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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KT 

V/v tăng cường quản lý chứng thư 

số trong giao dịch điện tử với    

Kho bạc Nhà nước. 

   Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

   

   Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành; 

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ 

quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Công văn 

số 638/BTC-KBNN ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản 

lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước;  

Để đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống Dịch 

vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước được hiệu quả, an toàn cho các đơn vị 

sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, đồng thời phòng tránh nguy cơ rủi ro do lợi dụng 

chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình Dịch vụ công trực tuyến dễ dẫn 

đến tình trạng gây thất thoát ngân sách nhà nước tại các đơn vị, UBND đề nghị 

các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư thực hiện tốt các yêu cầu sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư quản lý và sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình Dịch vụ công trực tuyến 

được cấp để giao dịch gửi hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống 

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước đảm bảo chặt chẽ theo quy định 

của Luật Kế toán, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 

24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, Thông 

tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng 

dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình Dịch vụ công trực 

tuyến phải được thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư quản lý 

như quản lý bí mật nhà nước độ “Mật”, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao 

cho người khác quản lý, để lộ thông tin về chứng thư số, tài khoản đăng nhập 

(mã đăng nhập và mật khẩu) của các thành viên trong đơn vị trên Hệ thống Dịch 

vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; không được dùng các công cụ, 

chương trình hay bất cứ hình thức nào khác làm thay đổi dữ liệu hoặc làm hư 

hỏng chứng thư số; thay đổi mật khẩu (mã PIN) ban đầu ngay sau khi tiếp nhận 
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chứng thư số. Mật khẩu mới phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ 

thường, số, ký tự đặc biệt và thay đổi mật khẩu (mã PIN) khi nghi ngờ bị lộ; 

chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đăng ký giao dịch trên hệ thống 

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước (đặc biệt là thông tin về email 

nhận thông báo từ hệ thống). 

3. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư thực hiện cài đặt 

và sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của Kho bạc Nhà nước trên thiết bị di 

động để giám sát các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị, kịp thời phát 

hiện và thông báo cho Kho bạc Nhà nước các khoản chi bất thường (việc cài đặt 

chương trình cảnh báo rủi ro theo hướng dẫn tại Công văn số 421/KBLS-KSC 

ngày 12/8/2019 của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn). Khi phát hiện chữ ký số có thể 

không còn thuộc sự kiểm soát của mình, phải kịp thời sử dụng các phương tiện 

thích hợp để thông báo cho Kho bạc Nhà nước và cho tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thư số. 

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động giao dịch điện tử nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ công chức của đơn vị 

trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản trong giao dịch 

chi tiêu ngân sách. Công chức, viên chức vi phạm các nội dung nêu trên phải 

được xem xét, xử lý kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhâṇ: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 

 


		2021-02-02T09:03:54+0700


		2021-02-03T10:28:23+0700


		2021-02-03T10:28:23+0700


		2021-02-03T10:28:23+0700




