo phãi dirçic k 

so bii chft k so cüa cá nhân hoc don vl,  tO ch(rc ban hành van bàn. 

+ Vj trI: Góc trên, ben phãi, trang du cüa van bàn kern theo. 
- I' A ? A I + HInh anh chu ky so cua co quail, to chtrc: Khong hien th1. 

+ Thông tin: s và k hiu van bàn; thii gian k (ngày tháng nãm; gi phüt 
giây; müi giô Vit Nam theo tiêu chun Iso 8601) duge trInh bay bang phông ch 

Times New Roman, chr in thung, kiu ch dung, cör cht 10,màu den.
A 7. Quy trinh, trmh tir cac buoc thrc hiçn kyso tren van ban diçn tu, thong 

dip d lieu 
dUçYC quy djnh ci the theo tüng phãn mêm sir diving chtr k sO. 

. - , Dieu 15. Kiem tra chit ky so 
1. Kim tra ch k so ducic thuc hiên nhu sau: 

a) Giài ma chtr k s6 b.ng khóa cong khai tucing 1mg. 

b) Kim tra, xác thrc thông tin cüa ngtri k s trên chüng thu s6 g&1 kern 

van bàn din tlr, thông dip d1'r lieu. 

C) Kiêm tra tInh toàn vçn cüa van bàn din tr, thông dip du 1iu duçic k s.. 
A I A S S I P. A A A d) Viec hem tra, xac thirc thong tin nguoi icy so duçic th%rc hiçn tren phan 

mm sIr dung chi k s. 

2. ChE k s trên van bàn din tlr, thông dip dt lieu là hqp l khi vic kiêm 
I A S A , S S .5 5 5 .z S S A tra, xac thic thong tin ye chimg thu so cua nguoi ky so tal  thai diem ky con hiçu 

lirc, chtr k s duqc to ra dung bOi khóa bI mt tuong 1mg vO'i khóa cong khai trén 
churng thu s va van bàn din tIr, thông dip dU lieu dam bão tInh toàn vçn. 

3. Thông tin v nguii k s; cci quan, t chlrc k s6 trên van bàn din ti:r phài 
dugc quãn l trong cci so df lieu di kern phn mm sIr ding ch k) s. Ni dung 
thông tin quãn l quy djnh tai  Khoân 1 Diu 7 cüa Quy ch nay. 
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Diu 16. Yêu cu k5 thut và chfrc náng di vi phn mm sfr diing chfr 

ksô 

Ph.n mm sü dçing ch& k s là ph.n mm dc 1p ho.c có mt thành ph.n 

(module) ph.n mm dáp üng các yêu cu sau: 

1. Dáp üng các quy chun k5 thu,t và tiêu chu.n b.t buc áp diing v chti k 

s và djch vi chüng thirc chü k s dang có hiu lirc. 

2. Co các chrc näng k s6 trên van ban din tt'r, thông dip dt 1iu. 

3. Co chrc näng kim tra hiu lirc chüng thu s6. 

4. Co chüc näng quàn l thông tin Iuu tr kern theo van bàn din ttr, thông 

dip dü 1iu ducic k s. 

5. Co chirc näng hay bô thông tin km trI kern theo vn ban din tü, thông dip 

dti lieu dugc k s. 

6. Co chirc nàng thông báo (b&ng chü/b&ng k hiu) cho nguñ k s bit vic 

k s6 thành cong hay không thành công; 

7. H trci cài dt, tIch hçip chirng thu s gc cüa t chüc chirng thc chtt k? s 

c.p chüng thu s d k s6 vào phn rnm k s van bàn din tü, thông dip dü 1iu 

d kim tra hiu 1Vc  chCrng thu so. 

8. C.p d.0 thôi gian t.i thi dim k s6. 

Chiro'ng IV 

TO CH15C THC III 

Diu 17. Trách nhim cüa Trung tam Tin hQc 
Thuc hin trách nhim cüa quân l thuê bao theo üy quyn cüa Tng Kim 

toán nhà nuâc gôm: 

1. T chüc trin khai và h trg, htróng dn, don dc các don vj, t chIrc, Ca 

nhân thuc KTNN trin khai áp d%ing chü k so. 
2. Can cü yeu cu dam bâo an toãn, xác thc thông tin trong giao djch din tir 

cüa KTNN có trách thim xem xét, xác nhan van ban d nghj c.p, gia han,  thay di 

nti dung thông tin, thu hèi chirng thu s6, khôi phiic thit bj lixu khóa bI m.t cho don 
vi, t chrc thuc KTNN. 

3. Tip nhn và bàn giao thit bj liru khóa bI m.t tâi các thuê bao. 

.4. Thirc hin thu hi thi& bj km khóa bI m.t di vói các chIrng thu s bj thu 
hoi, ban giao cho Ciic CTS va BMTT. 

5. Cp nhat, quàn l, hru trü h so d nghj c.p, gia han,  thay d6i ni dung 
thông tin, thu hi chi'rng thu s6, khôi phic thi& bj hru khóa bI mat  cüa thuê bao thuc 
phm vi quãn I' theo quy djnh cüa pháp luat. 
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6. Chü tn t chirc quãn 1, theo dOi, kim tra và dánh giá vic trin khai, scr 

d11ng chi'xng thu s& cht k s cUa KTNN theo các quy djnh cüa pháp 1u.t và Quy 

ch nay. 
X . . , 7. Tham muu, de xuat Lath dao  KTNN ke hoach,  thu cau, kinh phi trien khai 

chfrng thu sá, ch k s cüa KTNN. 

8. Djnh kt  hang 11am ho.c dt xut báo cáo Tng Kim toán tha nuóc, Co 

quan có th.m quyn v tInh hInh quail 1, sir dng chirng thu s& chtt k s cüa 

KTNN. 

9. Phôi hçp vâi các don vj lien quan tIch hqp ch& k so vào các phán mêm 

üng dung cüa KTNN. 

Diu 18. Trách nhim cila các dcin vj, t chfrc thuc Kim toán nhà rnthc 
1. Xem xét, xác nhan van bàn và chju trách nhiem v tInh chInh xác cüa các 

thông tin d nghj c.p, gia h?n,  thay di ni dung thông tin, khôi phiic thit bj hru 

khóa bI mat,  thu hôi cht'rng thu so cüa don vj, to chüc và cá than thuc quyên quãn 

2. Tip than, bàn giao chüng thu s, thit bj km khóa bI mat  cho thuê bao 

thuc quyn quãn l theo quy djnh. 

3. T chirc frin khai, sCr dvng  có hiu qua chüng thu s dâ cp cho thuê bao 

thuc dan vj quàn 1. 

4. Phân cong cho van thu quãn 1' thit bj km khoá bI mat  cüa dan vj, t chirc. 

5. Thông báo kp thôi tOi ITIH các tnxng hqp thuc d6i tuqng bj thu hi 

chmg thu s; thu hi thit bj luu khóa bI mat  cüa các don vj, t chüc, cá nhân thuOc 

quyn quãn 1 bàn giao cho TTI'H. 
., , . . . . . .. , . . 6. Quan ly, luutru ho so de ngh cap, gia hn, thu hoi chung thu so, khoi phiic 

thi& bj km khóa bI mat  cüa thuê bao thutc quyên quân 1 và các biên bàn giao than 

chüng thu sá, thi& bj 1uukhoá bI mat. 

7. Djnh k' hang nàw ho.c dt xut báo cáo Lath dao  KTNN tinh hInh trin 

khai quãn 1$', sCr di1mg chüiig thu s&chfr.k  s cüa don vj mInh thông qua TTTH. 
8 Thiitnthng cac don vi, r'iguaI dung d.0 cac to chüc thuôc KTNN Co trách 

nhiçm pho bien, quan triçt, chi4viçc tuan thu cac quy dnh tal.  Quy che nay trong 
phain vi t chirc, quyn han  cüa mith và thu&ng xuyên kim tra, don d6c vic quãn 
1', sir dung chrng thu s6, chCt k9 s trong don vj, t chirc do mInh quãn 1. 

Diu 19. Trách nhim ella các cá nhân duqc cp chfrng thin s6 
1. Cung c.p d&y dü, chInh xác, kjp thôi các thông tin lien quan dn vic cp 

chirng thu s ho.c ni dung thông tin cn thay di d6i vói chü'ng thu s cá than. 
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2. Tip nhn thit bi urn khóa bI mat  tr dan vj quân lb" trirc tip và tir chju 

trach nhiem trong viçc quan ly, su dung thiet b luu khoa bi mat  duqc cap. 

3. Tnrng hqp phát hin thit bj hru khóa bI mat  bj th.t lac,  churng thu s6 
không con thuc kMm soát cüa mInh phái kjp thai báo cáo lath dao  don vj bitt dng 

than thông báo cho IT1H d xr 1 theo quy ctjnh. 

4. Si ding chuxng thu s6 dung miic dIch và tuãn thu các quy trInh, quy djnh 
A A A 0 t cua Quy che nay va cac van ban phap luat  co lien quan ye quan ly, su dcing chung 

thu s& chti k s6 và djch vi chirng thirc chc k s; chjutrách nhim truOc phap luat 

theo cac quy dnh cua nha nuoc ye quan ly, su dung chirng thu so, chu ky so. 

5. D nghj khôi phic thit bj luu khóa bI mat  trong tnthng hqp thit bj luii 
khóa bI mat  bj khóa theo quy djnh tai  Quy ch nay. 

6. Bàn giao chüng thu s cho don vj quãn 1$r tr%rc tip khi nghi huu, thôi vic, 
ho.c chuyn co quan khác. 

Diu 20. Xir 1 vi phm 

Các don vj, to chuic, cá nhan trirc thuc Kim toán nhà nithc vi phm các quy 

djnh tai  Quy ch nay, tu' theo mi'rc d cii th sê bj xr 1 theo quy djnh cüa Kim 

toán nhà nuOc và pháp luat. 

Diu 21. Diu khoãn thi hành 
1. Các don vj, t chüc, cá nhân thuc KTNN và các t chirc, cá nhân có lien 

quan có trách nhim nghiêm chinh chap hành các quy dj.nh tai  Quy ch nay. 
2. Trong qua trInh t chüc thc hin, nu có khó khän vu&ng m&c, các dan vj 

phãn ánh v Trung tam Tin hçc d tng hqp, trInh Tng Kim toán nhà nuOc xem 

xét, quyêt djnh./.
,

- 

TONG IEM TOAN rmA NTXOc 

Ho DIrc Ph&c 
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flU LVC 

ü dyngchi'ng thu' sá, chü' k) sá cia 

n nhà ntrác) 

STT Mu biu 
4_ -7. •) 

Ni dung 

1 Mu 01 Van bàn d nghj c.p chüng thu s ca cá nhân 

2 au M 02 
Van bàn d nghj cp chüng thu s cho các cá nhan cña Trung tarn 
Tin hoc 

3 Mu 03 Van bàn d nghj cp chfrng thu sé cho dcm vj, t chi'rc 

4 au M 04 
Van bàn d nghj cp chüng thu s6 cho don vj, t ch(rc cüa Trung 
tarn Tin hoc 

5 Mu 05 Biên bàn giaoInhn chüng thu s và thit bj 1uu khóa bI rnt 

6 Mu 06 Van bàn d nghj thi dim có hiu 
lvc 

cüa chüng thu s 

7 M 07 au 
W • A A A A Van ban de ngh gia han,  thay doi. ni dung thong tin chung thu so 

cUa Thué bao 

8 M 08 
Van bàn d nghj gia hun, thay di ni dimg thông tin chrng thu s 
cho các Thuê bao cüa Trung tarn Tin h9c 

9 Mu 09 Van bàn d nghj thu hi chüng thu s ciia Thuê bao 

10 Mu 10 
Biên bàn giao/nhn thi& bj liru khóa bI m.t sau khi ch(rng thu s ht 
han sCr dng ho.c chüng thu s bj thu hi 

11 Mu 11 
Van bàn d nghj thu hi chüng thu s cho các Thuê bao cüa Trung 
tam Tin hoc 

12 Miu 12 Biên bàn xác nhãn that lac thi& bi lu'u khóa bI mat 

13 Mu 13 Van bàn d nghj khôi phiic thit bj luu khóa bI mat  cüa Thué bao 

14 Mk 14 
Van bàn d ng khôi phvc thit bj lu'u khóa bI mat  cia Trung tam 
Tin hoc 
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Mii 01 
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - Ty do - Hanh phüc 

oE NGH! CAP CHUNG THu SO CHO cA NHAN 

KInh gii: Trung tam Tin h9c 
HQ và ten (chtt in hoa) Giài tInfr o... Nam . . . .o... .NU 
Này sinh: .1 / Ncvi sinh:  
So CMND/CCCD/HO chiêu Ngày cap: Ncii cap:  
Dja chi thu din tCr cong vi (1)  
Ca quan, to chirc cong tác:  
Bjachi:  
Chi'rc vu:  
So din thoi di dng:  
SIM PKI (2):  
So hiu chirng thu so cü (nêu có): Ngày câp Ngày hêt han:  

<Dja danh>, ngày ... tháng ... näm 
Xác nhn cüa don v quãn I tric tip Ngtthi khai 

(, dóng dô'u và ghi r5 ho ten) '3,) (Ic và ghi rö ho ten) 

Ghichi:  
(1) Dja chi hp thu din t1r ca cá nhân duqc cap bôi ca quan nhà nuâc (khong s di,ing 
các dja chi thu din tir gmail, yahoo, hotmail...). 
(2) SIM PKI là thiêt bj the SIM din thoi có chrc nàng luu khóa bI mt phic vi k so dü 
1iu trên thit bj di dng d bão an toàn. Nêu Thuê bao muon Thng k sü ding SIM PKI 
thI diên thông tin nhà mang  vin thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muon 
chuyên so dang sir ding sang SIM PKI thI ghi them k hiu "cs" (VI d%i: Viettel/cs), 
(3) Doi vói các dan vj tham mu-u chi can 1ç và ghi r5 hQ ten 
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KIEM TOAN NHA iUOc 
TRUNG TAM TIN HQC 

Mu 02 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc 

<só, k hiu> 
V/v d nghj cap chrng thu so 

cho cá nhân 

<Dia danh>, ngày ... tháng ... näm 

KInh giri: Cue ChCrng thre s6 và Bão mt thông tin, Ban Ca yu ChInh phU. 

1. Thông tin ngwoi tip nhn chfrng thw s (thth bj liru khóa bI rnt: 
- HQ và tên So CMND/CCCD/H chiêw Ngày câp Nai cap:  
- Chc vw So din thoai di dng Dja chi thu din tr cong vw  
- Da chi tiêp nhn: <Chi tiêt dja chi cia cci quan, to chic cong tác>. 
2. So hrQ ng va danh sách dãng k: <TOng so cá nhán dáng kj5>, gôm: 

ii' 
Ho 
va 
ten 

Ngày 
srnh 

só CMND/ 
CCCD/HO 

chiêu; Ngay 
cp, nai c.p 

Dja chi 
thu 

. cong 

Ten ca 
quan, to 

chrc 
cong tâc 

TinhJThanhChcth 
phô (2) vi 

S din 
di 

dng 

s6 hiêu 
chrng 

thu so cti 
(nu co) 

SIM PKI 
(3) 

01 
02 

Giám dc 
Nc'! nhn: (K, dóng dâu và ghi râ hç ten) 
- Nhu trên; 
-Ltru:VT,... 

Ghichi:  
(1) Dja chi h5p thw din ti' cia cá nhdn dwcrc cap bat Kiêm toán nhà nu'ó'c ('khong si dyng 
các dja chi thw din tz gmail, yahoo, hotmail...) 
(2) Tinh/Thành ph cza cci quan, tO chz-c cOng tác. 
(3) Nêu Thuê bao muon dàng kj th dyng SIMPKJ thl diên thông tin nhà mgng viên thông 
(Viettel, Vinaphone, Mobfone); Thuê bao mun chuyên so dang th dyng sang SJMPKI thI 
ghi them 1g hiu "Cs" (VI dy: Viettel/cs). 
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Mu 03 
CONG HOA xA HQI CHfJ NGHA VIT NAM 

Bc lap - T do - Hnh phüc 

BE NGHI CAP CH1NG THU SO CHO BON V, TO CHIC 
Kinh giri: Trung tam Tin hçc. 

Ten do'n vj, t6 chi'rc dixçic c&p churng thi.r s:  
Djachi:  
Mã1 so thuê:  
Maquanhngansach:  
TinhlThânh phô:  
Djachithudintficongvi(1):  
So hiu chirng thu so cü (nêu có):  

<Dia danh>, ngày thang nám... 
Ngu*i di din don v quãn I trirc tiêp 

(J, dóng dáu và ghi r6 hQ tên)(2) 

Ghi chz:  
(1) Dja chi hp tint din tü cia don vj, td chic th dyng chz-ng tint sd du-crc ca'p bó'i Kim 
toán nha nu6c (khong th dyng các dja chi thw din tz- gmail, yahoo, hotmail...). 
(2) Dói vat các don vj tham mwu chi ccn ki) và ghi rö hQ ten 

Ngãy c.p: Ngãy ht hn:  
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KIEM TOAN NHA rdc 
TRUNG TAM TIN HQC 

Mu 04 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

      

<S6, k hiu> <Dia danh>, ngày ... tháng ... nãm 
V/v dà ngh cap chüng thu so 

cho Ca quan, to chrc 

Kinh gi'ri: Cic Chüng thrc s6 va Bào mt thông tin, Ban Ca yu ChInh phü. 
1. Thông tin ngtrôi tiêp nhn chfrng thu s (thiêt b1 liru khóa bI rnt): 
• HQ và. tên So CMND/CCCD/HO chiêu Ngày câp Nci câp  
- Chrc vw So din thoai di dng  
- Dja chi thu din tCr cong vw  
- Dja chi tiêp nhn: <chi tiêt dja chi czaco' quan, tO chzccOng tác>. 
2. So hrçrng và danh sách däng k: <TOn,- sO cc quan, to chzc dàng kj5>, gôm: 

IT 
Tênca 
quan, to 

chi'rc 
Dja chi 

Ma so 
thud 

M 
quan h 

ngân 
sách 

TinhlThành 
phô (1) 

Dja chi thu din 
tir cong vi (2) 

S6hiêu 
ch(rng thu 
s6 cfl (nu 

co) 
01 
02 

Giám dc 
(Kj, dóng ddu và ghi rö hp ten) 

Noinh?ln: 
- Nhix trén; 
-Luu:VT,... 

Ghichi  
(1) TinWThành phô cia cc quan, td chic. 
(2) Dja chi h5p thu din tz ca cc quan, tO chzc sz ding chi'mg thu so dwçic ca'p bói co' 
quan nhà nwác (khong si' dyng cc dia  chi thw din tz gmail, yahoo, hotmaiL..). 

18 



Mu 05 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Ttr  do - Hnh phiic 
<Dja danh>, ngày ... tháng ... nám 

BIEN BAN GIAOINHAN CH15G THU SO vA THIET B! LIJ'U KIIOA B! M4T 
1. Ben giao: 
Ong/Ba Chirc vi  
So CMND/CCCD/HO chiêw Ngày câp Nai cap:  
Cci quan, to chcrc cong tác:  
2. Ben nhn: 
Ong/Bk Chicvi  
So CIVIND/CCCDIHO chiêu Ngày câp Ncii cap:  
3. Dja diem giao/nhn:  
4. Danh sách chirng thir so (thit bi hru khóa bi met) 

1.1. USB Token: 

STT Ten chung th 
Oja chi thir din 

tir 
Mt khu 
ban dâu 

S hiu chfrng thir 
s6 

S hiu thit bj hru 
khóa bI mat 

Ghi cliii 

1.2. SIMPKI: 

Hai ben th6ng nMt các nOi  dung giao/nhn nhu trén. 
Biên bàn duçic lap thành 03 bàn có giá tn nhu nhau, m6i ben giü 01 bàn và 01 ban gCri ye Ciic ChCing thu so và Bâo mat  thông tin. 

BEN GIAO BEN NH4.N 

Ghi chi:  
(1) Ten cá nhdn hoc ccr quan, t chic dd dang kj trong d nghi cá'p ch.Ong thu so'. 
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KIEM TOAN NBA wrOc 
TRUNG TAM TIN HQC 

Mu 06 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

<S6, k hiu> 
V/v bàn giao thiêt bj luu khoá 
bI mt và hiu 1%rc chthig thu 

so 

<Dia danh>, ngày tháng nám 

Kinh gi'ri: Cic Chuing thrc s và Bào mt thông tin, Ban Co' yu Chmnh phü. 

s6 lixqng d nghj:  
Danh sách dê nhi: 

STT Ten chfrng thw 
so 

S hiu chfrng 
thir so 

S hiu thi& b 
urn khóa hi mt 

ThM dim bàn giao thit bj 
hru khóa hI mt (giô', phñt, 

ngày, tháng, näm) 
1 
2 

Giám dc 
Nc! nhin: (Ki5, dóng dâu và ghi rô hQ ten) 
- Nhu trên; 
-Luu:VT,... 
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Mu 07 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

BE NGHI GIA HjN, THAY BOI NQI DUNG THÔNG TIN CHUNG THU SO 
Kmnh giri: Trung tam Tin hçc 

I. Thông tin chfrng thir so: 
Loai chthig thu so: o Ca nhân Dcm vj, to chrc 
Ten chfrng thu so (1):  
So din thoai di dng (2):  
So hiu chig thu s& Ngay câp Ngày hêt han:  
Dja chi thu din t cong vi (3):  
II. Thông tin d nghj (4): 
1. Giahnchrngthuso: 
2. Thav di nOi dung thông tin chirng thu so: o 

Thông tin cn thay d6i Thông tin rno'i 

<Dia danh>, ngày ... tháng ... nám 
Ngirô'i di din thin vj quãn I trc tiêp 

(Kj, dóng ddu và ghi r5 hQ tên)(5) 

Ghi chi:  
(1) Ten cá nhãn hoc cci quan, td chzc hoc thiê't bi, dlch  vy, phcn mm dã dãng lg trong 
d nghj c4p chzng tint so. 
(2) Trithng hQp gia hgn, thay a'6i ni dung thông tin ching tint so' do'i vái SIMPKI. 
(3) Dja chi tint din tz cong vy thuê bao dd dáng ki) trong dê nghj cap chig tint sO. 
(4) Gia han hoc thay dot n5i dung thông tin hoçc gia hin và thay dot ni dung thông tin. 
(5) Dôi vó'i các do'n vj tham mitu chi can k và ghi rö hQ ten 
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KLEM loAN NRA NEfOc 
TRTJNG TAM TIN HQC 

Mh 08 
CQNG HOA xA HQI Chill NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hanh phñc 

      

<s6, k hiêu> 
V/v dê nghj gia han, thay dôi 
nOi dung thông tin chrng thu 

so 

<Dja danh>, ngày ... tháng ... nám 

KInh gCri: Ciic Cht'rng thrc s6 và Bão m.t thông tin, Ban Ca yu ChInh phü. 
1. Thông tin ngirM tip nhn chfrng thir so (thit bj liru khóa bI met): 
- H9 va tên So CMND/CCCD/H chiêu Ngày Cap' Nai 
cap:  
- Chrc vw So din thoai di dng Dja chi thu din tr cong 
vu:  
- Dja chi tiêp nhn: <Chi tiêt dia  chi cüa ca quan, to chzc cOng tác>. 

2. S 1irçng và danh sách dáng k: <T4n s chiiig thw sO' dáng 1cj>, gm: 
Ten 

chin 
thu so 

(1) 

' So hiu 
chi'rng 
thu s6 

Dja chi 
thu din tir 

cong vii 

' So din 
thoai di 
dng (2) 

. 
Thong tin 
can thay 
dôi (3) 

Thông 
tin 

. mm 
(4) 

Djch vi yêu cu (5) 

Gia han 
(6) 

Thay dôi thông 
tin (7) 

01 0 

02 0 0 

No'i n/i in: 
- Nhu trên; 
-Luu:VT,... 

Ghi chi:  
(1) Ten cá nhân hoc cYquan, tO' chzc hoäc thilt bj, dich  v, phdn mm dã dàng Icj trong 
ã'ê nghj cap ching tint so. 
(2) Trw&ng hcip gia hgn, thay dOi n5i dung thông tin chz'ng thu' so dôi vO'i SIMPKI. 
(3) và (4) Trwông hçip däng kj thay ã'ôi n$i dung thông tin ching thu so. 
('5,) Nêu dáng kj gia hgn chi'ng thir sO' a"ánh dâu "x" vao ô vuông trông tgi c5t (6); nlu dáng 
1çjthay dOi n$i dung thông tin chi-ng tint so dánh dâu "x" vào 0 vuông trông tgi ct (7); 
Nêu clang 1g cá gia hgn và thay cloi ni dung thông tin ching tint so thl dánh cM "x" vào 
ô vuông trông tgi ct (6) và (7). 
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Mu 09 
CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

DE NGH THU HOI CHIG THIY sO 

KIrih gui: Trung tam Tin h9c 
HQ và ten (eht1 in boa): Gióri tInh:... o... Nam o. 
Này sinh: Nai sinh:  
So CMND/CCCD/H chiêu: Ngày câp Noi câp  
Chrcv  
Ca quan, to chrc cong tác:  
So din thoi di dng:  
D nghi thu hi chfrng thir so:  
Ten thing thu so (1):  
So CMTND/CCCD/H chiêu (2): Ngày cap: Nai cap:  
Ma so thuê (3):  
Ma quan h ngân sách (4):  
Dja chi thu din tCr cong v (5):  
So hiu chmg thu so:  

So hiu Thiêt bj Iuu khóa bI met:  
So din thoai di dng (6):  
14 do thu hôi:  

<Dja danh>, ngày tháng näm 
Xác nhn cüa do'n vj quän 1 tnrc tiêp Ngtrôi khai 

(Kj, dóng ddu và ghi rö hQ tên)(7) (' và ghi rô hQ ten) 

Ghichi.:  
(1) Ten ca nhdn hocc ccrquan, to chzc hoc thiEt bf, dich v, phán mm dã dãng IC)5 trong 
dê nghj cap ching thw sO. 
(2) Trw&ng hcip thu hOi chzng tint so cza cá nhân. 
(3), (4) Trwô'ng hcip thu hôi chz'ng thu sO cüa cc' quan, to chzc. 
(5) Dja chi thw din &' cia Thuê bao da dáng 195 trong dê nghj cap chzng thw sO. 
(6) Trwàng hcip thu hOi chng thu' sO dOi vái SIMPKI. 
(7) Dôi vó'i các dan vj tham mwu chi cdn 195 Va ghi rö hQ ten 
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Mu 10 
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

<Dia danh>, ngày ... ththng ... näm 

BIEN BÀN GIAO/NHiN THIET B! LTXU KHOA BI MALT SAU Kill 

CHI5NG THIF SO HET HAN S1 DIJNG HOAC CH1G THu So BI THU HOI 

1. Ben giao: 

OngfBà:  

só CMND/CCCDfH chik Ngày cp Nci cap:  
Chücvii:  

Ca quan, t6 chrc cong tác:  

2. Ben nhn: 

Ong/Bà:  

S6 CMND/CCCD/HO chiu Ngày cp Nai cp:  

Ch(icvi:  

Ca quan, th chi'rc cong tác:  

3. Dja dim giao/nhn:  

4. Danh sách Thit bj liru khóa bI mt thu hi 

TT 
Ten chfrng thu s 

(1) 

Co quail, 

to chfrc 

S hiu Thit bj lun 

khóa bI mat 
Ghi chñ 

1 

2 

Cong 

Hai ben th6ng nht cãc ni dung giao/nhn nhu trn. 

Biên bàn thrcic 1p  thành 03 bàn có giá trj nhu nhau, mi ben gift 01 bàn và 01 bàn 

giri v Ciic CTS và. BMTT và Bào mt thông tin. 
BEN GIAO BEN NHIN 

Ghichi:  

(1) Ten cá nhán hoc cc quan, td chic dä dàng kj trong d nghj cá'p chthig thw sd 
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KIEM TOAN NHA NUOc 
TRUNG TAM TIN HQC 

Mu 11 
CONG HOA xA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  - Tiy do - Hanh phñc 

<s6, k hiu> 
V/v áê nghj thu hôi chirng thu 

so 

<Dia danh>, ngày ... tháng ... nãm 

KInh gri: Cic Chirng thirc s6 và Bão mt thông tin, Ban C yu ChInh phil 
1. Thông tin du mi phôi hQ'p thu hôi Thit bj hru khóa bI mt: 
- HQ và. tên So CMND/CCCD/H chiêu Ngày câp Nci câp  
- Chfrc vu So dinthoi di dng Djachi thu din tir cong vw  
- Dta chi thu hôi: <Chi tiêt dja chi cia CO' quan, tô chzc cOngtác>. 
2. So hryng và danh sách thu hiii: <Tong so cht'ng thw sO dé nghj thu hOi>, gôm: 

TTchImg 
Ten 

thu 
so 

S 
CMND/CCCD/  
H chiu; Ngày 
câp,nciicp(1)  

M so 
thus 
(2) 

Ma quan 
h ngân 
sách(3) 

Dia chi 
thu din 
tr Cong 
vi(4) 

s6 
hiêu 

chrng 
thu'sô 

S hiu 
thi& bj 

luu khOa 
bimt 

S din 
thoi di 

dQng 
(5) 

L do 
thu hi 

01 
02 

Giám dc 
(, dóng ddu và ghi rô hQ ten) 

No'i nhmn: 
- Nhr trôn; 
-Liru:VT,... 

Ghi chi:  
(1) TrwO'ng hcip thu hi chzng tine sd cia cá nhán. 
(2,), (3,) Tru'&ng hc/p thu hôi chthig tine so cza ccr quan, tO chzc. 
(4) Dja chi thu' din tz cIa Thuê bao dt dáng k.j trong dê nghj cop chthig tine sO. 
(5) Trwàng hçyp thu hôi cht'ng thu' sO dôi vó'i SIMPKI. 
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Mu 12 
CONG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM 

Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

BIEN BAN xAc NHiN THAT L4C THIET B! LUU KIIOA BI M4T 

KInh gCri: Ciic Cic Cht'rng thrc s6 và Bão mat  thông tin, Ban Ca yu ChInh phil 

Horn nay, ngày tháng nàm 20... 

Tai:  
Chüng tôi gm: 

I. Di din Trung tam Tin hçc: 

1.H9vàtên  

2. Chi'xcv  

3. Ca quan, t chizc cong tác:  

4.Djachi  

II. Di din clan vj quãn 1 trlyc tiêp: 

1. Hç vàtên•  

2. ChIrcvu  

3. Ca quan, t chi.'rc cong tác:  

4.Djachi  

Chüng tôi xác than vic Ong (ha):  

Ba lam tht lc Thiêt b hru khóa bI mt có thông tin nh,r sau: 

-Tênchirngthus6(1):  

- S6 hiu chrng thu s6:  

- s6 hiêu Thit bj liru khóa bI mat:  
- Ea chi thu din tCr cong vi (2):  

- L'i do th.t lac:  

Ching tôi cam doan nhttng thông tin trên là dung slrr that và hoàn toàn chju trách 
nhim truâc pháp luat  v vic that 1c Thit bj luu khóa bI mat  nêu trên. 

Ngirôi di din don vj quãn l trirc tip Giám dc TTTH 
(K3, dóng và ghi rô hQ tên)(3) (Kj, dóng dá'u và ghi rã hQ ten) 

Ghi chi:  

(1) Ten cá nhdn hoc cc' quan, t chzc dc dàng kj trong d nghj ca'p chtg thw sá 
(2) Dia chi thw din tz cia thuê bao dâ a'áng kj trong c nghj cá'p ch-ng thu' so' 
(3) Do'i vó'i các dcin vj tham mu'u chi cdn lçi5  và ghi rô hQ ten 
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Mu 13 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  - T do - Hnh phüc 

BE NGHI KHOI PHJC THIET B Lull KHOA B! M4T 
KInh gii: Trung tam Tin h9c. 

Ho và ten (chtt in hoa): .Gici tInh:...o.... Nam ....D.... N 
Ngàysinh: Nciisinh:  
So CMND/CCCD/HO chiêir Ngày câp Nai cap:  
C quan, to chirc cong tác:  
Chirc vi:  
So din thoi di dng:  
Be nghi khoi phuc Thiêt hi hru khóa bi mat:  
So hiu Thiêt bj luu khóa bI mat:  
Ten chüng thu sO (1):  
Dja chi thu din tir cong vi (2):  

<Dia danh>, ngày tháng näm 
Xác nhn cüa don v quãn I) tnrc tip Ngu'ôi khai 

(K, dóng dá'u và ghi r6 hQ tên)(3) (K3 và ghir5 hQ ten) 

Ghi chi:  
(1) Ten cá nhân hoçc co' quan, t chz'c hoçc thiê't bj, djch vy, phcn mm dd dang Jg trong 
dê nghj cap chz'ng thu so'. 
(2) Dja chi thur din tz- cza Thuê bao dt dáng Ig trong de nghj cap chz-ng tint so. 
(3) Do'1 vái các doiz vj tham mu'u chi can 1g và ghi rö hQ ten 
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KIEM TOAN A NUOC 
TRUNG TAM TIN HQC 

Mu 14 
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  - Tr do - Hanh phtic 

<S, k hiu> 
V/v dê nghj khôi phiic Thiêt bj 

luu khóa bI mat 

<Dia danh>, ngày tháng nàin 

KInh gri: Cc Chóng thrc s và Bão rnt thông tin, Ban Co yêu ChInh phñ 
1. Thông tin ye Thiêt hi Itru khóa hi mat can khôi huc: 

S hiêu Thit bj 
khOa bI 

Thông tin cüa thuê bao 
Ten chiirng thu so 

(1) 
Co quan, th chüc 

côngtác 
Dja chi thu din tr 

côngvi1 
01 
02 

2. Thông tin v ngtrô'i phi hqp h trq khôi phtc Thiét bj Iu'u khoa bI mt: 
Hovàtên:  
So CMND/CCCD/H chiêu Ngãy câp Noi cap:  
Co quan, to chi.rc cong tác  
So din thoai di dng  So din thoai co quan:  

Giãm doe 
Noi nlzân: (Ky, dóng ddu và ghi rô hQ ten) 
- Nhu' trên; 
-Luu: VT,... 

Ghi chu':  
(1) Ten cá nhán hoäc Ca quan, to chic hoäc thiêt bi, dich vu, phãn inm dã dãng ig trong 
dé nghf cOp chig tint so. 
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