
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4 Ỉ Q  /QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng0Jbnãm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, 

chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH • • 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính 
quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu 
nội địa; 

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính 
quy định Hệ thổng Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc 
Nhà nước; 

Căn cứ Quvết định sô 2356/ỌĐ-BTC nsàv 28/10 2016 cua B ộ  trương Bộ 
Tài chính vê việc phê du vệt dự án "Nâne câp hệ thông Truns tàm trao đôi thông 
tin thu ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính"; 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BTC ngày 12/02/2018 cua Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc ban hành Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BTC ngày 27/07 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc ban hành quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả ngân 
sách nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà 
nước; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng 
cục Hải quan, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Tin học và 
Thống lcê tài chính, . 



QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1Ề Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý, vận hành và 
khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính". 

Điều 2ề Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 1274/QĐ-BTC ngày 06/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xử lý sự cố, vướng mắc giữa các đơn vị 
tham gia hệ thống trao đối thông tin thu nộp ngân sách nhà nước. 

Điều 3Ể Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Tin học và Thống 
kê tài chính và các đơn vị thuộc hệ thống Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan, 
Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bọ (để b/c); 
- Như Điều 3; 
- Sỏ' Tài chính các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Cổng TTĐT BTC; 
- Lưu: VT, THTK. 

/ ;  I lẵl."r 

Mm ÌMẵ V \j 

TRƯỚNG 

ị Mai 
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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Quản lý, yận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành 

Tài chính 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 430 /QĐ-BTC ngày 03 /ồầJ2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1Ẽ Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết 
nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính (viết tắt là Hệ thống KCDTC). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị khai thác, trao đổi dữ liệu điện tử 
qua Hệ thống KCDTC bao gồm: 

- Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK). 

- Các đơn vị Tổng cục gồm: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà 
nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc Tống cục. 

- Các cơ quan Tài chính địa phương, gồm: Sở Tài chính các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính); Phòng Tài chính - Ke hoạch các 
quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Phòng Tài chính - Kê hoạch). 

Điều 3ẽ Giái thích tù ngừ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiêu như sau: 

1. Hệ thống KCDTC là một thành phần của nền tảng kết nối, chia sẻ dừ 
liệu ngành Tài chính phục vụ trao đổi thông tin giữa các hệ thống/ứng dụng của 
các đơn vị trong nội ngành Tài chính (trừ các thông tin được trao đổi qua Hệ 
thống trục liên thông văn bản điện tử và các hệ thống đặc thù khác). 

2. ứng dụng Quản trị truyền tin: Là ứng dụng thuộc Hệ thống KCDTC, 
hồ trọ' các đơn vị thực hiện theo dõi thông tin trạng thái và vị trí gói tin, theo dõi 
trạng thái các điểm truyền nhận, cho phép gửi lại gói tinỂ... 



3. ứng dụng Trao đối thông tin: Là ứng dụng thuộc Hệ thống KCDTC, 
hỗ trợ cơ quan Tài chính địa phuơng quản lý, khai thác các thông tin thu nộp 
ngân sách nhà nước điện tử đã được trao đổi qua Hệ thống KCDTC. 

4. Kho dữ liệu ngân sách nhà nước (KHONS'): Là tập họp các dữ liệu về 
ngân sách nhà nước và các dữ liệu kinh tế xã hội khác được sắp xếp, tố chức đế 
quản lý, vận hành và khai thác thông qua phương tiện điện tử. KHONS được 
xây dựng và triến khai tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc, thực hiện 
chức năng đồng bộ, bố sung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tống họp dữ liệu 
đe khai thác, lập báo cáo tĩnh, báo cáo tùy biến, báo cáo đồ họa,... theo các 
chiều thông tin khác nhau phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích, đánh 
giá, dự báo tình hình tài chính - ngân sách nhà nước. 

5. Loại dữ liệu là các dữ liệu khác nhau truyền/nhận giữa các đơn vị qua 
Hệ thống KCDTC (Ví dụ như dữ liệu sổ thuế, danh bạ người nộp thuế, bảng kê 
chứng từ, tờ khai hải quan, điện tra soát,....). 

6. Gói tin là tập họp dữ liệu bao gồm các trường thông tin được thiết lập theo 
cấu trúc dữ liệu quy định phục vụ truyền nhận giữa các đơn vị. 

7. Bản ghi là từng dòng dữ liệu cụ thế trong gói tin truyền nhận. 

8. Danh mục dùng chung là loại dữ liệu chứa thông tin về các danh mục, 
bảng mã phân loại, đưọ'c sử dụng chung trong các ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác 
nhau của ngành Tài chính. 

9. Đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC là cán bộ của Cục THTK tham gia quản 
trị, vận hành Hệ thống KCDTC, làm nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các vướng mắc 
liên quan đến Hệ thống KCDTC. 

10. Tô vận hành Hệ thông KCDTC là các cán bộ đầu mối của Tổng cục 
Thuê. Kho bạc Nhà nước, Tốns; cục Hải quan. Cục THTK tham sia vận hành Hệ 
thống KCDTC. 

1 1. Hệ t ì ĩỏìỉg AD ( A c t i v e  Directorv) l à  h ệ  t h ỏ n e  q u a n  t r ị  níiười s ư  d ụ n ơ  
tập trung cua CO' quan Bộ Tài cl ì ính, dùng để cấp và quan lý tài  khoản đ ịnh danh 
theo từng ngưò i  sử dụng của CO' quan Bộ Tài chính. 

12. Người sử dụng Hệ thống KCDTC (gọi tắt ỉà ngircri sử dụng) là cán bộ 
của các đon vị được cấp quyền sử dụng Hệ thống KCDTC theo một vai trò cụ 
the đe thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

13. Tài khoản người sử dụng là thông tin duy nhất của ngưòi sử dụng bao 
gôm thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm. 

14. NNT Ìầ  viết tắt cụm từ "Người nộp thuế". 

15. NSNN Ìầ  viết tắt cụm từ "Ngân sách nhà nước". 
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Điều 4. Điều kiên vân hành hê thống • •  • o 
1. Địa chỉ truy cập phần mềm: 

- Truy cập vào phần mềm Quản trị truyền tin theo địa chỉ: 
https: //quantritru ventin. btc • 

- Truy cập vào phần mềm Trao đổi thông tin theo địa chỉ: 
https://traodoithongtin.btc. 

2. Điều kiện kết nối mạng của máy tính người sử dụng: 

a) Tại cơ quan Bộ Tài chính: Máy tính kết nối mạng nội bộ của cơ quan 
Bộ Tài chính. 

b) Tại các Tổng cục, các Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Ke hoạch: Máy 
tính phải được kết nối với hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính. 

3. Thông tin nhập vào hệ thống sử dụng font chữ Unicode TCVN 
6909:2001 và gõ dấu tiếng Việt. 

4. Máy tính của người sử dụng phải được cài đặt một trong các trình duyệt 
web sau: Mozilla Firefox 64 trở lên, Chrome/Chromium 74 trở lên, IE 10.0 trở lên. 

Điều 5. Quản lý tài khoản trong hệ thống 

1. Tài khoản quản trị 

Tài khoản quản trị Hệ thống KCDTC được cấp trực tiếp cho cán bộ được 
giao nhiệm vụ quản trị. Tài khoản quản trị bao gồm: 

a) Quản trị hệ thống: Là tài khoản dùng để quản trị vận hành máy chủ, hệ 
điều hành các máy chủ và cơ sở dữ liệu của phần mềm. 

b) Quản trị ứng dụng: Là tài khoản dùng để quản trị, thiết lập tham sô trên 
ửns dụng phần mềm; Quản lý phân quyền tài khoản người sử dụng, kiêm tra các 
chức năng sứ dụng; phần mềm vớ i  vai trò n t ỉ  ườ i  sư dụnơ. 

Cục THTK chịu trách nhiệm quan lv và sư clụns tài khoan quan trị hệ 
thốn2, quan tr ị  ứng dụnơ, đàm bao tuân thu theo các quy đ ịnh hiện hành vê an 
toàn thông tin của ngành Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2ề Tài khoản nguòi sử diing 

2.1. Nguyên tắc cấp tài khoản nguòi sử dụng 

a) Nguyên tắc chung: 

- Số ký tự của một tài khoản <=20. 

- Tên viết tắt của các đơn vị căn cứ vào ký hiệu viết tắt của đơn vị theo 
Quyết định số 1616/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy 
chế công tác văn thư của Bộ Tài chính. (Ví dụ: TCT, KBNN, TCHQ...). 

https://traodoithongtin.btc


- Tên viết tắt của tỉnh theo Phụ lục số 02 của Quy chế. 

- Sử dụng dấu gạch ngang (không dùng dấu gạch dưới và dấu chấm) giữa 
các cụm từ trong tài khoản. 

- Sử dụng thêm số thứ tự bắt đầu từ 1 trong trường họp một đơn vị được cấp 
nhiều hơn một tài khoản đế phân biệt tài khoản. 

- Tên tài khoản viết chữ thưòng, không dấu. 

- Đảm bảo an toàn đối với tài khoản ngưòi sử dụng: 

+ Người sử dụng được cấp tài khoản thực hiện khai thác, sử dụng ứng 
dụng cho mục đích công việc và trong phạm vi trách nhiệm đã được phân công. 

+ Người sử dụng đăng nhập bằng tài khoản được cấp, đổi mật khẩu trong 
lần đăng nhập đầu tiên và tối thiểu 03 tháng đổi mật khẩu một lần. 

+ Ket cấu mật khấu được quy định như sau: Có tối thiếu 8 ký tự; Gồm tối 
thiểu 3 trong 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A - Z); chữ cái viết thường (a -
z ) ;  c h ữ  s ố  ( 0  -  9 ) ;  c á c  k ý  t ự  k h á c  t r ê n  b à n  p h í m  m á y  t í n h  ( '  ~  !  @ # $ % A & * ( )  
_" + ={} [] \ I : và dấu cách; Không chứa tên tài khoản. 

+ Khi thay đổi mật khẩu của tài khoản dịch vụ thì mật khẩu mới bắt buộc 
phải khác mật khẩu cũ. 

+ Quản lý mật khẩu theo Quy chế an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính tại 
Quyết định số 201/QĐ-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

b) Cấu trúc tài khoản người sử dụng tại các đơn vị: 

- Đối với người sử dụng tại Tổng cục, áp dụng cấu trúc: tttdtw-[Tên viết 
tắt của đơn vị Tống cục][Số thứ tự]. 

Ví dụ: tttdtw-tctl là tài khoản cấp cho cán bộ Tốne cục Thuế. 

- Đôi vói người sử dụng thuộc, trực thuộc Tôns cục, áp clụns câu trúc: 

- Đỏi YÓ'i câp tinh, áp dụne câu trúc: tttdt\ v - [ T è n  vièt tăt cua đơn vị TÔ1ÌS 
cục]-[Tên \ iêt tăt của tính][Sô thứ tự]. 

Ví dụ: tttdtw-tct-han là tài khoản câp cho cán bộ của Cục Thuê Hà Nội. 

+ Đối vói cấp huyện, áp dụng cấu trúc: tttdtw-[Tên viết tắt của đơn vị 
Tổng cục]-[Tên viết tắt của tỉnh]-[Tên Quận/Huyện (viết tắt nếu cần)][Số thứ 
tự]. 

Ví dụ: tttdtw-kbnn-han-pxuy là tài khoản cấp cho cán bộ Kho bạc Nhà 
mróc Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

- Đối vói ngưòi sử dụng tại Sở Tài chính, áp dụng cấu trúc: tttdtw-[Tên 
viết tắt của tỉnh][Số thứ tự]. 
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Ví dụ: tttdtw-hanl là tài khoản cấp cho cán bộ Sở Tài chính TP. Hà Nội. 

- Đối với người sử dụng tại Phòng Tài chính - Ke hoạch, áp dụng cấu 
trúc: tttdtw-[Tên viết tắt của tỉnh]-[Tên Quận/Huyện (viết tắt nếu cần)][Số thứ 
tự]. 

Ví dụ: tttdtw-han-phuxuyen 1 là tài khoản cấp cho cán bộ thuộc Phòng Tài 
chính - Kế hoạch Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

- Đôi với người sử dụng của Cục THTK: sử dụng tài khoản đã được cấp 
theo tên cá nhân trên hệ thống AD của cơ quan Bộ Tài chính. 

Trong đỏ: 

- tttdtw: là viết tắt (được sử dụng lại) trong tên tài khoản của Hệ thống 
KCDTC. 

- Tên Quận/Huyện (viết tắt nếu cần): Trường hợp đặt tên theo quy tắc mà 
số ký tự vượt quá 20 thì có thể lược bớt một số ký tự trong tên để đảm bảo số ký 
tự <=20. 

- Người sử dụng tại Tổng cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục 
đưọc phân quyền sử dụng ứng dụng Quản trị truyền tin. Mỗi đơn vị Tổng cục 
được cấp tối đa 10 tài khoản; Mỗi đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục được cấp 
tối đa 02 tài khoản. 

- Người sử dụng tại cơ quan Tài chính địa phương được phân quyền sử 
dụng cả ứng dụng Quản trị truyền tin và Trao đổi thông tin. Mỗi đơn vị được 
cấp mặc định 02 tài khoản và cấp tối đa 06 tài khoản, trong đó riêng các tài 
khoản có số thứ tự 1 có thêm quyền phê duyệt điện tra soát chứng từ trên ứng 
dụng Trao đổi thông tin. 

2.2. Quy trình cấp tài khoản nguòi sử dụng Hệ thống KCDTC 

Trong; quá tr ình vận hành, đon v ị  có nhu câu càp thêm tài khoan thực hiện 
theo các bước sau: 

- Gửi yêu cầu cấp tài khoan tói Cục THTK bănơ vãn ban theo mầu tại Phụ 
lục 04 kèm theo quy chế này. 

+ Các đon vị thuộc, trực thuộc Tổng cục gửi nhu cầu cấp tài khoản cho 
Cục CNTT của các Tổng cục, Cục CNTT các Tổng cục tổng hợp nhu cầu và gửi 
Cục THTK. 

+ Các Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi nhu cầu cấp tài khoản cho các Sở Tài 
chính, Sở Tài chính tổng họp nhu cầu và gửi Cục THTK. 

- Cục THTK xem xét, thực hiện: 

+ Tạo tài khoản trên hệ thống AD của cơ quan Bộ Tài chính. 



+ Khai báo tài khoản và phân quyền sử dụng cho tài khoản trên Hệ thống 
KCDTC theo đúng chức năng nhiệm vụ, phạm vi dữ liệu thuộc quyền sử dụng. 

+ Gửi lại thông tin tài khoản và mật khấu tới người sử dụng hoặc thông báo 
lại cho đơn vị về việc không được cấp tài khoản người sử dụng. 

- Thời gian xử lý cấp tài khoản mới không quá 02 ngày làm việc kê từ 
thời điếm đơn vị cung cấp đúng, đủ thông tin nêu tại Phụ lục 04. 

2.3. Quy trình hủy bỏ, thay đổi tài khoản ngưòi sử dụng 

Trường hợp người sử dụng thay đối vị trí công tác, chuyến công tác, thôi 
việc hoặc nghỉ hưu, đơn vị phải thông báo cho Cục THTK để thực hiện hủy bỏ, 
thay đổi tài khoản người sử dụng trên hệ thống AD của cơ quan Bộ Tài chính. 
Quy định cụ thê như sau: 

- Ngay sau khi lưu hành quyết định về việc chuyến công tác, thôi việc 
hoặc nghỉ hưu của người sử dụng, đơn vị gửi thông báo cho Cục THTK về hủy 
bỏ, thay đổi tài khoản người sử dụng theo mẫu tại Phụ lục 04 đính kèm. 

- Thời gian Cục THTK hủy bỏ hoặc thay đối thông tin người sử dụng 
được quy định tại Quyết định số 201/QĐ-BTC của Bộ trưcmg Bộ Tài chính ngày 
12/2/2018 về việc ban hành quy chế an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính. 

- Trong trường hợp cần duy trì tài khoản của người sử dụng sau thòi 
điêm người sử dụng chính thức thay đôi vị trí công tác, chuyên công tác, thôi 
việc, nghỉ hưu, đơn vị quản lý người sử dụng phải có văn bản gửi Cục THTK, 
trong đó nêu rõ lý do, các quyên sử dụng cần duy tr ì  và thò i  gian duy tr ì .  

Điều 6. Nguyên tắc sử dụng phần mềm 

- Các chức năno của hệ thống liên quan có kết nối vói Hệ thống KCDTC 
phai đưọ 'c  tuân thủ đúng chuân dữ l iệu trao đôi.  tr ình tự thực hiện, các quv đ ịnh 
\ ư  1 V  sụ' c ô  c u a  Ọ i i Y  c h ê  n à y .  

-  C á c  đ ỏ i  t u y n t ỉ  t h u ộ c  p h ạ m  v i  đ ièu  c h i n h  cua  1]U\  c h õ  n a \  i h ự c  h i ệ n  
ctúne chức trách, nhiệm vụ. 

- Việc quán lv, vận hành và khai thác sử dụng; Hệ thống KCDTC phái 
tuân thủ theo các quy định của pháp luật vê công nghệ thông tin, pháp luật về sớ 
hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định quản lý khác của cơ quan 
nhà nước có thấm quyền. 

- Hệ thống KCDTC thực hiện truyền nhận gói tin đảm bảo chống bóc 
tách và tính toàn vẹn của gói tin. 
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Điều 7. Các hành vi nghiêm cấm trong quá trình quản lý, sử dụng, 
khai thác 

- Cung cấp hoặc để lộ, lọt thông tin về tài khoản đăng nhập cho tổ chức, 
cá nhân không được giao quyền quản lý, sử dụng và khai thác Hệ thống 
KCDTC. 

- Chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài khoản đăng nhập Hệ thống KCDTC 
của người khác đế thực hiện các công việc không thuộc chức năng nhiệm vụ của 
mình trên hệ thống. 

- Cố ý sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống KCDTC được cấp để thực 
hiện các tác nghiệp không thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao trên hệ thống. 

- Cố ý sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống KCDTC được cấp để thực 
hiện các tác nghiệp làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống; tác động đến các 
tiến trình, làm ảnh hưởng đến các giao dịch trên Hệ thống KCDTC. 

- Tự ý xóa dữ liệu trên hệ thống khi chưa được sự đồng ý của câp có 
thẩm quyền. 

- Cố ý làm sai lệch thông tin về dữ liệu trên hệ thống. 

- Truy cập trái phép, phá hoại thông tin trong cơ sở dữ liệu. 

- Tự ý thay đổi quy trình quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm khi chưa 
được cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu từ Hệ thống KCDTC vào mục đích 
cá nhân mà không đưọ'c phép của cơ quan nhà nưó'c có tham quyên. 

Chu ong II 

QUY ĐỊNH CỤ THE 

Điều 8. Chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu 

- Các đơn vị kết nối đến Hệ thống KCDTC đẻ thực hiện trao đôi dừ liệu 
phải tuân thủ chuẩn kêt nối theo mục 1, Phụ lục 01 của Quy chê này. 

- Đối vói các loại dữ liệu truyền nhận qua Hệ thống KCDTC cần tuân thủ 
theo chuẩn trao đổi dừ liệu được quy định tại mục 2, Phụ lục 01 của Quy chê. 

Điều 9. Trình tự thục hiện khi phát sinh một loại dữ liệu mói truyên 
nhận qua Hệ thống KCDTC 

Khi có phát sinh một loại dữ liệu mói truyền nhận qua Hệ thống KCDTC, 
các đơn vị chủ trì của các hệ thống nguồn, đích và Hệ thống KCDTC cần thực 
hiện: 
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- Bước 1: Thống nhất chuấn gói tin XML truyền nhận (gồm cả header và 
body), mã loại dữ liệu sẽ truyền nhận, noi gửi, nơi nhận, xác định có phải ký số 
đối với gói tin truyền nhận. Ket quả sẽ đưa ra danh sách loại dữ liệu truyền nhận 
theo mẫu được quy định tại Phụ lục 03 của Quy chế. 

- Bước 2: Thống nhất phương, thức truyền nhận qua web service hay qua 
Message Queue. 

+ Trường họp các đơn vị trao đối dữ liệu điện tử với nhau theo phương 
thức web service qua Hệ thống KCDTC thì sử dụng địa chỉ: 
https://tttdtw.btc/ws tttdtw. 

+ Trường hợp các đơn vị trao đôi dữ liệu điện tử qua Message Queue thì 
kết nối qua địa chỉ IP và mở cống (port) của máy chủ cài đặt Message Queue. 

- Bước 3: Hệ thống nguồn thực hiện: 

+ Bước 3.1Ệ. Đóng gói và gửi gói tin theo chuẩn XML đã thống nhất tại 
Bưó'c 1 tới Hệ thống KCDTC, theo phương thức đã thống nhất tại Bước 2. 
Trường hợp dữ liệu truyền nhận có sử dụng chữ ký sổ thì hệ thống nguồn thực 
hiện ký số trước khi gửi gói tin. 

+ Bước 3.2: Gửi thông tin trạng thái gói tin đã được truyền tại Bưó'c 3.1 
(thông tin gồm: mã gói tin, nơi gửi, trạng thái) tới Hệ thống KCDTC theo 
phương thức gọi đến web service của Hệ thống KCDTC để theo dõi được quá 
trình truyền nhận gói tin trên trang Quản trị truyền tin 

- Bước 4: Hệ thổng KCDTC thực hiện cấu hình truyền nhận (định tuyến 
dữ liệu) theo danh sách loại dữ liệu truyền nhận đã thống nhất tại Bước 1. 

- Bước 5: Hệ thống đích thực hiện: 

+ Bưó'c 5.1: Trường họp sói tin khôn tí có ký sô. hệ thôna đích nhận sói 
t i n  X M L  d o  H ệ  t h ỏ n s  K C D T C  t ú r i  t ó i .  T r o n t i  I r ư e m s  h ọ p  < i ó i  t i n  c ó  s ư  d ụ n i i  c h ữ  

k v  s ò .  h ệ  t h ỏ n c  đ í c h  t h ự c  h i ệ n  x á c  t h ự c  k ỷ  s ô  t r ư ớ c  k h i  n h ậ n  l i ỏ i  t i n  X M L .  

+ Bước 5.2: Gưi thôn Lĩ tin trạns thái đà nhận được íỉói tin từ Hệ thônìi 
KCDTC tại Bước 5.1. (thông tin sôm: mã gói tin, nơi nhận, trạnơ thái) tới Hệ 
thông KCDTC theo phương thức gọi đến vveb service cua Hệ thống KCDTC. 

- Bước 6: Thực hiện kiểm tra việc truyền nhận dữ liệu giữa các hệ thống 
nguồn, đích và Hệ thống KCDTC. 

Điều 10ể Quy định về xử lý sự cố, vuóng mắc 

1. Đầu mối xử lý 

a) Cục THTK là đầu mối tiếp nhận thông tin về các sự cố, vướng mắc cua 
các đon vị trong CO' quan Bộ Tài chính, các sỏ' Tài chính, các Phòng Tài chính -
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Kê hoạch; phối họp xử lý sự cố, vướng mắc trong quá trình truyền nhận giữa Hệ 
thống KCDTC với các Tổng cục. 

b) Các Tổng cục là đầu mối xử lý sự cố, vướng mắc cho các đơn vị thuộc 
hệ thống của mình. 

2. Cách thức gửi yêu cầu 

a) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục THTK khi 
gặp sự cô, vướng mắc liên quan đến cơ quan nào thì sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan 
đó đế giải quyết vưcmg mắc. 

b) Phương thức gửi yêu cầu xử lý sự cổ, vướng mắc có thể qua thư điện tử 
hoặc điện thoại. Đối với kệ thống KCDTC, đầu mối tiếp nhận yêu cầu như sau: 

- Tại Tổng cục Thuế: nhomhotrotms@gdt.com. vn (Điện thoại 
02437689679 máy lẻ 2086). 

- Tại Kho bạc Nhà nước: hotrocntt@vstễgoV.vn (Điện thoại 02462764300 
máy lẻ 88328, 88326, 88367, 88327). 

- Tại Tống cục Hải quan: bophanhotrotchq@customs.gov.vn (Điện thoại 
19009299-nhánh 2). 

-Tại Cục THTK: tttdtw-btc@mof. go V. vn (Điện thoại 024.22202888). 

c) Đon vị phát hiện sự cố hoặc có vuứng mắc thực hiện gửi yêu cầu ngay khi 
có vướng mắc, sự cố phát sinh. 

3. Cách thức phối họp 

a) Cục THTK, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước khi 
nhận đưọ'c yêu cầu xử lý sự cố, vưóng mắc thì muộn nhất sau 2 tiếng phải cử 
đầu mối đê cùng phối họp phân tích, xử lý, khắc phục sự cố. 

b) Sự cố, vướng măc sau khi đưọ'c khắc phục thì CO' quan giải quvết sự cỏ 
thông báo nsav lại kêt qua cho các CO' quan liên quan được biẽt bănẹ hình thức 

gử i  email hoặc điện thoạ i .  

Điều llề Phu'0'ng thúc xử lý, khắc phục một số vuóng mắc thuòng gặp 

1. Vuóng mắc truyền nhận bảng kê chửng từ 

a) Trường họp CO' quan thu (Thuế, Hải quan, Tài chính) không nhận được 
bang kê chửng từ điện tử do cơ quan Kho bạc gửi theo định kỳ hoặc không xác 
thực được chữ ký số nhân danh của cơ quan Kho bạc, CO' quan thu thực hiện 
kiêm tra hệ thống của cơ quan mình sau đó thực hiện: 

al) Trường hợp lấ. Nếu hệ thống trao đổi thông tin tại cơ quan mình 
không gặp sự co thì thực hiện các bước như sau: 

- Tra cứu trên website quản trị truyền tin của Bộ Tài chính (tại địa chỉ 
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https://quantritmventin.btc) để xác định nguyên nhân và xử lý như sau: 

+ Trường hợp không tìm thấy bảng kê điện tử trên website quản trị truyền 
tin, cơ quan thu liên hệ với cơ quan Kho bạc đồng cấp để xử lý (nếu không xử lý 
được, Kho bạc cấp dưới cần liên hệ với Kho bạc cấp trên để xử lý). 

+ Trường họp tìm thấy bảng kê điện tử trên website quản trị truyền tin, 
nhưng tại cơ quan thu cấp dưới không nhìn thấy dữ liệu tại ứng dụng tác nghiệp, 
cơ quan thu cấp dưới liên hệ với cơ quan thu cấp trên để xử lý. Trong trưòng 
hợp dữ liệu đang tồn tại Hệ thống KCDTC, đầu mối các cơ quan thu sẽ liên hệ 
với đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để xử lý. 

+ Trường hợp không xác thực được chữ ký số nhân danh của cơ quan Kho 
bạc, cơ quan thu liên hệ với cơ quan thu cấp trên để xử lý (trường họp cần thiết 
thi cán bộ cấp Tổng cục liên hệ với đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để xử lý). 

- Trường họp phối hợp ngang cấp tương ứng không xử lý thành công, các 
đơn vị có trách nhiệm báo lên cơ quan cấp trên tương ứng để phối hợp xử lý. 

a2) Trường họp 2: Neu hệ thống trao đổi thông tin tại cơ quan mình gặp 
sự cố thì cơ quan thu tự xử lý, trường hợp cần thiết liên hệ với đội hỗ trợ Hệ 
thống KCDTC để xử lý. 

b) Trường hợp cơ quan thu (Thuế, Hải quan, Tài chính) đã nhận đưọc 
bảng kê chứng từ điện tử do cơ quan Kho bạc gửi theo định kỳ nhưng dữ liệu 
truyền về không đủ, cơ quan thu liên hệ với cơ quan Kho bạc để kiếm tra gói tin 
mà cơ quan Kho bạc đã truyền và thực hiện xử lý như sau: 

bl) Trường họp 1: Nếu gói tin CO' quan Kho bạc truyền về cơ quan thu 
không đủ, cán bộ tổ vận hành hệ thống trao đổi thông tin gửi thư điện tử thống 
nhất với Kho bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước thực hiện hủy bảng kê điện tử 
đã truyền trên hệ thốnơ Kho bạc và cơ quan thu thực hiện hủy báng kê điện tử đã 
nhận trên hệ thống; của đơn vị mình. Tiếp đó cán bộ đàu môi Kho bạc nhả nước 
hồ trợ phối hợp tiến hành ơứi lại báng kè đàv đu cho cơ quan thu. 

b2) Trường họp 2: Nếu gói t in CO' quan Kho bạc truyền vê có đây đu dữ 
liệu nhưng về đến các cơ quan thu bị thiếu dù liệu thì CO' quan thu tiến hành 
kiếm tra hệ thống tại CO' quan mình, nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân thì phôi 

hợp với đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để tiến hành khắc phục. 

2. Vuóng mắc truyền nhận sổ thuế, danh bạ NNT 

a) Trường họp cơ quan Tài chính không nhận được sổ thuế, danh bạ NNT 
trên ứng dụng Trao đổi thông tin thì cơ quan Tài chính tiên hành thực hiện: 

- Tra cứu trên website quản trị truyền tin của Bộ Tài chính (tại địa chỉ 
https://quantritruventin.btc) để xác định nguyên nhân và xử lý như sau: 
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+ Trường hợp không tìm thấy sổ thuế, danh bạ NNT trên website quản trị 
truyền tin, cơ quan Tài chính liên hệ với cơ quan Thuế đồng cấp để xử lý. Trường 
họp phối họp ngang cấp tương ứng không xử lý thành công, các đon vị có trách 
nhiệm báo lên cơ quan cấp trên tương ứng để phối họp thực hiện. (Trường họp cần 
thiết cơ quan Tài chính liên hệ với đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để xử lý). 

+ Trường họp tìm thấy sổ thuế, danh bạ NNT trên website quản trị truyền 
tin nhưng không về đến Tài chính thì cơ quan Tài chính liên hệ với đội hỗ trợ Hệ 
thống KCDTC để xử lý. 

b) Trường họp cơ quan Hải quan/cơ quan Kho bạc không nhận được danh 
bạ NNT thì cơ quan Hải quan/cơ quan Kho bạc tiến hành thực hiện: 

- Tra cứu trên website quản trị truyền tin của Bộ Tài chính (tại địa chỉ 
https://quantritruventin.btc) để xác định nguyên nhân và xử lý như sau: 

+ Trường họp không tìm thấy danh bạ NNT trên website quản trị truyền 
tin, cơ quan Hải quan/cơ quan Kho bạc liên hệ với cơ quan Thuế đồng cấp để xử 
lý. Trường họp phối hợp ngang cấp tương ứng không xử lý thành công, các đơn 
vị có trách nhiệm báo lên cơ quan cấp trên tưong ứng để phối hợp thực hiện. 
(Trường họp cần thiết Tổng cục Hải quan/Kho bạc Nhà nước liên hệ với đội hỗ 
trợ Hệ thống KCDTC để xử lý). 

+ Trường họp tìm thấy danh bạ NNT trên website quản trị truyền tin 
nhưng không về đến cơ quan Hải quan/cơ quan Kho bạc thì cơ quan Hải quan/cơ 
quan Kho bạc liên hệ với Tổng cục Hải quan/Kho bạc Nhà nước để được hồ trợ. 
Trong trường họp dữ liệu đang tồn trên Hệ thống KCDTC thì đầu mối Hải 
quan/đầu mối Kho bạc sẽ liên hệ với đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để xử lý. 

3. Vướng mắc truyền nhận tờ khai hải quan 

Trưcmg họp các đơn vị không nhận đưcrc tò' khai hải quan do CO' quan Hải 
q u a n  Ị Z U ' Í  t h ì  c á c  đ ơ n  \  ị  t i ên  h à n h  t h ự c  h i ệ n  n h ư  s a u :  

- Tra cứu trên \vebsite quan trị tmyôn tin cua Bộ Tải chính (tại địa ch 1 
https://qaantntmyentin.btc) đê xác định nguyên nhân và xư lý như sau: 

+ Truông họp không tìm thấy tò' khai hải quan trên vvebsite quán trị 
truyền tin, đơn vị liên hệ với CO' quan Hải quan đồng cấp đế xử lý. Trường họp 
phôi họp ngang cấp tương ứng không xử lý thành công, các đon vị có trách 
nhiệm báo lên cơ quan cấp trên tương úng đế phối họp thực hiện. (Trường hợp 
cần thiết đon vị liên hệ với đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để xử lý). 

+ Trường họp tìm thấy tờ lchai hải quan trên website quản trị truyền tin 
nhưng không về đến đơn vị thì đơn vị liên hệ với cơ quan Hải quan đế xử lý. 
Trong trường hợp dữ liệu đang tồn trên Hệ thống KCDTC thì đầu moi các đơn 

13 

https://quantritruventin.btc
https://qaantntmyentin.btc


vị sẽ liên hệ vói đội hỗ trợ Hệ thống KCDTC để xử lý. 

4. Vướng mắc truyền nhận các loại dữ liệu khác 

Đối với các loại dữ liệu khác truyền nhận qua Hệ thống KCDTC, khi có 
vướng mắc (không truyền hoặc không nhận được gói tin), các đơn vị tiến hành 
thực hiện như sau: 

- Trường hợp hệ thống nguồn không truyền được gói tin, cán bộ quản trị 
hệ thống nguồn thực hiện kiểm tra: 

+ Gói tin truyền đi đã được đóng gói theo chuấn quy định: Trường hợp 
gói tin đóng gói chưa đúng chuẩn quy định thì đơn vị nguồn thực hiện sửa lại 
gói tin theo đúng quy định tại Phụ lục 01 của Quy chế. 

+ Kết nối từ hệ thống nguồn đến Hệ thống KCDTC: Trong trường hợp kết 
nối chưa thông, cán bộ quản trị kiểm tra tại hệ thống nguồn có lỗi không. Neu hệ 
thống nguồn có lỗi thì cán bộ quản trị hệ thống nguồn lchắc phục. Neu hệ thống 
nguồn không có lỗi, cán bộ quản trị hệ thống nguồn liên hệ với cán bộ quản trị 
Hệ thống KCDTC để phối họp xử lý. 

- Trường hợp hệ thống đích không nhận được gói tin: 

+ Cán bộ quản trị hệ thống đích sử dụng tài khoản truy cập ứng dụng 
Quản trị truyền tin (nếu có) để kiểm tra quá trình truyền nhận dữ liệu: Trường 
hợp gói tin đang tồn tại Hệ thống KCDTC, cán bộ quản trị hệ thống đích liên hệ 
với cán bộ quản trị Hệ thống KCDTC để phối hợp xử lý. Trường hợp gói tin 
đang tồn tại nguồn gửi, cán bộ quản trị hệ thống đích liên hệ với cán bộ quản trị 
hệ thống nguồn để phối hợp xử lý. 

+ Cán bộ quản trị hệ thống đích kiểm tra tại hệ thống đích có lỗi không. 
Neu hệ thốns đích có lỗi thì cán bộ quản trị hệ thống đích khắc phục. Nêu hệ 
thống đíclì không có lồi, cán bộ quan trị hệ thốne đích liên hệ với cán bộ quản trị 
hệ thốns nmiôn đê phôi hợp xừ lý. 

5. Vuóng mắc, sự cố tại Hệ thống KCDTC 

Đối vói các vưóng mắc, sự cố liên quan tói hệ thông máy chủ, hệ thông 
mạng, hệ thống phần mềm.... , các đem vị clìủ động kiêm tra, lchắc phục: 

- Vướng mắc, sự cố phát sinh tại Hệ thống KCDTC: Đội hồ trợ Hệ thống 
KCDTC chủ trì phổi hợp với các đon vị liên quan xử lý. 

- Vướng mắc, sự cố phát sinh tại Tổng cục Thuế, Tống cục Hải quan, Kho 
bạc Nhà nước: Các cơ quan tự khắc phục hệ thống của mình, liên hệ với đội hỗ 
trợ hệ thong đế phối họp xử lý nếu cần thiết. 
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Điều 12. Dữ liệu Hệ thống KCDTC truyền cho KHONS 

1. Hệ thống KCDTC truyền cho KHONS thông tin chung và thông tin chi 
tiết chứng từ đã được hạch toán, thông tin số thu nộp thuế, danh bạ NNT. 

2ể Phương thức truyền nhận: Hệ thống KCDTC bóc tách gói tin và lưu trữ 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống KCDTC, KHONS kết nối với Hệ thống KCDTC 
thông qua DBlinlc để lấy dữ liệu về. 

- Tần suất nhận dữ liệu: 01 lần/ngày. 

- Đồng bộ dữ liệu theo thông tin ngày bóc tách gói tin = sysdate -1. 

Chương III 
TỞ CHỨC THựC HIỆN • • 

Điều 13. Trách nhiệm của Cục THTK 

1. Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đảm bảo Hệ 
thống KCDTC hoạt động thông suốt, ổn định. 

2. Phối họp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước 
khắc phục lồi khi các gói tin không truyền nhận được từ Tổng cục Thuế, Tống 
cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước đến Hệ thống KCDTC và ngược lại từ Hệ 
thống KCDTC về các Tổng cục. 

3. Bảo đảm an toàn cho Hệ thống KCDTC theo quy định của Luật An 
toàn thông tin mạng và các quy định về an toàn thông tin của Bộ Tài chính. 

4. Quản lý tài khoản sử dụng hệ thống theo quy định tại Điều 5 của Quy 
chế này. Thực hiện tạo lập, phân quyền cho người sử dụng theo đúng trách 
nhiệm của từng người. 

5. Tiếp nhận các yêu cầu từ CO' quan Tài chính, thực hiện hô trợ ngườ i  sư 
dụnơ chương trình về kỳ thuật  CNTT và nghiệp vụ .  

6. Giám sát để đảm báo toàn vẹn gói tin qua Hệ thong KCDTC. 

7. Thông báo ngay cho các cơ quan liên quan tình trạng Hệ thông KCDTC 
khi xảy ra sự cố, đồng thời trong trường họp sự cố nghiêm trọng tại Hệ thống 
KCDTC chưa khắc phục được ngay thì Cục THTK sẽ thông báo khoảng thời 
gian cần xử lý cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước nắm 
được để các đơn vị Tổng cục chủ động hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống. 

8. Định kỳ sao lưu dữ liệu đảm bảo khả năng khôi phục lại dữ liệu khi xảy 
ra sự cố. 
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Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc truyền nhận dữ liệu 
qua Hệ thống KCDTC 

1. Trách nhiệm của các Tổng cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc 
Tổng cục 

a) Đảm bảo nội dung dữ liệu truyền nhận qua Hệ thống KCDTC đầy đủ, 
kịp thời theo Quyết định số 1223/QĐ-BTC ngày 27/07/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

b) Trong quá trình quản trị vận hành hệ thống trao đối thông tin tại cơ quan 
mình, nếu phát hiện ra sự cố vướng mắc liên quan đến cơ quan khác thì đơn vị phải 
có trách nhiệm báo cho các cơ quan liên quan để cùng khắc phục sự cố. 

c) Tham gia phối họp với các cơ quan liên quan khi có sự cố cần khắc phục. 

d) Quản lý đảm bảo an ninh, an toàn đối với tài khoản truy nhập vào các 
phần mềm được cấp. 

đ) Khi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước và Cục 
THTK thay đổi máy chủ truyền nhận dữ liệu, thay đổi ứng dụng, thay đối cơ chế 
chính sách hay bất cứ thay đổi gì ảnh hưởng đến việc trao đổi thông tin qua Hệ 
thống KCDTC giữa các cơ quan thì các cơ quan: Tống cục Thuế, Tống cục Hải 
quan, Kho bạc Nhà nước, Cục THTK trao đổi, thống nhất và thông báo bằng văn 
bản cho các đơn vị liên quan trước khi thực hiện. 

e) Các Tổng cục tra cứu dữ liệu truyền nhận qua Hệ thống KCDTC trên 
ứng dụng Quản trị truyền tin và qua thư điện tử nhận được hàng ngày theo địa chỉ 
các đơn vị đã cung cấp tại Điều 10 của quy chế này đế phục vụ đối soát dữ liệu. 

f) Các Tống cục có trách nhiệm phố biến quy chế này đến các đơn vị 
thuộc, trực thuộc Tônơ cục. 

2. Trách nhiệm của CO' quan Tài chính 

a )  Khai t h á c  d ừ  liệu t h e o  đúne qu\ đ ị n h  t ạ i  Ọ u \ è t  đ ị n h  s ô  1 2 2 5  QĐ-BTC 
nsàv 27/7/2018 cua Bộ trivơnơ Bộ Tải chính. 

b) Khai thác thông tin, báo cáo theo phân quyền trên hệ thông. 

c) Quản lý đảm bảo an ninh, an toàn đối với tài khoản truy nhập vào các 
phần mềm được cấp. 

d) Phản ánh kịp thòi những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần 
mềm cho các đon vị có liên quan. 

đ) Sở Tài chính có trách nhiệm phổ biến quy chế này, hướng dẫn và hỗ trợ 
cho người sử dụng thuộc các phòng ban của Sở và các Phòng Tài chính - Kê 
hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. 
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Điều 15. Tổ chức thực hiện 

Việc quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống KCDTC phải tuân thủ các quy 
định tại Quy chế này và các quy định về an toàn thông tin hiện hành của Bộ Tài 
chính. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, 
đơn vi phản ánh kip thời về Bô Tài chính (Cuc THTK) để phối hơp xử lý./. 
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Phu luc 01: 
• • 

Chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ íỉũ /QĐ-BTC ngày 03 /0d/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

1. Chuẩn kết nối, chuẩn ký tự 
- Giao thức truyền tin: SOAP, Message Queue. 

- Công nghệ truyền tin: Web Service, IBM App Connect Enterprise 

- Giao thức ứng dụng: HTTPS 

- Chuẩn Code CharSet ID (CCSID) và Encoding: CCSID =1208 và encoding 546 
(UTF-8). 

- Các kiểu dữ liệu cơ sở (như String, Integer, Date...) được hiểu như khuyến nghị 
22 của tổ chức W3. Quy luật chuẩn ký tự được sử dụng theo cách sau: Các tên tiếng 
Việt được viết liền không dấu, viết hoa; Nếu tên quá dài được viết tắt. 

- Các ký tự đặc biệt thuộc danh sách dưới là không họp lệ: !, @, # , $, %, A, \ 
~ " I ( ) \ ? / < > 5 * 3 I? /  5 5 •  5 5 5 •  

2. Chuẩn trao đổi dữ liệu 
Thông điệp trao đổi thông tin có khuôn dạng XML bao gồm các thành phần: 

- Header: Chứa các thông tin định tuyến truyền tin. 

- Body: Chứa dữ liệu mà các ứng dụng trao đổi với nhau. Nội dung phần body 
của gói tin sẽ do ứng dụng nguồn gửi gói tin quy định sau khi đã thống nhất nghiệp vụ. 

- Signature: Chứa thông tin chữ ký điện tử. Các đơn vị sử dụng chữ ký số trong 
truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả ngân sách điện tử cần đảm bảo phần signature 
của gói tin nằm trong thẻ <DATA> để Hệ thống KCDTC có thể đọc được phần header 
và xác định được nơuôn nhận gói tin đê chuyên tiêp. 
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2.1. Header của gói tin 

2.1.1. Chi tiết Hc:ulcrcủa gói tin 

Tên trường Mô tiỊ Kiểu Thay đổi Định dạng Độ 
dài Bắt buộc Giá tri 

măc đinh Ghi chú 

<Header> 

Version Tên phiên bản X M L  truyền 
nhân dữ liệu String 250 X 1.0 

SenderCode Mã nơi gử i ,  giá tr ị  thay đôi 
qua các núi Iruyên dữ liệu. String X 50 X 

Sender Name Tên nơi gử i ,  giá Lrị thay đố i  
qua các nút truyền dữ liệu. String X 250 X 

Receiver Code 
Mã nơi nhận, giá tr ị  thay 
đối qua các nút truyền dữ 
liêu. 

Slring X 50 X 

Receiver Name 
Tên nơi nhận, tỊÌá trị thay 
đỏi qua các nút truyền dữ 
liệu. 

String X 250 X 

Tran Code Mã loại dữ liẹu trao đôi String 10 X 

Tran Name Tên loai dữ liêu [rao đồi Slring 150 X 

Msg_ID 
Mã gói tin.  Mà gỏ i  t in sẽ 
thay đối qua các nút truyền 
dữ liệu. 

String X 50 X 

Msg_RefĩD 
Mã gói tham chiếu. Đây là 
mã gói được sinh ra tại ứng 
dụng gôc qua các nút 

String 50 X 
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Tên trường Mô tã Kiểu Thay đổi Định dạng Độ 
dài Bắt buộc Giá trị 

măc đinh Ghi chú 

truyên nhận mã không thay 
đổi 

Send Date 
Ngày gửi gỏi tin, giá trị 
Send Dalc ihay đoi qua các 
nút truyền dữ liệu. 

String X 

DD/MM/Y 
YYY 

HH24:MI: 
ss 

19 X 

Original Code Mã gốc nơi gửi dữ liệu String 50 X 
Original Name Tên gôc nơi gửi dữ liệu String 250 X 

Export Date 

Ngày đóng gói gói t in tạ i  
ứng dụng nguỏn, khi gửi 
qua các nút truyên dữ liệu 
th ì  giá tr ị  Export Date 
khônu thay đồi. 

String 

DD/MM/Y 
YYY 

HH24:MI: 
ss 

19 X 

Notes 

Trường này phục vụ rẽ 
nhánh dữ l iệu trong trường 
họp cùng một mã loại dữ 
liệu được t»ứi cho nhiều 
nơi khác nhan nhưng thông 
t in chi t iêl  cúa gói tin không 
giống nhau. Trục sẽ sử 
dụng thông tin này đế gửi 
đến đúng đích 

String 5 

Tran Num Tổng số dòng trong phần 
body String 5 X 

Path 
Đường dẫn của gói tin. Mỗi 
gói tin đi qua 11 LÌL chuyên dữ 
liệu, nút đó diên thêm thông 

String X 50 X 
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Tên truòng Mô (;i Kiểu Thay đổi Định dạng Độ 
dài Bắt buộc Giá trị 

mặc định Ghi chú 

tin vào đường dân của gói 
tiíi này. 

NumMsg_InGroup Số lượng của gói ũn tách ra 
thành bao nhiêu gói tin nhỏ. String 3 X 

Khi 1 gói 
tin có số 
lượng 
dòng lớn 
hơn 5000 
phải tách 
thành các 
gói tin 
nhỏ hơn 
(gói lớn 
nhất có số 
dòng = 
50001. 

•* 

SPARE1 

Trường thô 1*1 l í ,  l in dự phòng. 
Hiện lại, dừ liệu xuất phát 
từ DMDC sử dụng đế đưa 
thông tin uscr vvebservice 
được hệ thong DMDC cấp 
cho ứng dụ nu, (tế trao đố i  
dữ liệu. 

String 10 

Hệ thống 
DMDC 
cung cấp 
qua văn 
bản đến 
các ứng 
dụng. 

SPARE2 

Trường thôni> (in đự phòng. 
Hiện tại, dữ liệu xuất phát 
từ DMDC sử dụng để đưa 
thông tin mật khẩu 

String 10 

Hệ thống 
DMDC 
cung cấp 
qua văn 
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Tên trưòìig Mô la Kiểu Thay đôi Định dạng Độ 
dài Bắt buộc Giá trị 

măc đinh Ghi chú 

webservic ểc được hộ Ihông 
DMDC câp cho ứni* dụng 
đê trao đôi dữ l iệu. 

bản đến 
các ứng 
dụng. 

SPARE3 

Trường ihỏnu, l in đự phòng. 
Hiện lạ i ,  dừ l iệu xuấ t  phát 
từ DMDC sử dụng đế đưa 
thông tin giá irị quy định 
DMDC nhận tlữ liệu hay 
cung cấp dữ l iệu. 

String 10 

0: PUT 
(Đẩy dữ 
liệu) 

1: GET 
(Nhận dữ 
liệu) 

Finish Code Dùng đê phàn hiệ t  gói phản 
hồ i  đối  soát dù liệu String 

</Header> 

2.1.2 ế  )anh rauc Tran cođevàTran Iiame 

STT Tran code Triin namc 

1. 61 Bảng kê chứnn lừ thu 
ngân sách 

2. 09 Danh ba NNT 

3. 00011 Danh mục ly lọ phân 
chia 

4. 21 Dữ l iệu số t luie 

Nơi gửi Nơi nhận 

Kho 
bac 

Hải 
uuan Thuế Tài 

chính 
Kho 
bac 

Hải 
auan Thuế Tài 

chính 

X X X X 

X X X 

X X 

X X 
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STT Tran code Tran na 111 c 
Noi gửi Nơi nhận 

STT Tran code Tran na 111 c 
Kho 
bac 

Hải 
quan Thuế Tài 

chính 
Kho 
bac 

Hải 
quan Thuế Tài 

chính 
5. 25 Tờ khai Hải quan X X X 
6. 03012 Điện tra soát X X X X 
7 76 Phản hồi bảne kê X X X X 
8. 0001 Danh mục chương X X X X X 
9. 0002 Danh mục ngành kinh tế X X X X X 

10. 0003 Danh mục nội dung kinh 
tế X X X X X 

11. 0049 Danh mục địa bàn hành 
chính X X X X X 

12. 00008 Danh mục Ngân hàng ủy 
nhiệm thu X X X X 

13. 55 Đối soát eói tin X X X X 
14. 56 Phản hồi kết quá doi soát X X X X 
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Phu luc 02: 
• 9 

Tên viết tắt các đơn vị tham gia Hệ thống KCDTC 
(Ban hành kềm theo Quyết định so Áòd /QĐ-BTC ngày 03 / Ũl/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

I. Danh sách tên viết tắt các đon vị thuôc Bô Tài chính 1 1 I - — — 
STT Đo n vị Viết tắt 

1 Cục Tin học và Thống kê tài chính THTK 

2 Tổng cục Thuế TCT 

3 Tông cục Hải quan TCHQ 

4 Kho bạc Nhà nước KBNN 

II. Danh sách tên viết tắt các Sở Tài chính 
STT Địa phuong Viết tắt STT Địa phuoìig Viết tắt 

1 TP. Hà Nội HAN 32 Tỉnh Thừa Thiên Huế HUE 

2 TP. Hải Phòng HPH 33 Tỉnh Bình Thuận BTH 

3 Tp. Hồ Chí Minh HCM 34 
Tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu 

BRV 

4 TP. Đà Nằng DNA 
35 Tỉnh Đồng Nai DON 

4 TP. Đà Nằng DNA 
36 Tỉnh Bình Dương BDU 

5 Tính Nam Định NDI 37 Tỉnh Bình Phước BPH 

6 Tinh Hà Nam HNA 38 Tỉnh Tây Ninh TNI 

Tình Hai Dưoim HDU 39 Tinh Ọuanẹ Nam ỌNA 

8 Tinh Himu Yèn HYE 40 1 in'ếi Binh Định BDl 

9 Tinh Thái Bình TBI 41 Tinh Khánh Hòa KHH 

10 Tinh Long An LAN 42 Tinh Quảng Ngài QNG 

11 Tỉnh Tiền Giang TGI 43 Tính Phú Yên PHY 

12 Tỉnh Ben Tre BTR 44 Tỉnh Ninh Thuận NTH 

13 Tỉnh Đồng Tháp DTH 45 Tỉnh Thái Nguyên TNG 

14 Tỉnh Vĩnh Long VLO 46 Tính Bắc Cạn BCA 

15 Tỉnh An Giang AGI 47 Tỉnh Cao Bằng CBA 

16 Tính Kiên Giang KGI 48 Tỉnh Lạng Sơn LSO 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tỉnh Cần Thơ CTH 49 Tỉnh Tuyên Quang TQU 

Tỉnh Bac Liêu BLI 50 Tỉnh Hà Giang HGI 

Tỉnh Cà Mau CMA 51 Tỉnh Yên Bái YBA 

Tỉnh Trà Vinh TVI 52 Tỉnh Lào Cai LCA 

Tỉnh Sóc Trăng STR 53 Tỉnh Hoà Bình HBI 

Tỉnh Bắc Ninh BNI 54 Tỉnh Sơn La SLA 

Tỉnh Bắc Giang BGI 55 Tỉnh Điên Biên DBI 

Tỉnh Vĩnh Phúc VPH 56 Tỉnh Quảng Ninh QNI 

Tỉnh Phú Tho PTH 57 Tỉnh Lâm Đồng LDO 

Tỉnh Ninh Bình NBI 58 Tỉnh Gia Lai GLA 

Tỉnh Thanh Hóa THO 59 Tỉnh Đắk Lắk DLA 

Tỉnh Nghệ An NAN 60 Tỉnh Kon Tum KTU 

Tỉnh Hà Tĩnh HTI 61 Tỉnh Hậu Giang HAG 

Tỉnh Quảng Bình QBI 62 Tỉnh Đắk Nông DNO 

Tỉnh Quảng Trị QTR 63 Tỉnh Lai Châu LCH 
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Phu luc 03: 
• • 

Danh sách loại dữ liệu truyên nhận • • %> • 

(Ban hành kèm theo Ouyèt định số do /QĐ-BTC ngày 05 / ơcz/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TT Mã loại 
dữ liệu 

Tên 
loai đũ 

liêu 
Noi gửi Noi nhận Địa chỉ ws hoặc 

MQ noi gửi 
Địa chỉ ws hoặc 

MQ nói nhận 

Địa chỉ ws hoặc 
MQ nhận phản 

hoi 

Ký số (đánh X 

nếu có) Ghi chủ 

1 

2 

3 

4 

5 

Ghi chủ: - ỈVS: Web service; MỌ: Mcssage Queue. 
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Phu luc 04: 
• • 

Phiếu đăng ký sử dụng Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành 
Tài chính 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-BTC ngày 03 /02-/2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

PHIÉU ĐĂNG KÝ YÊU CẦU VÈ TÀI KHOẢN NGƯỜI sử DỤNG 
HỆ THỐNG KÉT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính 

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTC ngày / /2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thông kêt 
nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính (hệ thống KCDTC), (tên đơn 
vị) đăng ký yêu cầu về tài khoản người sử dụng hệ thống KCDTC, cụ thể như 
sau: 

Iệ Loại yêu cầu: 

• Tạo mới tài khoản • Thay đôi thông tin tài khoản 

• Hủy bỏ tài khoản o Mở lchóa tài khoản 

o Thiết lập lại mật khẩu tài khoản 

o Khóa tài khoản 

II. Thông tin về ngiròi sủ dụng: 

- Họ vả tèn ề- ( \  1 dụ :  Nguyền Vãn A) 

- Chức vụ: 
- Tên Tài khoản: (Đối với trường họp hủy bở, thay 
đôi thông tin tài khoản). 
- Số điện thoại cơ quan: 
- Số điện thoại di động: 
- Địa chỉ email công vụ: 
- Đơn v ị  đang công tác: (Ghi cụ thể đến tên phòng ban, số phòng): 

ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đỏng dâu) 
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Ghi chú: 
- Trường hợp tạo mới tài khoản người sử dụng hệ thong KCDTC thì bẳt 

buộc phải nhập tích chọn vào ô "Tạo mới tài khoản " và điền đầy đủ thông tin 
vào "Phiếu đãng kỷ yêu cầu về tài khoản người sử dụng Trung tâm trao đoi 
trung ương", ngoại trừ thông tin "Tên tài khoản 

- Trường hợp cân hủy bỏ tài khoản người sử dụng hệ thống KCDTC thì bắt 
buộc phải nhập thông tin "Tên tài khoản " đồng thời tích chọn ỏ "Hủy bỏ tài 
khoản 

- Trường hợp thay đối thông tin tài khoản người sử dụng hệ thông KCDTC 
thì bắt buộc phải nhập thông tin "Tên tài khoản " và chọn ô "Thay đối thông 
tin tài khoản đồng thòi tích chọn cụ thể 1 trong 3 nội dung thay đoi thông tin 
tài khoản bên dưới (Mở khóa tài khoản; Thiết lập lại mật khấu tài khoản; Khóa 
tài khoản). 
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