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Càt ca Nghj djnh s 87/2017/ND-CF ngày 26/7/2017 cüa ChIn/i phü quy
TThh clitth näng, n/i! rn vy, quyên han vth co CdU tO ch&c cña Bó Tat chIn/i;
Can cfr Nghj din/i so 17/2017/ND-CF ngày 17/02/2017 cüa Chinh phü
quy din/i c/i ICC nãng, nhitn vy, quyên hqn WI CU cau tO ch&c cua Bç Thong tin và
Truyén thOng;
Can c& Quyt dnh sJ 749/QD-] Ig ngây 03/6/2020 cüa Thñ tuthig
ChIn/i phü phé duyt "Chuvng trmnh Chuy&n dOi so quOc gia den närn 2025,
djnh huOng den nám 2030
Can CU Quyet cThih sJ 942/QD- TTg ngày 15/6/202] CUG ThU twang
Chunh phU phê duyçt ChiCn lupc p/nit triCn Chin/i phU din tU hwáng t&i
ChIn/i phü sO giai dogn 2021 - 2025, djnh huóng den nám 2030.
D tang cwàng scphJi hcxp chat chê, nOng cay hiçu quth và t/itec hién tJt
chico näng, nhiçm v quyén han duqe giao; B fbi chin/i vi, Bci ihOng tin vi,
TruyCn thOng thOa thuanphoi hQp cOng tao giia hai cc quan nhusau:
MCII, YEU CAU
1.
a) TAng cudng m& quan h gn kk, hop tác; nâng cao chit luccng, cong
tác phOi hop, phat hay vai trô, the manh va nguOn luc san có cüa Bô Tài chinh
va Bô Thông tin và Truyn thông (sau day goi tt là hai B) vi sr phát trik
chung.
b) Thng nht chi dao, xay dpng co ch phEd hçrp thuông xuyen giUa cac
don vi chüc nAng cüa hai B trong cong tác quàn l nba rnthc, tao diu kiên
thuãn igi trong trin khai the nhim v cUa hai Bô.
2. Yêu can
a) Hoat dng phOi hccp barn sat yCu eu nhirn v ducrc giao và phà hop
vâi diêu kiên, nguôn luc cüa hal Bô; phân cOng, xác dinh rO tráeh nhiérn cua
trng co quan, nhát là dun vj dâu mOi Va CO ché phOi hcip trong qua trinh triên
khai cac nhiém via.
b) Chü dông, thuing xuyên, chat che khi xcr l, giái quyt the van dê lien
quan den cong táe phOi hcvp vOi hinh thüe da dang, kjp thôi, dam bão thiCt thuc,
hiu qua, có trong tarn, trcng diem.

H. NGUYEN TAC PHOL HQP
1. S phi hap cong tác giüa hai B can cU vào chüc nàng, nhirn vu,
quyn han cüa rninh theo quy djnh cña pháp 1ut vâ cac quy djnh tal thOa
thuân nay.
2. Báo dam phát huy vai trO, trách nhiêrn và tInh chu dong cüa mi B;
trong do dé cao sj phOi hçp, trao dOi thông tin trong giài quyêt cong vic gop
phân nâng cao hiu qua trong cong tác.
3. Bào darn nguyen tãc dc 1p và tuân thu theo phàp luàt, trung thvc,
khach quan trong hoat dng và thvc hin tOt chüc nãng, nhim vu cüa B Tài
chInE và B Thông tin và TruyCn thông theo quy dinE cüa pháp Iut.
III NQI DUNG PLIOI HOP
1. Phôi hop trong cong tác quán 1 thud dôi vOi the chü th cung cap djch
vu vik thOng, quãng cáo trén mang; cac san phârn, djch vi phãn mCm; cac san
ph&rn,djch v nôi dung thông tin s và các san phArn, dich vu thông qua các nCn
tang sO trong nuác va xuyên biên gidi:
1.1. Phi hop trong xây drng van bàn quy pharn pháp luât. chinh sách cO
lien quan theo chüc nãng, nhim vv dã dugc pháp Iu@ quy djnh.
Giao du moi cüa B Tâi chmnh: Tang cyc Thué Vti ChInh sách Thué

y
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tthç Cyc An toàn thông tin.
1.2. Hai Bt phi hop, trao dôi, cung cap thông tin phuc v'i cong tác quãn
1 d& vOi hoat dng cung cap dich vi vin thông, quàng cáo trén mang; các san
phArn, djch vi phn m&m; các san phâm, djch v11 ni dung thông tin so và cac
san phâm, dich vu thông qua các nén tang so trong mxOc và xuyên biên giói:
1.2.1. Trao dOl, cung cap thông tin trong hoat dng cung cp djch vu vin
thOng, quàng cáo trCn rnwng; các san phrn, djch vp phân mCm; the sânphâm,
dich vu nôi dung thông tin so và các san phâm, dich vu thông qua các nên tang
so trong nuâe và xuyen biên giOi bao gm:
- Danh sach, thông tin dIIh danh và các thông tin khác cüa cac nba cung
cp dich vu vin thông, eác doanh nghip sü thing tài nguyen viên thông.
- Thông tin sü dng tài khoân vin thông d thanh toán hang hoá có giá tr
nhO (mobile money) sau khi thông nht vói Ngân hang Nhà nuOc; Phi hop
cung cap cho BO Tài chInh co so dfl 1iu ye giá cuOc viCn thông;
- Danh sách, thông tin dinh danh và the thông tin khác cüa các t chüc, cá
than nuOc ngoài kinh doanh dich vi viën thông, quàng cáo trCn mang; cac san
phârn, djch vp phn mm; các san phâm, dch v1i nOi dung thông tin so và các san
phLrn, djch vu thông qua các nên tang s6 trong nuOc và xuyCn biCn gidi tai Vit

Narn (nhu danh sách; thông tin lien he; dja chi tru sâ chInh nai dangk' hoat
dng; dja diem dt h thông may thu chinE cung cap djch vi vâ he thông may
chñ dt ti Vit Nam vã the thông tin khác lien quan có khà nàng thu thâp duoc).
- DanE sách và boat dng cüa té' ehüc, cá nhân trong nuOc có hop tác v&i
to chüc, cá nhân ntrOc ngoài kinh doanh dich vp vin thông, quàng cáo trén
mang; cac san phm, djch vli phn mm; eác san phm, djch vi nôi dung thông
tin so va the san phâm, dich vu thông qua các nén tang so trong nithc vã xuyCn
biCn giOi tai Vit Nam.
- Ph6i hap, râ s?át, phát hiCn danh sách thông tin the tài khoân trén cac h
th'ng mang xa hi, nCn tang sS eó s hxqt truy cap, giao djch IOn phic vu quãn
l nba nuóc: ten tài khoán, dia chi, dia chi IP, hoat dng, s him truy cap, giao
djch và thông tin gôrn các app trCn thi& bj mobile: thông tin nba san xuât (ten,
id, email, dja chi (opt)), ten app, mô tã app, phân Io?i app và các thông tin khác
lien quan có kM nAng thu thp duge).
1.2.2. Phé'i hop, kip thii thông báo cho xthau các truäng hop vi pham pháp
luât v thus, v& quán 1 thông tin và truyn thông di vói hoat dng cung cp
dich vu vin thOng, quáng cáo trên mang; các san phárn, dich vu phn mém; các
san phârn, dich vu nãi dung thông tin s vâ các san phãm, dich vu thông qua các
nCn tang so trong nuOc và xuyên biCn gidi d phOi hop diCu hânh, xU l vi pham
theo quy djnh pháp lut. Chi dao co quan quàn l' thu va co quan quàn l' thông
tin truyn thông dja phuong phôi hop dOn dc thuc hiên nghTa vu no d9ng thu,
phi, IC phi eda the doanh nghiCp vin thông hen dja bàn.
1.2.3. Phôi hop cung cap thông tin dt xut khác theo dé nghi cüa rni B
dé phuc vu cOng tác chi dao, diCu hãnh.
Giao du rnJi cia B Tat chInh: Tong cyc Thud
Giao du mdi cza Bó Thông tin và Truyn thông: Vy Quán lj doanh
nghip, Cyc Vién thông Cyc Phat thank truyên hinh và thong tin din tt:
2. Phôi hop, ho try và huOng dn viêc trin khai cac du ánlnhiérn vu
chuyên dôi so, phat triên ChinE phu sO và quàn l, triCn khai hoat dng dâu tu
Cxng dung cOng nghC thông tin (CNTT) ngành tâi chInh:
- BO Thông tin và Truyn thông h try BO Tâi chinh trin khai tufln thu
khung Kiên true ChInE phU dien t& cho các he thông CNTT; h try Bô Tâi chInh
darn báo các he thng CNTT trong ngânh Tãi chInh triên khai dOng bO, lien
thông, két nOi và chia sC du liCu vOi các co sà d& lieu, h thng CNTT cua các
ngânh khác thông qua nn tang tich hop, chia sé dU liCu quEc gia (NDXP). Bô
Tài chinh chi dao cac ca quan, don vi cüa ngành tài chInh kk nôi vOi cac co sd
d& liCu và h thng thông tin khác cO quy mö, phm vi tCr trung uong den dia
phuong thông qua MDXP.
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- Bô Thông tin và Truyên thông và B Tài chInh thông nhât phôi hpp
trong vic xây dng h thng CNTT ngành tâi chinE, cáo co sâ d& 1iu quc gia
lien quan, bao gm an toân an ninh thông tin, xay drng các tiCu chun k5 thuât,
trao dôi thông tin phic vu cong tác quãn 1'.
- BO Thông tin và Truyên thông ho trq B Tâi chInE xây dirng, cp nht
cáo dinh mIre, tiCu chuân, quy chuân k thuât ye CNTT va 1mg dung cáo giái
pháp, san phni cong ngh cüa cuc each mang cOng nghip IAn thIr at d6i vOi
các di,r an chuyn di so trong ngành Tài chInE giai doan 202 1-2030.
- B Thông tin và Truyên thông h tro B Tài chinh each thlrc xây dung
eae dr an dâu at 1mg dvng CNTT, dac biçt Ia cac dir an 1mg dpng CNTT sIr
thing vn du Ut cOng; phi hqp tham vn kin d& vOi các dr an dAu Ui 1mg
dung CNTT sIr dvng von dâu tu cong nguôn von ngân sách nhà nutc trin khai
trong ngành Tài chinh darn báo tInE dông hO, kCt n&, nãng cao hiu qua dâu tu,
phü hqp vOi diêu kiên ye nguôn nhân lixc trong giai doan hién nay.
- Bô Thông tin va Truyén thông hO tro tang nthng trin khai ha tng rnang
Internet, nEat là các khu vuc vüng sâu, vüng xa, vüng cO diu kiên kho khàn, h
tr? BO Tâi chinh triên khai thânE cong dich vu boa don diên tIr vã các dich vu
din tIr cüa co quan thuê trCn nén tang ha tang mng Internet; BO Thông tin vâ
Trnyn thông hi trçc BO Tài chinh xây dirng các giài pháp k& fbi, truyên nhn
dtt lieu giUa các don vj, cá nhân vOi co quan thuC dáp Irng yCu câu v quãn 1
thuC dôi vOi ho cá nhân kinh doanh.
- BO Thông tin và Truyén thông phbi hqp vOi BO Tâi chinh thüc dy sIr
dung ch& k9 so cho doanh nghip, hO V cá than kinh doanh; ma rng sIr dvng
chu k sá và dich vu chlmg thuc ch k so theo mO hinh k' s trén thit hi di
dOng vã k9 s tIr xa d áp dpng trong vic trin kEai cac djch vu cong trrc tuyn
cüa BO Tài chinh tdi doanh nghip, hO và cá than kinh doanh.
- BO Thông tin vâ Truyn thông ht trg BO Tãi chinE trong thm djnh, phe
duyt cáo d? an dâu tu CNTT ngãnh Tài ehinh thuOc thm quyn cüa BO Thông
tin và TruyCn thông bâo darn tién do, hiêu qua.
- BO Thông tin vâ Truyên thông vâ BO Tài chInh phbi hop trong viêc xay
d?ng chInh sách, kC hoach phát triCn CNTT trong ngành Tãi chinh.
Giao du mi cüa Bç3 Tài chin/i: Cuc Tin hoc và Thdng kê thi chinh vii cé
se thani gia cia Tong cyc Thug
Giac du mdi cüa Bó Thông tin vii Truyên thông: Cyc Tin /IQC hóa, Cue
Vien thOng, Trung tam Chthig thyc din tn quô'c gia, Vu Quthn lV doanh nghip.
3. Ph& hap trong cOng tác bão darn an toân thông tin mang cho cac he
thông CNTT ngành tài chmnh:
- Bi Thông tin và Truyên thông và BO Tài chinh thông nhAt phi hap darn
bão an toân thông tin nwng cho cáo h thông CNTT ngânh tái chinh, chia sé cac

thông tin lien quan dn cong tác darn bâo an toàn thông tin mang; kip thèi chia
sé, cânh báo các diem yêu, 16 hông bâo mat;
- B Thông tin và Truyn thông h6 tro Bô Tài chInh üng c&u vâ kEc
phiic các s'r cô khan cAp v an toàn thông tin mang; phSi hap to chüc dâo tao,
trao dôi, cung cap thông tin giUa hai Bi dC nâng cao nhn th&c, trinh do vâ trách
nhiêrn cUa can b B Tài chInE v an toàn thông tin mang; phát tri&n các dOi rng
cthi six cô an toàn thông tin mang (CERT/CSIRT) ngãnh tâi chInh.
- B Thông tin vâ Truyên thông h6 trq B Tài chinh trong vic xac djnh,
thArn dinE, phé duyt cp d an ninh thông tin m?ng cho the he thng CNTT
ngành Tài chinE.
- B Tài chinh phSi hc'p, hO trg BO Thông tin vâ Truyên thông trong cong
tác thng kê thông tin theo quy djnh lien quan tOi an toán thông tin mang; cung
cap thông tin thông kC tôi thiêu dôi vOi sO lining san phâm an toãn thông tin
mng thxc t dã thông quan.
Giao dJu inái cüa Bç3 Tài chInh: Ctc Tin hQc và thong ké tthi chInhlà du
inôiphôi hçip chung cta ngthnhTài chInk; Các Jan vj Tong cyc Thu Tong cuc
11th quan, Kho bac Nhà nw&c, Uy ban Ch&ng khon N/ia nu&c lain a'au rndiphJi
hqp thu5c link we quán lj n/ia nuàc do mink p/lu trthch.
Giao diu mo'i cüa B.5 Thông tin vâ Truyén thông: Cyc An toàn thông tin.
4. Phi hop t chit thông tin tuyCn truyn, phô biên sâu rng chü
trifling, dudng Iôi eua Dang, chinh sách, pháp 1ut cua Nha nucxc ye tãi
chInhIthu/hai quanlkho bac nhà nuOc/chüng khoán nhà nuóc:
- Bô Thông tin vã Truyn thông vâ Bô Tài chinh tang cuOng phôi hçcp
dinh huóng va cung cap thông tin de các ccx quan báo chI, he thông thông tin co
sà phãn ãnh d&y du, chInE xác, kjp thèii cac chü trucxng, duàng lôi cüa Dâng,
chInE sách, pháp 1ut cña Nba nuOc ye tài chInhlthu&hâi quan! kho bac /chüng
khoán và các hoat dng cüa ngành tãi chInhIthu/hai quanlkho bac /chüng
khoán, tao dOng thuân cüa toàn xa hoi cüng ngành Tài chInE, ngànb Thue, ngành
Hãi quan, ngành Kho bac, ngành Chüng khoán thuc hiên tot cong tác tâi chinh,
cOng tác quân 19 thuê, cong tao quàn 19 hái quan, cong tác quán 19 kho bac, cOng
tác quãn 19 cMng khoán.
- BO Tài chinh và B Thông tin và Truyên thông tang cirOng phôi hqp dAu
tranh, darn phán vOi the nn tang thông tin xuyên bién giOi vào Vit Narn
(Google, Facebook...) ngãn chn các thông tin xAu, doc, không chinh the v chü
truong, chinE sach v& tãi chInhlthuC/hai quan/kho bac/chUng khoan.
- B Thông tin vâ Truyên thông h6 tro Bô Tài chInh trong viêc bi duüng
nghip vu thông tin tuyCn truyên, thijc hin quy che phát ngOn và cung cap
thông tin cho báo chi cho di ngü lam cOng tác thông tin, tuyên truyên ngânh
Tài chinbllhuê/Hái quanlKho bac/Chüng khoán.
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- Bô Tâi chInE ho tro B Thông tin vâ Truyn thông trong cong tác thng
ké, tong hop, chia sé thông tin, d& lieu ye nguôn von ngan sach nba nuóc chi cho
cac boat dng Mo chi hang nãm và giai doan; xây dung co ché, chInh sách nh&m
huy dông da dang các nguôn Iic cho phát triên Mo chi.
Giao ddu inJi ctha B Tài chinh: Van phông B là ddu môt tuyên truyn v
các hogt dng chung cta nganh Tài chinh; C'ác don vj Tong cyc Thué, Tong cue
Hal quan, Kho bgc Nhà nirác, Uy ban Chthig khoán Nhà nir&c lam dau mOiphOi
hQp thu& linh vice quthll 1) n/ia nicác do mInh p/ni trd c/i.
Giac dáu moi cüa B Thông tin và Truyén thông: Cyc Baa chi, Vu Ké
hoach - Tài chink
5; Ph& hop trong cong tác huy dng ngun luc phc vu chuyn di s,
phát triên ChinE phü st:
5.1. Bo Tâi chinh ho tro Bô Thông tin và Truyên thông trong cong tác
th6ng kê, thng hop, chia sé thông tin, du 1iu ye nguôn von ngân sách nba nuOc
chi cho cac hot dcng cong ngh thông tin hang nàm và giai doan; xây dung co
ch& chinh sách nhm huy d<rng da dng các nguôn luc cho chuyên dOi sLS, phát
triên ChInh phü sO.
Giao ddu mJi etha Bó Tthi chinh: DOu mói ye lTn/i vice ehi c/ia các hoat
dng cong ngh thông tin là 1(1w bqc N/ia ntrâc và cO sic tham gia ctha Cuc Tin
hQc và thông ke tài chInh; Dáu môt ye huy dng cia dgng the nguOn lec c/ia
chuvén dOl so, phát triCn ChInh pht sJ là Vu Ngdn sdch Nh& nuOt và cO sic thorn
gia ctha Vy Wi chinh hành chunh sc nghip, Cue Tin hoc và thông IcC tài chink
Giao du mJi ctha B Thông tin và TruyCn thông: Cue Tin hQc hóa, Vu Ké
hoac/i — Thi chIn/i, Vu Quán lj doanh nghip.
5.2. Bô Tài chInE phi hop, h6 tro, k& ni, chia sé dü lieu v giá hang boa,
san phAm, thiêt bj vin thông, cOng ngh thông tin, an toàn thông tin mang (bao
gOrn du lieu ye so luong, giá, mô tã hang hOa, thiCt hi) cho B Thông tin và
TruyCn thông d phvc v cong tác quàn 1 nba nuOc; xay chrng cci ch, chinh sách
quân 1 du tii thg ding cong ngh thông tin, báo darn cong khai, rninh bach, tit
kiêrn, hiu qua.
Giao &u m07 ctha B Tat chInh: Cue Quán Zj giá va cé sic tham gia ctha
Cue Tin hoc và thông IcC tài chink TOng eye Hal quan
Giao du ,nJi ctha B Thông tin và TruyCn thông: Cuc Tin hoc hda, Cue
ViCn thông Cyc An toàn thông tin, Vy Quthn lj doanh nghip.
6. Ph6i hop quãn l kë khai, nOp thu va các khoan thu khãc vao NSNN
dôi vOi hoat dng vin thông:
B Tài chinh phOi hçxp B Thông tin và Truyên thông chi dao cac co quan
thus va co quan thông tin truyn thông dja phuong phi hop trong viCe quân ly
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ho?.t dng viên thông ké khai, nôp thus và các khoàn thu khác vào NSNN theo
quy dnh pháp 1ut.
Giao dJu rnói cza B Tài c/iinh: Tong cyc Thug
Giao du mói cüa Bó Thông tin và Truyên thông: Vy Ké hogch - Tài
chink Cyc Viên thông, Qu9 Dich vy Vién thông cong ich Vi&t Narn.
IV. PHUTJNG THI5'C PHOI HOP
1. Xây drng van bàn quy pham pháp Iut:
- Phôi hop cung cap thông tin, tài lieu khi cô d& nghi.
- Trao di, phôi hçcp tham gia 9 kin trvc tiêp hoc bang van bàn d& vOi
ho so xây thing van ban quy pham phap luât khi có dé nghi.
- Trao dôi, gUi các kêt qua kiêrn tra, rà soát v.n bàn quy pharn pháp 14t;
kjp thôi chuyn the kiên nghi, dé xuãt cüa to chcrc, cá nhân v cae khó khãn,
vuáng mac, bat cp trong quy djnh pháp luât.
- Giãi dàp, huàng dn áp dirng quy djnh pháp 1uQ.t khi có d nghj trong
tUng v vic c the.
2. Trao dOi thông tin phvc vp cong tác quân ly:
- Thve hin trao dôi thông tin djnh k3 hotc dt xut theo yéu câu cüa
cOng téc quân 19.
- Thuc hiên két nOi mang true tuyn, trao di thông tin theo hinh thüc then
tU qua các hC thng thông tin hoàc thông qua cng thông tin rnt cCra quOc gia.
- Trao dôi thông tin trvc tip giUa hal cci quan bang van bàn.
3. T chUc hi nghj, hi thão, tap huAn chinE sách, pháp lu@; dào tao, h
tro nghip v', k thut quán 19,
V. TO CHEC TIHYC HIEN
1. B truOng B Tãi chinE và B truOng B Thông tin và Truyên thông
phân cong phôi hgp gi&a các cci quan, do vj chuyën mon cüa hai B theo tüng
nOi dung cong vic.
2. Các cci quan, do vj chuyCn mon cüa hai B thrçic phân cOng chü dng
dC xuAt, tham muu cho B truông th?c hin phôi hop theo quy djnh pháp 1ut và
ThOa thun nay.
3. fliao Cvc Tin hpc và thng kC tài chinh (B Tâi chinh) và Cvc Tin hgc
hóa (Bô Thông tin và Truyên thông) là hai don vj dâu mOi cüa hai Bô theo dOi
viêe triên khai các nhiCm vçi cüa ThOa thuân hop tác vâ dinh k$ hang nãm tOng
hop, báo cáo Lãnh do hai BO kk qua trin khai. Các dan vi duoc giao dâu mti
triên thai các cOng viêc thrc hiên báo cáo theo yCu câu cüa hai don vi du mi
cüa hal Bô.
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4. Sâ Tài chInE, Ca quan Thuê và Sà Thông tin vâ Truyên thông the tinh,
thành phô tnrc thuoc Trung uong can cU chüc nãng, nhiêrn vu duoc giao có
trách nhim thy dng ké hoach triên khai th?c hin các ni dung cUa Thóa thun
hgp tác nay tai dia phuang.
VI. HIU LVC THI HANH
1. Thóa thuân nay duoc hai ben th&g nht thông qua vã cá hiu lrc thi
hart kê t& ngày k.
2. Trong qua trinh thve hin, nu có wrong mc hoac phát sinE vn d
rn61, can diêu ehinh, bô sung Thôa thuân hp tac nay, các don vi dau môi có
trách nEiêm phôi hop vOl các don vi lien quan dé xuât, báo cáo Lânh dao hal Bô
xem xét, quyCt djnh/.
EQ TRUONG
BQ THÔNG TIN A TRUYEN THÔNGS"

Mnh Hung

BQ TJUJONG
0 TA! CHINHtfl

HôDü'cPhot

Noi n/ian:

- B truông B TM ehInh;
traàng Bô Thông tin vã Truyén thOng
- Các ThU truôig BØ IC;
- Các TIi tru&ig Bô TT&TT:
- UBND eec tinli, thành phO trrc tFuc Trung uo1g;
- Cáe co quan, dmi vi thuoc Bô IC vâ Bö TT&TT;
- Các S& IC. S& TT&TT. Cue thuê các tinh, thãnh phô trvc thuc Trung urnig;
- Lou: VT BO TC, Bö TT&TT , TCT, THH2

