
 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẠNG SƠN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĂN LÃNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                 

          Số:       /CV-KBVL                               Văn Lãng, ngày 05 tháng 4 năm 2022 
V/v sử dụng phần mềm ứng dụng 

kết nối trực tiếp tới hệ thống Dịch vụ  

công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. 

  

 

              Kính gửi: Các đơn vị sử dụng NSNN giao dịch với KBNN Văn Lãng. 

 
 

Thực hiện Thông tư số 87/2021/TT-BTC, ngày 08/10/2021 của Bộ Tài 

chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; 

Quyết định số 935/QĐ-KBNN ngày 04/3/2022 của Tổng Giám đốc KBNN ban 

hành Quy định chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ 

chức vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; Công văn số 

1375/KBNN-CNTT ngày 29/3/2022 của KBNN  về việc hướng dẫn thực hiện triển 

khai Quyết định số 935/QĐ-KBNN ngày 04/3/2022 của Tổng Giám đốc KBNN. 
 

Tại Khoản 4, Điểm IV, Chương I quy định điều kiện kết nối, yêu cầu đơn vị 

có Thông báo gửi KBNN nơi giao dịch về việc sử dụng phần mềm ứng dụng kết 

nối trực tiếp tới hệ thống DCVTT Kho bạc Nhà nước. 
 

        Đề nghị các đơn vị sử dụng NSNN giao dịch với Kho bạc Nhà nước Văn 

Lãng báo cáo việc sử dụng phần mềm ứng dụng kết nối trực tiếp tới hệ thống 

DCVTT Kho bạc Nhà nước theo phụ lục đính kèm gửi về KBNN Văn Lãng trước 

ngày 10/4/2022.   

Kho bạc Nhà nước Văn Lãng kính đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện./.

  
 

 

Nơi nhận:                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Thạch 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Phụlục 

MẪU THÔNG BÁO CỦA KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 

ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số 935 /QĐ-KBNNngày 04 tháng 03 năm 2022 

của Kho bạc Nhà nước) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

 

THÔNG BÁO CỦA KHÁCH HÀNG 

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ  

CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

Kínhgửi: Kho bạc Nhà nước Văn Lãng 

 Căn cứ Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà 

nước(KBNN), chúng tôi xin thông báo và cam kết về việc đăng ký và sử dụng ứng 

dụng, dịch vụ của KBNN như sau: 

 Tên ứng dụng, dịch vụ của KBNN khách hàng đăng ký sử dụng: Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến KBNN. 

 Tên khách hàng/ĐVQHNS:............................................................................... 

 Mã ĐVQHNS (nếucó): .................................................................................... 

  Địa chỉ: ............................................................................................................. 

 Số điện thoại: .................................................................................................... 

 Tên phần mềm kết nối tới ứng dụng, dịch vụ của KBNN:…………………… 

Kháchhàng cam kết: 

 - Cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác. 

 - Đã hiểu rõ các quy định của KBNN về sử dụng ứng dụng, dịch vụ của 

KBNN. 

 - Tuân thủ các thủ tục đăng ký và các hướng dẫn của KBNN, sử dụng đúng 

mục đích những thông tin mà ứng dụng, dịch vụ cung cấp. 

 - Không chia sẻ tài khoản được cấp cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào 

khác. 
 



 

 

 

 - Phối hợp với KBNN trong việc kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan 

đến phần mềm ứng dụng kết nối với hệ thống thông tin của KBNN. 

 - Chịu trách nhiệm về những tấn công an ninh mạng vào hệ thống của 

KBNN phát sinh từ hệ thống đăng ký kết nối của mình; bảo đảm tính xác thực và 

bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu được xử lý trong quá trình kết nối với hệ thống của 

KBNN. 

  - Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện 

tử, đảm bảo điều kiện an toàn cho chữ ký số (khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát 

của người ký tại thời điểm ký) và quy định của pháp luật về dịch vụ công đã đăng 

ký sử dụng. 

 - Nếu vi phạm những điều cam kết trên, khách hàng chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 

 

 

 Văn Lãng, ngày...... tháng 4 năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký số hoặc Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, 

DỊCH VỤ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Kho bạc 

đăng ký 

Tên phần mềm của 

cơ quan, đơn vị sử 

dụng 

1 1234567 Cơ quan A 2413 Phần mềm A 

2     

 


