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S vI/&/QD-KTNN Ha Nói, ngày l2ñtháng ,nám 2021 

QUYET D!NH 

Ban hành Quy ch Quãn 1 và sfr drng tài khoãn dnh danh 
cüa Kim toán nhà rnr&c 

TONG KIEM TOAN NIIA NU'OC 

Can cii' Luát Kim toán nhà niiác và Luçt tha di, ha sung mç3t s diu cia 

Lut Kièm toán nhà nzthc; 

Can czLuat COng ngh thông tin,. 

Can thNghj djnh s 64/2007/ND-CF ngày 10 tháng 4 nám 2007 cia ChInh 
phz ye' vic ing dyng cong ngh thông tin trong hogt dç5ng cia ccx quan nhà nithc, 

Can cii' Quyê't dinh sO' 1662/QD-KTNN ngày 03/11/2017 cza Tdng KTNN 
ban hành Quy ché' sogn tháo, thdm djnh, ban hành van ban quy phgm pháp lut 
và van ban quán l3 cüa Kié'm toán nhà nwóc, 

Theo d nghj cia Giám dO'c Trung tam Tin hQc. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch Quãn 1 và sir diing 
tài khoán dinh danh cüa Kim toán nhà nirOc. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 

Diu 3. Vii tru&ng Vii T chirc can b, Giám dc Trung tam Tin hçc, ThU 
tru&ng các dGn vi trrc thuc Kim toán nhà rnthc và các th chirc, Ca nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./> . 

Noi nhân: 
- Nhu Diu 3; 
- LAnli dao Kim toán nha ntràc; 
- Liru: VT, FYIH (3). 
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KIEM TOAN NHA NIIOC CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

QUY CHE 

Quãn 1 và sü' dirng tài khoãn djnh danh cüa Kiêm toán nhà nu'orc 

(Ban hành kern theo Quyê't dfnh sô'/k02/QD-KTNN ngày/thángf narn 2021 
cza Tdng Kie2rn toán nhà nzthc) 

Chiro'ng I 

QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diêu chinh, di ttrçvng áp diing 

1. Quy ch nay quy djnh vic quãn l, sü diing tài khoàn djnh danh cüa 
Kiêm toán nhà nrnc. 

2. Quy chê nay áp diing dôi vth: các dcm vi trirc thuc Kim toán nhà 
nuóc, can b, cong chüc, viên chic, ngi.thi lao ctng cüa Kim toán nhà ni1c và 
các t chirc, cá nhân khác có lien quan trong vic quàn 1, sü diing tài khoàn djnh 
danh cüa Kim toán nhà nixâc. 

Diu 2. Giãi thIch tir ngfi 

Trong Quy ch nay, các tü ngU duói day duçc hiu nhu sau: 
1. H thng cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nuâc: là mt tp hçip 

có cu true các trang thit bj phn cüng, phn mm, ca s dü 1iu và h thng 
mng d san xut, truyn nhn, thu thp, xir 1, lixu trü và trao di thông tin s 
phiic v11 cho mt ho,c nhiu hot dng k5 thut, nghip vi cüa Kim toán nhà 
nuâc. 

2. Ben thu ba: là các th chirc, cá nhân không thuc din quãn l cüa Kim 
toán nhà nuOe nhung có lien quan dn vic sü diing, khai thác h thng cong 
ngh thông tin cüa Kim toán nhà nu&c. 

3. Nguô'i dung: là Ca nhân, t chirc thrcic cp, sü diing tài khoàn dnh 
danh cüa Kim toán nba nithc. 

4. Tài khoãn djnh danh: bao gm ten däng nhp (user name), mt khu 
(password) và các thông tin khác nhm xác djnh duy nh.t nginYi dung trong h 
thng cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nuóc. 

5. Tài khoãn dinh danh t chrc: là tài khoàn djnh danh duçc cp cho don 
vi, t chirc true thuc Kim toán nhà nuâc (bao gm Ca don vj cp phông). 

6. Tài khoán dinh danh cá nhân: là tài khoàn dinh danh ducic ep cho 
ngithi dung là can b, cong chüc, viên chirc, ngithi lao dng cüa Kim toán nhà 
nrnc. 
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7. Tài khoãn djnh danh cüa ben thir ba: là tài khoãn djnh danh ducc cap 
cho t chrc, cá nhân cüa ben thu ba. 

8. Tài khoàn quán trj phn mm: là tài khoàn djnh danh cá nhân diroc 
cp d thirc hin cp mói, thu hi, khóa, ma khóa tài khoân djnh danh; cp hoc 
hüy bO quyn truy cap, nhOm quyn truy cap; thit 1p các tham s h thong 
cüa phân mm cüa Kim toán nhà nuâc. 

9. Tài khoán nghip vi1: là tài khoàn djnh danh Ca nhân hoc tài khoân 
djnh danh cüa ben thir ba dugc cap d khai thác hoc x1r 1 các quy trInh nghip 
vii trên phn mm cüa Kim toán nhà nuâc. 

10. Tài khoãn dc quyn: là tài khoân có quyn truy cp dy dü tài 
nguyen cüa các h thng cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nuâc bao gm 
các thành ph.n nhu: may chü, thit bj an ninh bâo mit, thi& b luu trü, các thit 
bj mng, co sâ dU lieu, thi& bj giám sat , thit bj phii trV khác (vI dii: tài khoàn 
Administrator cüa may chü Windows; tài khoãn root cüa may chü UNIX; tài 
khoàn Database Administrator cüa h quàn trj Co sa dü 1iu;...) duçic di'ing d 
quãn trj, 4n hành, giám sat, sao luu phi1c hi dtt lieu, xü l sir c nh.m duy trI 
hoat dng an toàn, n djnh cüa h thong cong ngh thông tin. 

11. Quyn truy cap: là quyn h.n cüa tài khoãn djnh danh ct khai thác, 
su diing h thng cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nuó'c phü hçip vai 

chüc nàng, nhim v1i, quyn han  cüa cá nhân ho.c t chIrc do. 

12. Quyên ti thiu: là quyn truy c.p cüa tài khoân djnh danh Ca nhân 
vào h thng cOng ngh thông tin cüa Kim toán nhà nuâc d khai thác các 
thông tin lien quan dn cá nhân do, bao gm: thông tin h so can b; van bàn 
diu hành; van bàn pháp 1ut; thông tin dào tao;  thu din ti:r;... 

Diêu 3. Các hành vi bj cam 

1. S dung tài khoán djnh danh thrc hin các hành vi bj nghiêm cm quy 

djnh tai  Diu 7 Lut An toàn thông tin mng näm 2015, Diu 8 Lut An ninh 

mng näm 2018, Diêu 5 Lut Bâo v hi mt nhà nuac näm 2018 và các van bàn 

diu chinh, b sung. 
2. Sà diing tài khoàn djnh danh vào miic dIch khOng thuc phm vi, chüc 

näng, nhim vi dixçrc phân cOng; sir diing tài khoân djnh danh vào mic dIch cá 

nhân. 
3. Sir diing tài khoàn djnh danE d cung cp, phát tan thông tin, chia sé 

dü 1iu trái vai quy djnh cüa Kiêm toán nhà nuac và pháp lut hin hành gay 
mt an ninh, trt tr, an toàn xà hi, tin hành các hoat dng trái vai pháp luat. 

4. Tit l thông tin, các quy tc thi& 1p tài khoàn djnh danh, danh sách 
nguai dung, sods, mO hInh h thng cüa h thng cong ngh thông tin cho các 
t chirc, cá nhân không có lien quan. 
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Chtrong II 

QUAN LY TA! KHOAN DNTI DANH 

Diu 4. Thông tin tài khoãn cljnh danh 

Thông tin tài khoàn dnh danh phài dugc quân 1 thng nht, t.p trung t.i 
Trung tam d& lieu cüa Kiêm toán nba nuóc. Các thông tin chInh cüa tài khoàn 
djnh danh bao gm: 

1. Thông tin tài khoàn djnh danh cá nhân, tài khoàn djnh danh cá nhân 
cüa ben thu ba: 

a)H9vàtên; 
b) Chüc vii; 
c) Dan vi cong tác; 
d) Phông ban; 
d) S CMND/Cãn cithc cOng dan; 
e) S din thoi di dng; 
g) Dja chi email. 
2. Thông tin tài khoán djnh danh t chirc, tài khoàn djnh danh t chüc 

cüabênthrba: 
a) Ten dan vi; 
b) Ten don vj chü quãn; 
c) Ngi.thi dai  din theo pháp 1ut; 
d) Chüc vii; 
d) Diên thoai; 
e) Dia chi email. 

Diu 5. Quãn 1 tài khoãn dnh  danh 

1. Mi nguii dung là cá nhân thrçc cp 01 tài khoân djnh danh cá nhân 
d sr diing, khai thác h thng cOng ngh thông tin cüa Kim toán nba nithc và 
chju trách nhim bão mt tài khoàn dijnh danh cUa mInh theo dung quy djnh cUa 
pháp lu.t và Kim toán nhà nuOc. Thông tin tài khoãn djnh danh cá nhân duçic 
dng b vâi thông tin can b duçic luu trü trên ph.n mm Quàn i can b cüa 
Kiêm toán nhà nithc. 

2. Mi don vj, t chüc trirc thuc Kim toán nba nixc (bao gm don vi 
cp phông) duçc cp 01 tài khoàn djnh danh th chuc d sü diing h thng thu 
din tir cüa Kim toán nba nuc. Thu tru&ng don vj, ngu1i dung du t chuc 
chju trách thim quàn l, sü diing tài khoán dnh danh th chüc theo dung quy 
dnh cüa pháp lut và Kim toán nhà nithc. 

3. Tài khoàn djnh danh cüa ben thu ba dirge cap khi có yêu câu hcip 1 
cüa các cp có thm quyn. Các t chuc, cá nhân dirge c.p tài khoãn djnh danh 
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chju trách nhim quân 19, bão mt tài khoãn djnh danh theo quy djnh cüa pháp 
luât và Kim toán nhà nuc. 

4. Trung tam Tin h9c chlu trách nhim quãn 19 và sir diing tài khoãn quân 
trj phn mm, tài khoãn dc quyn theo các quy djnh cüa Kim toán nhà nuórc. 

., , A A Dieu 6. Cap, quan ly quyen truy cp 

1. Vic cp quyn cho tài khoân djnh danh cá nhân duçic cp mâi thrc 
hin theo nguyen tc cp quyn ti thiu theo chüc nàng, nhim vli và quyn 
han cüa ng1Ii dung. 

2. C.p quyn truy cp cho tài khoân quãn trj phn mm, tài khoán nghip 
vi duçc thirc hin theo quy djnh tai  các quy ch quân 19, khai thác sr d%lng 
phn mm do Kim toán nhà nixc ban hành. 

3. Däng k9 phân quyn cho tài khoân nghip vi diiqc thirc hin theo mu 

tai Phy lyc 06 cüa Quy ch nay. 

4. Cp quyn cho tài khoãn djnh danh cá nhân d truy cp mng c%ic bO 
(mng LAN), mtng din rng (mang WAN), truy cp mng không day, truy 
cp Internet, truy c.p mng riêng ào (VPN) di.rçic thirc hin theo Quy ch Quãn 

19 và sir diving h thng mng Kim toán nhà nuOc. 

5. Trung tam Tin hc quy djnh và chju trách nhim vic cp, quãn 19 
quyn truy cp di vói tài khoán dc quyn d dam bâo h thng cong ngh 
thông tin cüa Kim toán nhà nithc boat  dng n djnh, lien tVc,  an toàn và bão 

m.t thông tin. 

Diêu 7. Quy tc dt ten tài khoãn djnh danh 

1. Ten tài khoân djnh danh cá nhân duçic dt theo djnh dng: 
<TEN><HQ VA TEN DM VIET TAT> [THLr TTXJ,  sà ding ting Vit không 
du. Trong truing hcip ten, h9 và ten dm vi& tt gifla các ngui dUng trUng 
nhau thI ten tâi khoán cUa ngithi dUng tip theo sê di.rgc them s thU t1r tang 

dan, bt du tU s mt (1). 
VI dii: 

- HQ và ten ngi.thi dUng: Nguyn Van HUng; 

- Ten tài khoán djnh danh cá nhân: hungnv; 

- H9 và ten nguñ dUng: Nguyn Van Hung; 

- Ten tài khoàn djnh danh cá nhân: hungnv 1. 
2. Ten tài khoán djnh danh t chUc duc dt theo djnh dng: <TEN VIET 

TAT CUA DN V> 
VI di: 

- Dan vj: Trung tam Tin h9c; Kiêm toán nhà nuóc chuyên ngành 3; 

- Tài khoàn dinh danh t chUc: ttth; ktnncn3. 
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3. Ten tài khoân dinh danh cá nhân cüa ben thu ba duoc dat theo dinh 
dng: <TEN><HQ VA TEN DM VIET TAT>[THIJ' TIfl KTNN, sü dung 
ting Vit không du. Trong truông hqp ten, hQ và ten dm vit tt gitta các 
ngi.thi dUng trUng nhau thI ten tài khoãn cUa ngithi dUng tip theo sê dugc them 
s thU tir tang dn, bt du tU s mt (1). 

VId: 
- HQ và ten ng11i dUng: Nguyn Van HUng; 
- Ten tài khoán djnh danh cá nhân: hungnv_ktnn; 
- H9 và ten nguii dUng: Nguyn Van Hung; 
- Ten tài khoân djnh danh cá nhân: hungnvlktnn. 
4. Ten tài khoãn dinh danh t chUc cUa ben thU ba duçic dtt theo djnh 

dng <MA DINH DAN}I>_KTNN. Trong d, ma djnh danh là ma djnh danh 
din tU cUa co quail, t chUc dugc quy djnh tai  Quy& djnh so 20/2020/QD-TTg 
ngày 22/7/2020 cUa ThU tuóng ChInh phU v ma djnh danh din tU cUa các ca 
quan, t chUc phic vii k& ni, chia sé dft lieu vâi các b, ngành, dja phumg. 

VI dii: 
- Ten dan vi/ti chUc: Cuc Tin hoc hóa; 
- Dan v chU quân: B Thông tin Truyên thông; 
- Tài khoãn dinh danh th chirc: 000.00.27.G14KTNN. 

Diu 8. Quãn 1 mat khu tài khoãn dinh danh 

1. Dätmâtkhâu 
a) Mat  khu phài bao gm s (1..9) chü thu?mg (a..z), chU in hoa (A. .Z) va 

k tçr dc bit (!,@,#,..). 

b) Mt khu không chUa các thông tin lien quan dn cá nhãn (hç và ten, s 
din thoai, quê quán, ngày sinh). 

c) Không dt mat  khu cUa tâi khoãn djnh danh do Kim toán nhà nithc ctp 
trt1ng vó'i mat  khâu các tài khon khác cUa Ca nhân. 

d) Can cU vào mUc d quan tr9ng cUa tirng 1oi tài khoân djnh danh, vic dt 
mat khu theo quy tc sau: 

- Di vUi tài khoàn djnh danh cá nhân, tài khoán djnh danh t chUc và tài 
khoãn dinh danh cUa ben thU ba: 

+ Mat khu có do dài t& thiu 8 k)' tLr. 
+ Mat  khu phài dugc thay di trong 1n du sU ding và thay di theo djnh 

kS' 03 tháng/ltn. 
- DM vth tài khoãn quãn trj phn mm: 
+ Mt khu có do dài thi thiu 12 k tçr. 
+ Mat khu phài dugc thay di trong 1n du sU ding và thay d& theo djnh 

kr 01 tháng/l.n. 
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- Di viii tài khoân dc quyn: Trung tam Tin hc quy djnh và thit 1p các 
chInh sách dt m.t khu cüa tài khoân dc quyn d dam bão an toàn, bão met. 

2. Quân 1 mat khâu 
a) Khi bj 1 m.t khâu, hoc nghi ngô' bj 1 mt khu, ngithi dung phài thuc 

hin di mt khu ngay d ngán chn các hành dng phá hoi, 1y cp thông tin, 
lqi diing tIn nhim. 

b) Nu quên mt khu, ngizêd dung thc hin theo quy trInh cp 'ai mt khtu 
mâi duçic quy dnh ti Diu 13 cüa Quy ch nay. 

c) Không chia sê mt khu tài khoán djnh danh cho nguii khác. 
d) Tri.rOc khi nhp mt khu, kim tra và tt tt cã các ch d cho phép luu 

mat khâu. 
d) Dàng xut tài khon djnh danh khi k& thüc phién lam vic trên h thng 

hoc bn giao may tInh, các thit bj dã dung tài khon djnh danh d truy cp h 
thng cho ngu&i khác sü dimg. 

e) Không luu mt kh.0 vào các t.p tin van bàn không có bin pháp bão v 

phiihçip. 

Biu 9. Diêu kiin, trInh tir thirc hin cp mói tài khoãn djnh danh cá 

nhân, tài khoãn djnh danh to chu'c 

1. Di vi tài khoàn dinh danh cá nhân 
a) Diu kin cp myi: ngu&i dung chua duçc cp tài khoân djnh danh hoc 

dã duçc cp tài khoãn djnh danh nhung bj thu hi. 
b) TrInh tu thuc hiên: 
- Diin vj thirc hin cp nht thông tin nguôi dung len phãn mém Qun 1 can 

b cüa Kiêm toán nhà nuâc theo quy djnh tai  Quyt djnh s 1327/QD-KTNN ngày 
25/9/2020 cüa Tong Kim toán nhà rnthc ban hành Quy ch Quân l, khai thác và 
si:r dung phn mm Quán l can b cüa Kim toán nhà nithc. 

- Trong thñ hin 01 ngày lam vic k tr ngày thông tin nguñ ding duçc c.p 
nht trên ph.n mm Quán 1 can b cüa Kim toán nhà nithc, Trung tam Tin hçc 
thçrc hin c.p mth tài khoan djnh danh, hp thu din tCr và thông báo cho dcn 

2. Di vi tài khoán dinh danh t chuc 

a) Diu kin cp mâi: 
- Dcin v, t chirc chua duçic cp tài khoan djrih danh ho.c âã dugc c.p tài 

khoãn dnh danh nhixng bj thu hi. 
- Co van bàn d nghj cüa dcm vj, t chüc và gcri dn Trung tam Tin h9c theo 

mu ti Phy lyc 01 cüa Quy ch nay. 
b) Trinh tir cp mâi: trong thii hn 01 ngày lam vic k tr ngày nhn duc 

d ngb hçp 1, Trung tam Tin h9c th%rc hin cp mâi tài khoàn djnh danh và thông 
báo cho dan vj, t chrc. 
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Diu 10. Diêu kin, trinh tir thirc hin cp mó'i tài khoãn djnh danh 
cüabênthu'ba 

1. Diêu kiên cap mOi: 
a) Ca nhân, t chüc thuc ben thir ba chua ducic cp tài khoàn djnh danh hoc 

dã &rçYc c.p tài khon djnh danh nhung bj thu hi. 
b) Co vn bàn cüa don vj, ti chüc d ngh c.p tài khoàn và duqc Tng Kim 

toán nhà nuóc phê duyt, g1ri dn Trung tam Tin hçc theo mu tti Phy lyc 01 cüa 
Quy ch nay. 

2. TrInh ti,r dtp mdi: trong thvi hn 01 ngày lam vic kê ti'x ngày nhn 
thrçc d ngh hgp l, Trung tam Tin h9c thirc hin cp mói tài khoàn djnh danh 
và thông báo cho dan vj. 

Diêu 11. Diu kiin, trInh tr thu hi tài khoãn djnh danh cá nhân, tài 
khoãn djnh danh to chuc 

1. Tài khoàn djnh danh cá nhân, tài khoàn djnh danh t chtrc së b thu 
hM bài mt trong nhüng trix&ng hqp sau day: 

a) Can b, cong chüc, viên chirc, nglxi lao dng chm düt lam vic tai Kim 
toán nhà nithc (nghi huu, nghi vic, thôi vic, chm düt hqp dông, chuyên cong 
tác). 

b) Theo yêu cu cüa c.p có th.m quyn. 
2. TrInh tu thu hi tài khoàn djnh danh 
a) Di vâi can b, cOng chüc, viên chirc, nguôi lao dng khi chm dirt lam 

viêc tai Kim toón nhà nithc (nghi hu'u, nghi vic, thOi vic, chm düt hçip dng, 
chuyn cong tác), h thng sê tr dng thu hi tài khoãn djnh danh khi dan vj quân 
1 can b, cong chirc, viên chüc, ngirô'i lao dng cp nh.t quyt djnh v cOng tác 
can b trên ph.n mm Quãn i can b cüa Kim toán nhà nuc. Thôi dim thu hi 
là thii dim quyt djnh v cong tác can b có hiu lirc. 

b) Di vi vic thu hi tâi khoãn djnh danh theo yéu cu cüa cp có thm 
quyn: dan v, t chirc có thrn quyn có van bàn d nghj thu hi tài khon djnh 
danh và gài dn Trung tam Tin hçc theo mu tai  Phy lyc 02 cüa Quy ch nay. Ngay 
sau khi nhn dugc yêu cu hçp 1 v vic thu hi tài khoàn djnh danh, Trung tam 
Tin h9c có trách nhim thu hi tài khoin djnh danh và thông báo cho dan vj. 

Diêu 12. Diu kiin, trinh tir thu hôi tài khoãn djnh danh cüa ben thfr 
ba 

1. Tài khoàn dnh danh cüa ben thu ba sê bj thu hi bi mOt  trong nhüng 
tnthng hçp sau day: 

a) Tài khoân djnh danh cüa ben thu ba ht thai hn hiu 1irc sü dung. 
b) Theo yêu cu cüa cp có thrn quyn. 
2. TrInh tu thu hi tài khoàn djnh danh 
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a) H thng s tr dng thu hi tâi khoãn djnh danh cüa ben thu ba khi thii 
gian si.r dyng cüa tài khoãn djnh danh ht hiu 1irc. 

b) D& vi vic thu hM tài khoãn djnh danh cüa ben thr theo yêu cu cüa 
cap có thâm quyên: dan vj, to chirc có thâm quyên có van bàn de nghj thu hi tâi 
khoãn djnh danh và giri den Trung tam Tin h9c theo mâu tai  Phy lyc 02 cüa Quy 
ch nay. Ngay sau khi nhn drçic yêu cu hçp 1 v vic thu hi tài khoãn djnh 
danh, Trung tam Tin hQc có trách nhim thu hM tài khoãn djnh danh và thông báo 
chodanvi. 

Diêu 13. Thay dôi thông tin, cp 1ti mt khâu tài khoãn djnh danh 

1. Thay di thông tin tài khoàn djnh danh 
a) Thông tin tâi khoãn djnh danh cá nhãn së tçr dng thay di khi thông tin 

thay di cüa nguii ding duçc cp nht trên phn mm Quàn 1 can b cüa Kim 
toán nba nithc. 

b) Tài khoân djiih danh t chüc, tâi khoân djnh danh cüa ben thr ba: khi 
thông tin tài khoân djnh danh t chirc, tài khoân djrih danh cüa ben thu ha có sir 
thay di, dan vj, t chüc có thtm quyn có trách nhim gCri thông tin thay di v 
Trung tam Tin hc bng van bàn theo mu tai  Phy lyc 03 cüa Quy ch nay. Trong 
thñ hn 01 ngày lam vic k tr ngày nhn duçic d nghj hçip 1, Trung tam Tin hçc 
thçrc hin c.p nht thông tin tài khoãn djnh danh. 

2. Cp iai  mt khâu: vic c.p iai  mt kh.0 di.rçic thrc hin theo trInh t1r 
dxçc thi& 1p trên h théng cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nuóc. 

Diu 14. Diu kiin, trinh tr thiyc hin khóa, m& khóa tài khoãn djnh 
danh 

1. Khóa tài khoàn dinh danh 
a) Tài khoãn djnh danh sê bj khóa bii mt trong nhftng tnrè'ng hqp sau day: 
- Theo yêu c.0 cüa cp có thm quyn. 
- 30 ngày lien tic không truy cap. 
- Phát hin ho.c nghi ngi tài khoân djnh danh bj sir diing b.t hqp pháp. 
b) Trinh ttr khóa tài khoàn djnh danh 
- Di vi vic khóa tài khoàn djnh danh theo yêu cu cUa cp có thrn 

quyn: dan v, t chuc có van bàn d nghj khóa tài khoân djnh danh va gui dn 
Trung tam Tin h9c theo mu tai  Phy lyc 04 cüa Quy ch nay. Ngay sau khi nhn 
duqc yêu cu hqp 1, Trung tam Tin hçc có trách thim khóa tài khoãn djnh danh 
và thông báo cho dan vj và ngi.thi dung. 

- H thng sê tir dng khóa tài khoàn djnh danh khi ngiRii dung không 
truy cp vào h thông lien tiic trong 30 ngày. Ngay sau khi h thng khóa tài 
khoàn djnh danh, Trung tam Tin hQc có trách nbim thông báo cho dan vj và 
nguYi dung. 
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- Trung tam Tin h9c thçrc hin khóa tài khoãn djnh danh khi phát hin hoc 
nghi ngi tài khoàn dIiE danh bj sir ding b.t hçp pháp và có trách nhim thông 
báo cho dcm v vâ nguii dung. 

2. Wi khóa tài khoán djnh danh: khi có nhu cAu khôi phiic tài khoãn djnh 
danh, dcn vj, t chüc có thm quyn có van bàn d nghj ma tài khoãn djnh 
danh và g11i dn Trung tam Tin h9c theo mu tai  Phi lyc 05 cüa Quy ch nay. 
Trong thai han  01 ngày lam vic k tü ngày nh.n dugc yêu cu hçip 1, Trung 
tam Tin h9c cO trách nhim mi tài khoàn djnh danh và thông báo cho dcm vj, 
nguai dung. 

Chtro'ng III 

TRACH NIIIEM CUA TO cm'c, cA NHAN 

Diêu 15. Trách nhim cüa cá nhân, to chfrc thrqc cp tài khoãn djnh 
danh 

1. Tuân thU các quy djnh v vic si:r dung, quân 1 tài khoän djnh danh 
duçic quy djnh tai  Quy ch nay. 

2. Khi có s1r thay di v thông tin tài khoàn, t chüc, cá nhân duçic ctp 
tài khoân djnh danh có trách thim kjp thai cQtp nht kp thai thông tin thay di 
theo quy djnh tai  Quyt djnh s 1327/QD-KTNN ngày 25/9/2020 cUa Tong Kim 
toán nhà mthc ban hành Quy ch Qun l, khai thác và sU ding phn mm Qun l 
con b cUa Kim toOn nhà nixâc hoc thông báo các thông tin thay di theo quy 
djnh Diu 13 cUa Quy ch nay. 

3. Trong truang hcp nhn thy mt an toàn thông tin trong qua trInh sU 
dung tài khoàn djnh danh, thirc hin ngay vic thay di m.t kh.u, dng thñ 
thông báo cho Trung tam Tin h9c d xU l rà soát, dánh giá, kh.c phiic cac l 
hng bào mt có nguy ca ãnh huàng dn hoat  dng cUa h thng cong ngh 
thông tin cUa Kim toán nhà nuóc. 

Diu 16. Trách nhiêm cüa các don v  trirc thuc Kim toán nhà niro'c 

1. ThU truOng dan vj, nguai dirng du th chUc thuc Kiêm toán nhà nithc 
có trách nhim ph bin, quán trit, kim tra, don dc nguai dUng thuc dan 
vj, t chUc trong vic sU diing tài khoãn djnh danh theo quy djnh trong Quy ch 
nay. 

2. ThU tru&ng dan vj, nguai dUng du to chUc thuc Kim toán nhà nithc 
chu trách nhim trong viêc dê xut cp mai, thu hM, khóa, ma khóa, thay di 
thông tin cUa tài khoán djnh danh Ca nhân, tài khoãn djnh danh th chUc cUa dan 
vj mInh theo quy dnh tai  Diu 9, Diu 10, Diu 11, Diu 12, Diu 13, Diu 14 
cUa Quy ch nay. 
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iMêu 17. Trách nhim cüa Trung tam Tin hyc 

1. Dam bão boat dng n dnh, an toàn, lien tiic cüa tài khoán djnh danh. 
2. Quân 1', thuc hiên viêc cp mOi, thu hi, khóa, mi khóa, thay dii 

thông tin, c.p lai  mt khu tài khoân djnh danh theo Quy djnh tai  Diu 9, Diu 
10,Diu 11,Diu 12,Diu l3,Diu 14 cüaQuychnày. 

3. Thirc hin các bin pháp dam bâo an toàn thông tin, an ninh mng lien 
quan dn vic sü diing tài khoãn djnh danh. 

4. Djnh k' 06 tháng, thirc hin rà soát, dánh giá và thrc hin diu chinh, 
thi& 1p chInh sách quàn l tài khoân djnh danh (nu cn thi&). 

5. Tip nhn, h trçi ngthi dung xir 1~r  vn d k5' thut lien quan dn vic 
s1r diing tài khoân djnh danh. 

6. T chirc thc hin khc phiic sr c; djnh kr t chüc sao km dtr lieu 
lien quan dn tài khoãn djnh danh. 

Chwo'ng IV 
DIEU IuioAN Till HANH 

Diu 18. Trách nhiêm thi hành 

1. Trung tam Tin h9c chü trI t chCrc trin khai, hithng din thrc hin Quy 
ch nay. 

2. Thu tnr&ng các do'n vj chju trách nhim v vic t chcrc trin khai thirc 
hin Quy ch nay trong pham vi quân 1r  cüa dn vj mInh. 

3. Trong qua trInh thrc hin nu Co khó khän vuóng m.c, dcm vj phân 
ánh v Trung tam Tin hçc d tng hçTp, báo cáo Tng Kim toán nhà nuâc xem 
xét, süa di, b sung cho phu hçip. 

KT. TONG KIEM TOAN NHA NU5C 

PHO TONG KIEM TOAN NIIA NIXOC 



PHU LUC 01: MAU BANG K TA! KHOAN BINH DANH 

(Ban hành kern theo Qzyet dnh sd ,d2 .  /QD-KTJ\UV ngày '- tha'ng.7- nám 2021 cza KTNIV) 

Mu 1: Di vth tài khoãn dinh danh th chüc 

KIEM TOAN NBA NUOC CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

<<TEN B€N V>>1 Bc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

se,.  

V/v: Dang k tài khoãn djnh danh t chüc 

KInh gui: Trung tam Tin hc 

<<TEN DN VI>>  dang k cp tài khoãn dinh danh d sir ditng thi.r din tü cüa KTNN cho các dan vj, t chirc có ten trong danh 

sách duâi day: 

STT Ten don vj Ngixi di din theo pháp 1ut Chüc vi Din thoi Email (nguoi dai  din) Ghi chI 

1 Trung tam Tin hQc Ba Pham Thj Thu Ha 

Miic dIch sü' dung...... 

Trân tr9ng cam an.!. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 

Thu trirong don vl 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

     

'Ten dan vj däng k 
2  Dja dim (linhlThành) cUa dan vj clang k 

 

Dja dié'rn2, ngày tháng nàm 



Mu 2: Di vói tài khoân djnh danh t chc cüa ben thi ba 

<<Ce QUAN CHU QUAN>>3 CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

<<TEN IKN VI>>4 Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

S  Dja dim5, ngày tháng näm 

V/v: Däng k tài khoán djnh danh t chCrc cUa 
ben thu ba 

KInh gri: Trung tam Tin h9c 

<<TEN DON VJ>>  dang k cp tãi khoán djnh danh cho các dan vj, t chiirc có ten trong danh sách duui day: 

STT Ten dan vj Dan vj 
chü quãn 

Ngixñ di din 
theo pháp 1ut 

Chüc vi Email Din 
thoti 

Thii gian cO hiu lijc Ph.n mrn Quyn truy cap 

Tir ngãy Dn ngày 

1 Tdng cyc 
Thué' 

Bó Tài 
chinh 

Ong Nguyên 
Van A 

... 
- 

... . ././2021 ..t./2021 Cng trao 
di thông tin 

Tra ci-u di 
liçu cia dan vj 

Muc dIch sfr dung...... 

Trân tr9ng cam an.!. 

Nol nhân: 
Nhu trên; 

-Li.ru:  

Thu trur&ng don vj 
(Kj5, ghi rö hQ ten) 

Ten co quan chU quãn 
4 Tën don vj däng k 

Dja diôm (linhlThành) cCa don vj däng k 

 



Mu 03: D& vi tài khoàn dinh danh cá nhân cüa ben thu ba 

<<CO QUAN CHJ QUAN6>> CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

<<TEN TRIN V!>>7 Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

só• Dja diêm8,  ngày tháng näm 

V/v: Dng k tài khoãn cljnh danh cá nhn cüa 
ben thu ba 

Kinh gài: Trung tam Tin h9c 

<<TEN DON VJ>>  dàng k cp tài khoãn djnh danh Ca nhân là ngiii dung cüa ben thu ba di vâi các Ca nhân cO ten trong danh 

sách duài day: 

STT HQ và ten Dan vj cong 
tác 

Chüc 
vu 

S6 can cuâc cong 
dânICMND 

Din 
thoai 

Email Th?yi gian có hiu 1rc Phn mm Quyn truy 
cap Tu ngay Den ngay 

1 Nguyên 
Van A 

Tdng Cuc thue .... .... .... ../../2021 ../../2021 Cdng trao 
do21 thông tin 

Gii và khai 
thác dfr lieu 

cüa doiz vi 

Mc dIch sfr dnng....... 

Trân trong cam an.!. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
-Luu:  

 

Thu triröng don v 
(, ghi rö hQ ten) 

6 Tên cc quan chñ quán 
Ten dcxn vj d.ng ky 

8  Dja dim (Tinh/Thành) cüa don vj däng k 

 



PHU LUC 02: MAU THU HO! TAT KHOAN DINH DANH 

(Ban hành kern theo Quyê't afnh s A1Z ./QD-KThW ngày L5 tháng nám 2021 cza KTIV1\) 

Mh 1: Di vói tài khoãn djnh danh t chIrc 

KIEM TOAN NBA NTJOC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
<<TEN DON VI>>1 Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& Dja dié'm2,  ngày tháng nám 

V/v: Thu hi tài khoán djnh danh 
th chüc 

KInh g1ri: Trung tam Tin h9c 

<<TEN DON VT>>  däng k) thu hi tài khoân djnh danh cüa các dan vj, to 

chüc có ten trong danh sách duâi day: 

STT Ten don vj Ten tâi khoãn djnh danh L do thu hi Ghi chü 

1 Trung tam Tin hQc 

Trân tr9ng cam an.!. 

Noin1zân: 

- Nhi.r trén; 
Thu trtr&ng don vj 
(Kg, ghi rö hQ tên)' 

'Ten dan vj dang k 
2  Dja dim (linhlThãnh) cüa don vj dng k 



Mu 2: Di vói tài khoàn dnh danh cá nhân 

KIEM TOAN I-iA NTIOC CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 

<<TEN IKN VI>>3 Dc 1p  - Tr do - Hnh phñc 

S& Dia dié'm, ngày tháng nám 

V/v: Thu hi tài khoãn djnli danh 
Ca ithân 

KInh gri: Trung tam Tin hçc 

<<TEN DON Vi>> däng k thu hi tài khoãn djnh danh cüa các cá nhân 
có ten trong danh sách durâi day: 

STT 119 và ten Ten tài khoãn dinh danh L do thu hi Ghi chü 

1 Nguyn Van A 

Trân tr9ng cam an.!. 

No'i ,zhân: 
- Nhix trén; 
-Luu:  

Thu trtr&ng do'n v 
(Ky, ghi r6 hQ ten) 

Ten dan vj dang k2 
"Dja dim (TinblThãnh) cüa dan vj däng k 



Mu 03: Di vôi tài khoãn djnh danE cüa ben thu ba 

<<CO QUAN CHO QUAN5>> CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

<<TEN DON VI>>6 Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S  Dja dié'm, ngày tháng nàm 

V/v: Thu hi tài khoãn dinh danh 
cüa ben thir ha 

KInh gi:ri: Trung tam Tin hçc 

<<TEN DON VT>>  dàng k thu hi tài khoãn djnh danh cüa các dan vj, t 
chüc và cá nhân có ten trong danh sách duth day: 

STT Ten dn vjlcá nhân Ten tài khoàn dlnh  danh L do thu hi Loai tài khoán Ghi chü 

1 NguyEn Van A ... Ca nhn 

2 Tang cyc Thuê' .... T chüc 

Trân tr9ng cam an.!. 

No'i nhmn: 

- Nhu trén; 
-Lixu:  

Thu tru&ng don vj 
(Ky, ghi rö hQ ten) 

Ten ca quan chü quãn 
6  Ten dan vj clang k 

Dja dim (TinhlThành) cUa dan vj clang k' 



PHU LUC 03: MAU CAP NHAT THÔNG TIN TA! KHOAN DINH DANH 

(Ban hành kern theo Qzyê djnh s 4'Q ./QD-KThTN ngày L6  tháng nám 2021 cza KThU\9 

Mu 1: Di vOi tài khoân dinh danh t chc 

KJEM TON NBA NTJOC CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM 

<<TEN DON V!>>1 Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc 

S  Dja diJm2,  ngày tháng nám 

V/v: Cp nht thông tin tài khoãn 
dnh danh t chirc 

KInh gi1i: Trung tam Tin hc 

<<TEN DON VT>>  däng k cp nht thông tin tài khoân djnh danh cüa cac 
don vj, t chüc có ten trong danh sách duâi day: 

STT Ten dcm vj Ten tài khoân djnh danh Thông tin cü cn thay di Thông tin mâi cp nht 

1 Trung tam 
Tin hQc 

Trân trçng cam on.!. 

Lu'ufi: Các thông tin cüa tài khodn djnh danh du'ic quy djnh 4ii khoãn 
2, Ditu 4 cüa Quy chl Qudn 1j tài khodn it/nh danh cüa Kim loan nhà nzthc. 

Ntiinhân: 
-Nhirtrên; 
- Lmi:  

Thu trtr&ng thrn vj 
(Kj, ghi rô hQ ten) 

'Ten dcm v clang k 
2  Dja diem (TinhlThành) cüa dm vj clang k 



Mâu 02: Di vói tài khoân djnh danh cüa ben thu ba 

<<Ce QUAN CH QUAN3>> CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

<<TEN Dc 1p - Tir do - Hnh phuic 

S& Dja die2m, ngày tháng nám 

V/v: Cp nht thông tin tãi khoãn 
dinh danh cüa ben thi'r ba 

KInh gli: Trung tam Tin hc 

<<TEN DN VJ>>  däng k cp nht thông tin tài khoàn djnh danh cüa các 

dan vj, th chüc vâ cá nhân có ten trong danh sách dithi day: 

STT 
• 

Ten don vi/ca nhan 
• 

Ten tài khoãn dinh 
danh 

Thông tin cü cn 
thay doi 

Thông tin mOi 
cp nht 

Loai tài 
khoan 

1 Nguyn Van A •.• ... Ca nhãn 

2 Tang cyc Thuê' •••• ... T chirc 

Trân tr9ng cam an.!. 

NoinhIn: 
- Nhi.r trên; 
- Liru:  

Thu trtr&ng thrn vj 
(Kj5, ghi rô hQ ten) 

Ten ca quan chü quãn 
"Ten don vj dang k' 

Dja dim (linlilThãnh) cüa don vj dang k 



PHV LUC 04: MAU KHOA TA! KHOAN D!NH DANH 

(Ban hành kern theo Quyé't dnh s6//l.. ./QD-KThW ngày i?5 tháng nàm 2021 czia KTNIV) 

Mâu 1: Dôi vth tài khoân dnh danh t chirc 

KIEM TON NRA NTJOC CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 

<<TEN DN VI>>1 Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S  Dja dié'rn2,  ngày tháng nám 

V/v: KhOa tài khoãn djnh danh t 
chüc 

KInh g1i: Trung tam Tin bce 

<<TEN DN VI>>  däng k khóa tài kboân djnh danh cho các don vj, t 

chCrc có ten trong danh sách dithi day: 

STT Ten dan vj Ten tài khoãn djnh danh L do khóa tài khoãn Ghi chü 

1 Trung tam Tin hQc 

Trân trçng cam on.!. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
-Lmi:  

Thu tru&ng thin vj 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

'Ten doii vj clang  k 
2  Dja diem (TinhlThãnh) cüa dcm vj clang k 



Mu 02: Di vth tài khoân djnh danh cá nhân 

KIEM TOAN NBA NTJOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

<<TEN DON VI>>3 Dc Ip - Tir do - Hnh phtic 

S& Dia diém, ngày tháng nám 

V/v: Khóa tài khoán djnh danh Ca 

nhân 

KInh gi1i: Trung tam Tin hçc 

<<TEN DN VI>>  dàng k khóa tài khoán dnh danh cUa các cá nhân có 

ten trong danh sách duói day: 

STT Ten ng.thi dung Ten dcm vi Ten tài khoàn dinh danh L do khóa tài khoãn Ghi chü 

1 Nguyn Van A Trung tam Tin hQc 

Trân tr9ng cam cm.!. 

Noi nhân: 
- Nhii trên; 
-Luu:  

Thu trir&ng don v 
(.K35, ghi rô hQ ten) 

Ten &m vj dang k 
"Dia diem (TinhlThành) cUa dcin vj dang k 



Mu 03: Di vi tài khoàn djnli danh cüa ben thir ba 

<<CO QUAN CHU QUAN5>> CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

<<TEN i1N vi>>6 Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

S& Dja diém, ngày tháng nám 

V/v: KhOa tài khoãn djnh danh 
cüabênthirba 

KInh g1ri: Trung tam Tin h9c 

<<TEN DON VJ>> däng k khóa tài khoãn djnh danh cüa các don vj, t 
chüc và cá nhân có ten trong danh sách dithi day: 

STT Ten don vi/cá nhãn Ten tài khoãn dinh danh L do khóa tâi khoãn Loai tài khoãn 

1 Nguyn Van A ... Ca nhn 

2 Tang cyc Thuê .... T chi'rc 

Trân trçng cam on.!. 

Ncinhân: 
- Nhu trên; 
-Luu:  

Thu trtr&ng don v 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

Ten ca quan chü quãn 
6  Ten don vj dang k 
7 Dia dim (Tinhllhành) cüa dan vj dàng k 



PHU LUC 05: MAU M( KHOA TA! KHoAN D!NH  DANH 

(Ban hành kern theo Quyê't dnh so'4ic.p2/QDKThU\T  ngày Z tháng nárn 2021 cza KTIV1) 

Mu 1: Di vâi tài khoãn dinh danh t chüc 

KIEM TOAN NRA NTfOC CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
<<TEN DO'N VI>>1 Dc 1p  - TI!  do - Hnh phñc 

S& lEa dim2,  ngày tháng nám 

V/v: M& khOa tài khoán dinh 
danh th ehirc 

KInh g1ri: Trung tam Tin hçc 

<<TEN DON Vi>> dàng k m khóa tài khoãn dnh danh cho các doii vj, 

t chüc có ten trong danh sách duâi day: 

STT Ten dcm vj Ten tai khoàn djnh danh L do ma khóa tài khoàn Ghi chü 

1 Trung tam Tin hQc  

Trân trQng cam n.I. 

Noinhin: 
- Nhu trên; 

-Lisu:  

Thu trtr&ng don vi 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

'Ten dan vj dang k 
2  Dja diem (Tinli/Thành) cUa dan vj dng k' 



Mu 02: Di vói tài khoân djnh danh Ca nhãri thuc ben thir ba 

KIEM TOAN NBA NUOc CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

<<TEN D€N VI>>3 Dc 1p  - Ti do - Hnh phtIc 

Dja dié'm, ngày tháng näm 

V/v: Mi khóa tài khoân dinh 
danh cá nhân 

KInh gi1i: Trung tam Tin h9c 

<<TEN DON VT>>  däng k ma khóa tài khoân djnh danh cho các cá nhân 

có ten trong danh sách dithi day: 

STT Ten ngixi dung Ten thYn vi cong tác Ten tài khoãn dinh danh 
L do ma khóa 
tàikhoãn 

Ghi chü 

1 Nguyén Van A Trung tam Tin hc 

Trân trçng cam an.!. 

Noi nhân: 
- Nhir trên; 
-Liru:  

Thu trtr&ng do'n vj 
(Ky, ghi r5 hQ ten) 

Ten &m vj dang k 
"Dja diem (ThihlThành) cüa dcrn vi däng k' 



Mh 03: Di vth tài khoãn djnh danh cüa ben thir ba 

<<Ce QUAN CHU QUAN5>> CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 

<<TEN IKN VI>>6 Dc 1p - Tip' do - Hnh phñc 

Sr Dja dié'm, ngày tháng nám 

V/v: M khóa tài khoân djnh 
danh eüa ben thir ba 

KInh g11i: Trung tam Tin hçc 

<<TEN DON VI>>  dàng k m& khóa thông tin tài khoân djnh danh cho 

các dan vj, th chirc và Ca nhân có ten trong danh sách dui day: 

STT Ten dan vt/ca nhan 
Ten tài khoân 
dinhdanh 

L do m& khóa tãi 
khoan 

Thai gian có hiu lire Loai tài 
khoan 

1 Nguy'n Van A ... Tir ngày Dn ngày Ca nhãn 

2 TngcycThué' .... ../../2021 ..t./2021 Tchirc 

Trân trçng cam an.!. 

No'i n/tin: 
- Nhti trên; 

-Luu:  

Thu tru'&ng do'n vj 
(K, ghi rö hQ ten) 

Ten co quan chü quãn 
6 Tén dcm vi clang k 
Dja dim (Tinh/Thành) cüa don vj clang k 



PHU LUC 06: MAU PHAN QUYEN TAI KIIOAN DINH DANH 

(Ban hành kern theo Qzé't dnh s 4Y.i2  /QD-KTM\T ngày 5 tháng r-7nam 2021 ci'Ia KTNA) 

KIEM TON NBA NLTOc CONG  HOA xA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM 
<<TEN DYN VI>>1 Dc 1p - Tir do - Hnh phéc 

S& Dia diJrn2, ngày tháng nàrn 

V/v: Dang k phân quyn tài 
khoãn djnh danh 

KInh giri: Trung tam Tin h9c 

Nh&m ph%lc v11 cong tác quãn trj các phàn mm cüa KTNN, <<TEN DON 

VI>> d ngh cp quyn khai thác sir dçing chirc näng cüa các ph.n mm di vci 

cong ch'trc, viên chirc có ten trong danh sách du&i day: 

STT Hp và ten Ten tài khoãn 
djnhdanh 

Phông ban Phn mm Quyn truy 
cp 

1 

2 Nguy'n Van A Van phông 

KTNNkhuvwc 

Quán lj h sa 

cánbô 

Quán tn doiz 

vi 

3 Trn Van B 

- - 

P hông Tang 

hQp 

Tang hcip kIt 

qua kiêm toán 
Cap  nhat kit 

qua kim toán 

Trân trQng cam crn./. 

Niinhân: 
- Niur trén; 
-Lmi:  

Thu triring don vj 
(, ghi rô hQ ten) 

'Ten don v dang k' 
2  Dja diem (TinhlThành) cUa don vj dang k 
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