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QUIET D!NH
an hành Quychê quãn I5, van hành, khai thác sir ding
H thông thông tin Thông kê tài chInh
BQ TRUUNG BQ TAI cutu
Can c& Lu4t Cong ngh thông tin ngáy 29/6/2006;
Can c& Luç2t Thô'ng kê ngày 23/11/2015;

Can cit Nghj djnh so' 64/2007/ND-CF ngáy 10/4/2007 cia Chmnhphi ye viçc
th2g dyng cong nghç thông tin trong hoqt dçng cia cc' quan AUth nu'àc;
Can cit Nghj djnh sO' 94/2016/ND-CF ngáy 01/7/2016 ci2a Ghinh phi
hithng dan Luát thO'ng kê;
Can cit Nghj djnh 5 97/2016/ND-CF ngáy 01/7/2016 cza Chmnh phi quy
dinh ni dung cM tiêu thO'ng kê thuc h thO'ng chi tiêu quJc gia;
Can cit Nghj d/nh sO' 60/2018/ND-CF ngày 20/4/2018 ci2a CiiInh phi quy
dinh chi tié't n5i dung ché' dç5 báo cáo thng ké cap quô'c gia;
Can ci? Nghj djnh sO' 87/2017/ND-CF ngthy 26/7/2017 cith C'hinh phi quy
S/nh chitc náng, nhim vy, quyén han và cc' cdii tá cl'n2c cia Bó Tài chmnh;
Thy'c hiçn Quyé't S/nh 56 293/QD-ilig ngày 24/02/2020 cza Thu tithng
Chmnh phi ye' vic ban hành Bç5 chi tiêu tang hop bOo cáo S/nh A'j) và báo cáo
thO'ng kê ye' kinh té' - xJ hçi phiic vu sit chi dao, diu hOnh ciki ChInh phz Thi
twang ChInh phi;
Can cit Thông twsO' 65/2018/TT-BTC ngthy 31/7/2018 cza Bç5 Tài chInh quy
dinh v FR thJng chi tiêu thông Ice ngOnh Tài chInh;
Can cit Thông tu' so 02/2019/TT-BTC ngOy 14/01/2019 cza B5 Tài chInh
quy dinh Che' do bOo cáo thông Ice ngành Tài chmnh;
Theo SC ngh/ cia Cic tnu'ô7lg ('yc Tin l'zçc và Thng Ice tOi chinh.
QUYET DJNH:
Diu 1. Ban hânh kern theo Quyêt djnh nay ia Quy chê quân 1)2, van hânh,
khai thác sü diing H thông thông tin Thông ké tài chInh
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Diêu 2. Thig h cáo vn bàn dn chiu ti Quy the nay duqc sa dôi,
(nell
sung, thay th thi áp dung theo cáo van bn süa di, b snng, thay th
có)

ngày . c ôtg Cc Tin lipo
Diêu 3. Quyêt nh nay cô hiêu lUG lc
aan l, vn hn 1th thác H
va Thng 1± tài cUnh, Thu Thiông cáo d
quyt dnh
tbng thông tin Thông kC tài chinh cEu frách nEim thi hanh

Nui mhâm:
- LanE ao 36 ( b/c);
- Nhu' Diêu 3;
- Cäc on vi thuôc 36 Tài chinE;
Thing nong;
- S& Tài chinE cc tinE, thãnb ph tut thuc
- Luu: VT, THTK. 4 ban)

BQ TAI CHINH

CQNG HOA xi HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOe Ip — Ty do — Hnh phüc

QUY CHE
QuãnI', sjn hãnh, khai thac sfr diing
Hç thong thong tin Thong ke tai chinh
(Kern theo Quyetdjnhso2'tZ/QD-BTCngày 2Z/-1212021
cikz B5 Till chIn/i)
Chtro'ng I
QUY D!NH CHUNG
Diêu 1. Pham vi diêu chinh
Quy ch nay quy cljnh viec quàn l', vn hãnh, khai thác sfr dung H tMng
thông tin Thcng ké tài chInh.
Diêu 2. Dôi ttrqng áp dIng
1. Các don vj thxc hien gài, nhn báo cáo thông kê tài chInh; t6 chirc, cá
nhân tham gia quán l' và thkrc hiên báo cáo th6ng ké ngánh Tài chInh theo quy
djnh tai Thông tu so 02/201 9/fl-BTC ngày 14/01/2019 cüa B Tài chInh quy
dinh Ch d báo cáo thng ké ngành Tài chInh (Thông tu s 02/2019/TT-BTC).
2. Các dun vj dugc phân cong chü trl thvc hen các báo cáo theo Quyêt
dinE 5A 293/QD-flg ngày 24/2/2020 cüa Thu tuàng ChInh phi ban hánh B chi
tiêu ttng hçxp báo cáo dinE k3t va báo cáo thông kê v kinh tê - xã hei phvc vp s%I
chi dao, diu hành cüa ChInh phi, Thu Wang Chinh phi (Quyêt djnh so
293/QD-TTg).
Diêu 3. Giãi thIch tir ng&
Trong Quy chê nay, các liii ngü duói day dugc hiêu nhu sau:
1. H thông thông tin Thông kê tài chInE: Là h thông thông tin sü ding M
gui, nhân báo cao, khai thác thông tin, s lieu thng kê theo Ch d báo cáo
thAng kê ngãnh Tài chmnh; gui, nhn báo cáo theo b chi tiêu tong hqp báo cáo
dinE k3' vá báo cáo thông kê v kinh t - xä hei phvc vij sij chi dao, diêu hành
cüa ChinE phi, Thñ W&ng ChInh phi; các chi tiêu thông tin, dü lieu ye kinh tê xa hOi khác duqc thu thp, tAng hgp, cp nht phiic vv cong tác chi do, diu
hành cüa Bô Tài chInh, cong tác dánh giá, dv báo tInh hInh, hoach djnh chin
luqc, chInh sách cUa ngành Tài chInE. H thông thông tin Thông ké tài chInh
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dirqc xây dung, quãn i, van hành, khai thác sü dpng dam báo viêc tich hap, trao
dti, chia sé d& lieu duoc thông su6t, kip th&i và clap frng tiêu chun v an toàn,
an ninh thông tin theo quy djnh cüa ccx quan nhà nuOc có thm quyn vã quy
dith elm Bô Tài chInh.
2. Báo cáo den tü: Là cac báo cáo duxc CaC dan vi gIn, nhân duói dang các
biu mu din tIn (file) hoc dü lieu din tIc trén H thng thông tin Thng kê tài
chInh theo các chi tiêu, biu mu quy djnh tai Thông tu 5 02/201 9/TT-BTC;
Báo cáo phân cong cho các clan vj thuOc B( Tài chInh thvc hin theo quy djnh
tai Quyk djnh s 293/QD-TTg.
3. GIni, nhân báo cáo: Là viêc thuc hiCn gIni, nh3n báo cáo din tIn twc tip
trén H thong thông tin Th6ng ké tài chInh hoc gIci, nhan dü 1iu diri tIn tr
dông tIn các he thng 1mg dung quán ly' báo cáo dien tIc tôi H thng thông tin
Thông ké tài chInh theo quy djnh tai Khoàn 6, Diêu 3 elm Thông tu s
02/201 9/TT-BTC.
4. Duyt d& lieu ô cAp dan vj: Là viec lãnh dao dan vj gIci báo cáo thvc
hien kim tra tinh dung dn và xác than dfr lieu din tIn truót khi gfri dIn lieu cho
Cue Tin hpc và Th6ng ké tài chInh tip nhari báo cáo trên H th6ng théing thông
tin thng kê Tài chinh.
5. Kim duyt dIn 1iu: Là vic don vi tip nhan báo cáo din tIc do các dan
vj gIci v thuc hiên iiêc kim tra, chuân hóa dIn lieu d chuyn dIn liOu vào lint
trong kho dIn 1iu cIca h théng phuc vi cong tác khai thác sir dung báo cáo, tng
hop cung cAp thông tin, dIn lieu trên He th&ng thông tin Th6ng kê tài chInh.
6. He th6ng Active Directory (AD): Là h thong quán trj nguäi sir ding tap
trung elm Bô Tài chInE và các ca quan, dan vi ducxc phép truy C@P sIn dung djch
vi cong ngh thông tin trong ngành Tài chInh. H thong thvc hien cAp và quàn
l tài lchoàn dinh danE theo tlrng nguäi sIn dpng elm B Tài chinh.
7. Tài khoàn quán tn: Là tài khoàn dàng nhp H thng thông tin Th6ng ké
tài chinE d thvc hin quãn tn he thng, quàn tn 1mg dung, quàn trj nghip vii,
quàn l thông tin phân quyn tài khoán ngui sIn dpng. Tài khoàn quàn trj duqc
cAp trnc tip cho can bô clia don vj ducxc giao thiem vu quàn 1, quàn trj, van
hành H tMng thông tin Thng kê tài chInE.
8. Tài khoán ngi.thi sIn dung: Là tài khoàn dàng nhp H thánig thông tin
Théng ké tài chInE d thrc hin Cong vic theo quyn han và trách nhiêm duqe
phân cong dé gin, nhan báo cáo, khai thác thông tin, di lieu trên H thng.
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Biêu 4. Diêu kin vn hành II thông thông tin Thông kê tài chInh
1. Ngu?ii sCr dung truy cp vào H thông thông tin Thng ké tài chInh bAng
may tmnh qua giao din web có dja chi truy cp là: https://tktc.mof.gov.vri.
2. Diêu kiên két ni mng cüa may tInh ngthi sü dung d truy cp h thông
a) Tai cu quan B Tài chInh: May tInh kM nôi mng ni b cUa cu quan B
Tài chInh (LAN);
b) Tai các Ttng cue thuôc B Tài chInh, các Sâ Tài chmnh: May tInh phãi
ducic kM n& v&i ha tAng truyn thông cüa ngành Tài chInh (WAN);
c) Nguôi sü dung cAn truy cp H thông Thông tin thông kê t& Internet
phãi duqc cAp quyn truy cp h thng thông qua Cng VPN cüa B Tài chInh.
3. May tInh cüa ngu&i sfr dung phái dugc cài dt mOt trong các trmnh duyt
web sau: Mozilla Firefox 80.0 trô len, Chrome/Chromium 91.0 trO len, IE 11.0
trâ len, trmnh duyt Microsoft Edge 91 trO len. Dông thai may tInh cUa ngtthi sü
diing phài ducic cài dt phân mm phông diet ma dc d dam bão an toàn cho h
thng Ichi thrc hien chüc näng tái tp báo cáo (upload file) trén h thông.
4. Thông tin than vào H thng thông tin Thng ké tài chInh sü dung
phông chU ting Vit cña b , ma k' tr Unicode theo Tiêu ehuân Viet Nam
TCVN 6909:2001. Các van bàn dñng h phông chü khác vOi Unicode, phài
duqe chuyn dAi sang djnh dng phông chit Unicode TCVN 6909:200 1 truOc
khi tái len H thng.
5. Can bi quán trj, can bô sfr dung h thông dugc B Tài chinh cap tài
khoáxi truy cp và duçxc phân quyn chüc näiig sü dung, phân quyên dit 1iu
duqc khai thác.
Diu 5. Tãi khoãn quãn trj, tài khoán sfr dyng H thông thông tin
Thông kê tài chmnh
1. Tãi khoãn qnãn trj
Tài lchoàn quán trj bao gôm:
a) Quàn trj h thông: sü dung d quán trj vn hành may chñ và co sâ du
1iu cüa phân mém h thông;
b) Quàn trj irng dpng: sà dung d cAu hInh, quán trj, vn hành phAn mm,
theo dOi các tiên trmnh xCr l dit 1iu cüa h th6ng, theo dOi k qua di soát, kim
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- Kêt cu mt khu duoc quy dinh nhu sau:
4-Cótôithiêu8ktu;

+ Gôm tt'i thiu 3 trong 4 loi k9 ftr sau: chit cái vit boa (A - Z); chit cái
vit thu&ng (a - z); chit s (0 - 9); các k tr khác trên bàn phIm may tInh ('
$ % A & * () - + = { } []\ ;" '<>, . ? I) và du cách;
+ Không chüa ten tài khoàn;
b2) Quy trInh hUy bô, thay dAi tài khoàn ngu&i sà ding:
- Tnrông hçrp nguôi sfr ding thay dE,i vi trI cong tác, thôi viêc hoäc nghi
hun, don vj thông báo bang van bàn (van bàn then tfr hoc email ngành Tài
chInh) cho Cuc Tin bce và Thng ké tài chInh d thuc hien hüy bO, thay di tài
lthoán nguài sü dung theo Phy luc I dInh kém. Thi gian giti thông báo cho Cic
Tin hc và Thong ké tài chInh tuong üng vài thai gian luu hành quyM dinh v
viec thay d6i vj trI cong tác, thôi viec hoc nghi huu cüa nguôi sfr dung;
- Thai gian Cyc Tin hpc và Thong ké tãi chmnh hüy bô hoc thay di thông
tin ngithi sü dyng duqc quy djnh tai QuyM djnh sé 201/QD-BTC ngày
12/2/20 18 cña B tru&ng B Tài chInh v viec ban hành quy ch an toàn thông
tin mang B Tâi chinh;
- Trong truäng hçip cAn duy trI tài khoân cüa ngithi sü dung sau th&i dim
nguii sü dung chInh thirc thay di vi tn cong tác, chuyn don vi cong tác, thôi
viec, nghi huu, don vj quàn l ngu&i sir dyng phái có van bàn gin Cue Tin hpc
và Thông ké tài chInh, trong do nêu rO l' do, the quyn sir dyng cAn duy fri Va
thai gian duy tn.
Chuoug II
QUY DJNU CQ THE
Diu 6. Quãn I' h th&g, h4 tAng k5? thut
Cue Tin hpc và Thông kê tài chInh chiu trách nhiem:
1. ChU tn quàn l, quàn tn, van hành, nâng cAp, bào fri H tMng thông tin
Th6ng kê tài chinh.
bào H thng thông tin Thng ké tài chInh hot dng n djnh thông
su6t, phyc vu yêu cAn gUi, nhãn, khai thác sir dung thông tin, s6 lieu theo Chê d
báo cáo thng kê ngành Tài chInh, các chic nàng cüa h thông dugc vn hành
dAy dir theo thit k, xây drng h thng.
2.

Dam
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3. Chñ trl xà 1' các vn d lien quan dn h tAng k' thut dam bào h thng
duqc quàn 1, vn hành dáp iirng tiëu chuân v an toàn, an ninh thông tin thee
quy djnh càa co quan nhà nu&c có thAm quyn và quy djnh cUa B Tài chInh.
4. Thrc hien theo dOi càc tin trInh xü 1 du 1iu trong h thng vá xà 1
các vn d, hoc 1& k thut phát sinh trong qua trInh tIch hcrp, trao di, khai
thác, sfr dung di) !iu.
5. Thrc hin sao luu du 1iu thay di hang ngày tuãn thu theo quy djnh v
sao luu, phvc hi dft 1iu cua phAn mm n5i bo, h tMng thông tin thuC CO
quan B Tãi chInh:
- lii 17h00 ngày horn truóC dn 07h00 ngày horn sau các ngày lam viçc:
Thvc hin sao hiu theo phucing thfrc sao hru dU 1iu gia tang;
- Tü 17h00 thu 6 den 07h00 thu 2 nn mAn k tiêp: Thvc hin sao hru theo
phuong thüc sao km dày dii;
- Thôi gian lu'u tri) CáC bàn sao d& 1iu: 30 ngày gAn nhãt trâ ye truóc, tInh
tir ngãy bàn sao cuot cüng duqc thvc hin.
6. Cp mói, hiiy bO, tao lai mat khAu, phãn quyn tài khoán truy cp H
tMng thông tin ThAng ke tài chInh;
7. Chju trách nhim quàn 132 và sà dung cac tài khoán quàn trj h thAng,
quán trj rng dpng và quàn trj ngu&i sà dpng dam báo tuán thu thee các quy djnh
hin hành ye an toán thông tin cüa B Tâi chInh; Tru&ng hcip xày ra sr Co
duông truyn dü 1iu hoc h thAng gài, nhn báo cáo din tfr, phài thijc hin
ngay bin pháp dê IchaC ph'4c sir Co.
Diu 7. NQi dung thyc hin báo cáo trên H thông thông tin ThAng kê
tãi chInh
1. Don vi báo cáo:
a) Các don vi thrc hin báo Cáo thAng ké tâi chInh theo quy djnh tai Thông
fix sO 02/2019/TT-BTC, bao gAm:
- Các ccc quan, don vj thuc Va trirC thuOc BO Tãi chInE: \Tj Ngân sách nba
nuciC; Vii Tài chInh hành Chinh s\r nghip; Vi Tài chinh các ngân hang và tA
chuc tài chInE; Vii Dâu Us; Cçic Quãn 132, giám sat Báo hiêm; Cvc Quán 132 COng
san; Cjc Quán 132 giá; Cvc Quàn 132 my và Tài chInh dOi ngoai; Cic Tài chInE
Doanh nghip; Cvc Tin hçc và Thông ké tài chIh; TiJy ban chüng khoán nba
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nithc; Kho bac nba nuóc; Tng Cuc Hái quan; Tong cuc Thus; Tong ciic Dy trü
nhá nudc;
- Sà Tâi chInh các tinh, thánh ph tryc thuec trung wing;
b) Các don vj duqc phân cong chñ tn thuc hien báo cáo theo quy djnh tii
QuyM djnh sá 293/QD-TTg, bao gm: Vu Ngân sách nhá nutc; Vy Dâu tu; Cyc
Quán l2 Nq vá Tài chInh Mi ngoai; Tng cuc Thu; Tng cue Hái quan.
2. Don vj nJin vá t6ng hcip báo cáo: Cyc Tin hoc vá Thng kO tâi cliinh.
3. HInh thüc gun nhãn báo cáo: Báo cáo diên tfr duoc gui, nMn trirc tip
hoc gfri, rihn bng truyn dü lieu ty dng trên H thong thông tin Thng ké tãi
chInh theo quy djnh tai Khoãn 6, Diêu 3 cUa Thông tu s 02120191TT-BTC:
a) Nhp trirc tip trén giao dien nh@p lieu báo cáo (form nhp lieu báo cáo);
b) Tái mu biu excel báo cáo chun (Template) k& xut tic H thng thông
tin Thng ké tái chinh d nhp lieu (Các biu mu excel báo cáo chun duqc sü
dyng d c3p n1bt d& lieu báo cáo vào h thng, nguôi sü dyng không duqc chinh
süa, chén dông, chén cOt vào mk biu dã tái v);
c) Gui, nhân d lieu báo cáo diên tü tic dng qua phuong thüc kk nái djch
vu web (webservice) tOi He thng thông tin Thng kê tài chinh. Các h thong
thông tin, co sâ du lieu duvc kt ni voi H th6ng thông tin Thng kê tãi chInh
theo quy djnh tai Phy luc II Quy ch nay.
4. Loai dü lieu báo cáo vá thôi gian gfri, nhan báo cáo quy djnh t?i Phu lye
III Quy ch nay.
Diu 8. Quán I v nghip vti trên H thng thông tin Thông kê tái chinh
1. Trách nhiem cña Cyc Tin h9c vá Thng kê tài chinh
a) Du mi ph6i hop vOi các don vj lien quan huóg din, theo dOi, don Mc
các don vi báo cáo thuc hiên gun báo cáo dien tü; Phán hi kjp thôi ye tmnh trng
gfri, nhn báo cáo dien tfr trên he thng thông qua các thông diep trén h thng
vá dinh k3' t6ng hop tInE hInh thyc hien d gui các don vj lien quan;
b) T chüc tip nhn vá cp nht dy dñ, kip th&i các biu mu báo cáo
then tfr trén He thng thông tin Thông ké tái chInh;
c) Chf trI ph& hqp vOi các don vj thuOc BO Tái chInh t6ng hop báo cáo
th6ng ké tic H thng thông tin Thng ké tài chinh thuOc ch dO báo cáo thông
ké cp quc gia d gici Tng cyc Th6ng ké theo quy djnh tai Nghj djnh s
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60/20 1 8/NID-CP ngáy 20 tháng 4 nãm 2018 cüa ChInh phU quy djnh chi tiët ni
dung ch d báo cáo thông ké cAp quAc gia;
d) Chü trI phAi hqp vói các dan vj lien quan djnh kS' lap, quán li', hru tnt
các báo cáo dien tü, thijc hiên cong tác kim duyet dtt lieu váo h thAng và cung
cAp vá cong ho sA lieu thông ké phvc vt cong tác chi dao, diêu hành, cong tác
dánh giá, thr báo tinh hinh, hoach dinh chién hiqc, chInh sách cüa các dan vj
thuec B Tái chIrih vá các ca quan, dan vj, cá nhân có lien quan theo quy djnh
cüa pháp lut và chi 4° cüa Lanh dao Be;
d) Tong hçxp và cAp quyn khai thác biu mk, sA lieu báo cáo thông kê có
lien quan cho các dan vj, cá nhãn khai thác, sü dking trên H thông thông tin
ThAng kê tài chInh.
e) ThiAt 1p v ten, cáu tthc tep tin dU lieu cña báo cáo dien tfr, djnh 4ng
chi tiêu, cong thüc báo cáo và hu&ng dk các dan vj lip, gUi biu mk báo cáo
then tü theo quy djnh; PhAi hgp vOi các dan vj d thvc hien kêt nôi, lien thông,
chia sé, tich hqp dU lieu báo cáo thAng ke cUa dan vj vói H thông thông tin
Thông ke tái chmnh;
XU l' vuàng mAc lien quan dn viec gUi, nhn báo cáo dien tU hoc
truyn báo cáo tr dng tir h thAng thông tin quán l báo cáo dien tU cUa don vi
tOi H thông thông tin ThAng kê tái chInh, dam báo viec khai thác, sU dvng 5A
lieu thông ké có lien quan cho các dan vj, cá nhãn; ghi và sao km nht k9 tiAp
nhn các báo cáo do các dan vj báo cáo gUi, nht k9 khai thác sU dvng biu mu,
so lieu thông ké cüa các dan vj, cá nhãn;
g) Chil tn, phAi hqp vói các dan vj kjp thôi xU l' khi phát Men chénh lech
du lieu, dam báo tInh toán vçn, chInh xác cüa dü lieu khi các dan vi thc hien
gUi, nhn báo cáo hoc truyn nhãn dft lieu then tU trén H thông thông tin
Thông ké tái chInh.
2. Trách nhiem cUa các don vi báo cáo
a) Chap hánh dUng các quy djnh vA báo cáo thông ke quy djnh tai Thông tu
sA 02/20 1 9/TT-BTC; báo cáo duçcc phân cOng chU trI thvc hien theo Quy& djnh
so 2931QD-TTg;
b) Chiu trách nhiem truâc B tru&ng B Tài chinE ye tInh dy dU, kjp thM,
chInh xác cUa 5A lieu báo cáo dien tU do dan vi cung cAp trén H thAng thông tin
Thông kê tài chInh; tnthng hqp phát hien 5A lieu ti biu mu báo cáo có sai sot
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cn thông báo cho don vj rihân báo cáo, dèng thai phãi cp nhat kip th&i và gui
lai báo cáo trên he thng;
c) Thrc hien rà soát, xây dung, nãng cp h tMng cong nghe thông tin
phiic vii thu tMp, tng hap, hru tr&, lchai thác dfr lieu, thông tin thAng ké thuc
pham vi quán l' cüa dan vj dam báo tinh kt n&, lien thông, chia sé, tIch hap dU
lieu báo cáo thong kê cüa don vj vói He thng thông tin Thng ké tài chInh.
Phi hap vol C%lc Tin hpc vá Thng kê tài chInh theo dOi, kim tra, d6i soát dU
lieu và xfr l' nhftng phát sinh (nu co) trong qua trinh dng ho, tIch hap dü lieu
vol He tMng thông tin Thông ké tâi chInE;
d) Ph& hap vOl Cuc Tin hoc và Thng kê tái chInE t chüc các dqt $p
hun v gài, nhân, khai thác thông tin, dü lieu báo cáo, hu&ng dn và trá Ru kjp
thôi cho các dan vi v các vuOtig mc lien quan dn trách nhiem dan vj mInh
trong viec cung cp cac báo cáo trên H thng thông tin Thng kê tài chinh.
Diu 9. Kbai thác vi sir ding thông tin, dfr Iin tü H thng thông tin
Thông kê tii chInh
1. vjec khai thác vâ sir dung thông tin, dü lieu tir H th6ng thông tin Thong
ké tii chInh duqc thijc hien theo quy djnh ti Diu 5 cira Thông lit so
02/2019/TT-BTC.
2. Các cá nhân duqc phân quyn khai thác s6 lieu báo cáo thong kê trên H
thong thông tin Thng ké tài chInh cô trách nhiem tuân thU các quy djnh v quán
l mt kJiu truy cp h thng vá báo mt thông tin theo quy djnh cira pháp lut
vã BO Tái chinh.
3. Cvc Tin hcic và Thông kê tái chInh thvc hiCn khai thác s lieu dâ duxc
phê duyt trên He thing thông tin Thng kê tâi chinh d cung c4p cho co quan
Thng kê qu6c gia, các BO, ngành khác theo các ch dO quy dinE hoc theo các
quy ch v trao di, chia sê dü lieu gifla BO Tài chInE vá các ca quan khác; tip
nit yéu cu tic các don vi, khai thác, h6 thy ngu?ui sir ding H thng thông tin
Thng kê tái chmnh khai thác dtt lieu và ph& hap vol các don vi nghip i cUa
BO Tái chInh h trcu ngu&i sir dvng v nghip vi.
4. Chi tiêt phân quyën sir dyng chüc nàng và phm vi lthai théc d[i lieu cira
tài khoán ngu&i sir dung duqc quy djnh tai Phy lyc IV Quy ché nay.
Diu 10. Các hinh vi không du'qc thyc hiên
1. Truy cp trái phép váo IHl thông thông tin Thng kê tài chInE.
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2. Không thuc hiên, hoàc cèi tmnh tii hoãn viêc thuc hien báo cáo, cung cap, tiêp
th3n, cp nhãt thông tin, dü lieu váo trén He théng thông tin Thng kê tài chimnh.
3. Can tró hoäc ngãn chãn trái phép qua trInh truyn, gui, nhn dU lieu giüa
He thong thông tin Thng kê tài chInh vOi các phân mm 1mg dung, h th6ng
thông tin, cci s& dü lieu chuyên ngành cüa BO Tài chInh.
4. Lam sai lech hoc thay di, xóa, hñy du lieu trái phép trong H thErng
thông tin Thng kê tài chInE.
5. Cung cp thông tin trái phép hojc Iqi dung viec cung cp thông tin v He
thong thông tin Thng kê tài chinh d tryc lai.
6. Sfr dung dfr lieu tir He thng thông tin Thng ké tài chinE vào muc dich
cá nhân ma thông duqc phép cüa ccx quan nhà nuóc cô th4m quyn, tth các dfr
lieu dã ducxc cong thai theo quy djnh.
7. Lam l phuang thüc k& ni du lieu và tài khoàn cñng mt kh4u truy cp
vao He thng thông tin Thng ké tãi chInh da duqc cp.
Chuong III
TO CHJ5'C THVC HItN
Diu 11. Trách nhim cUa Cyc Tin hçc và Thông kê tài chInh
1. Thrc hien cac nhiem yin quy dinh t?i Quy ché nay.
2. Nghién clru, d xut phát triên ha tang k thut, xãy dung, nâng cap 1mg
dung He thng thông tin Th6ng kê tãi chInE nhm dáp 1mg s thay dôi v cong
ngh, thay di yêu cu nghiep vu và nhfrng nhu c4u mái phát sinh.
3. T chlrc phi bin, huàng dn, dào tao các quy trinh nghiêp yin' và các
tiêu chun k9 thuât lien quan dn quàn li', 4n hành và thai thác He thng thông
tin Thng kê tài chInE.
4. Thông qua 1mg ding, phucmg tien thông tin dien tlr, thông báo k4p thai
cho cac ccx quan, dan vi sü dung H thng thông tin TMng kê tài chinh truOc khi
tin hànE báo tn, bão du5ng vâ nâng c.p h thông, cp nhat phiên bàn mài.
Diêu 12. Trách nhim cüa cãc co quan, don v và cá nbân sü' dyng He
th6ng thông tin ThÔng kê tài chInh
1. Thvc hien cac nhiem vu quy djnh tal Quy ch.
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2. Thông báo su cô, van dé can h6 trçc trong qua trinh sü dung H thông
thông tin Thérng kë tãi chInh ye Cc Tin hpc vã Thng ké tài chInE qua dja chi
thu din ttr hethongthongtintktcmof.gov.vn hoc st, din thoai (8424)2220.2828-2888 dé xü 1'.
3. Khai thác thông tin, báo cáo theo phãn quyên trén h thông duçic quy
djnh tai Quy chê nay.
4. Quán 12 dam báo an ninh, an toán dôi vOi tái khoán truy cp vào H
tMng thông tin Thng kê tâi chInh dã dugc cap.
5. Dan vj chuyên trách cong ngh thông tin các Tong cic Thu, Tng c%lc
Hãi quan, Kho bc Nba nuâc, Uy ban Chrng khoán Nba nuOc, Tng cic Dir trU
Nba nuôc có trách nhim phi hçcp vài Cyc Tin hpc vâ Thng kê tái chInh dam
bão cac diu kin vn hânb H thtng thông tin Thông ké tái chInh theo cUa Quy
chê nay.!.

Phu 1ic I
DUNG
HE
THÔNG THÔNG TIN THÔNG K TAI CH!NH
THÔNG TIN BANG K sil
(Kern theo Quyê't d/nh sáT7z /QD-BTC ngàyLi/f212021 cña Bç5 Tài chmnh)
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIfl NAM
Doe lap - Tu' do - Hanh phñe

TEN DO V!

ngày tháng nàtn
BANG KY CAP MGI THAY DÔI THÔNG TIN TAI KHOAN
NGUTh s(f DUNG HE THÔNG THÔNG TIN THÔNG KE TAI CII! NH
KInh gui: Cyc Tin hyc và Thng kê tài chInh
d nghf Cyc cd'p ,nài/

/QD-BTC ngOy / /2021 cia B tru&ng BO TOt chInh.......
COn th Quy d/nh tat Quylt djnh sJ
thay dOt tat khoán ngu&i su' dyng H thông thông tin Thông ke tOt chInh nhu' sau:

Loi yêu câu Tài khoãn ngu*i sfr dng

STT

flç V ten

Don VI
Ghi rO
Thông/Ban
dang cOng tOc

Chc

Dja chi
email
cong vi

Din
tho3i
di dng

Tài
dã duct

cap

Thay dôi thông tin
Ghi rã: Hy hO
/Thay di thông tin
Cp
nthi th dyng........
nht
tay ddi thông tin.../
gi dü
lieu báo khdu mat
/khOa tO!
CO
khoOn )"

CAp mOi
dthnh ddu X)
}ai
thac
thông
tin

Khai
thác dü
1iu,
báo cáo

1
2
THU TRUONG CO QUAN, DO V!,
(K) tOn, dóng ddu,)

Phu tue II

DANH MUC CAC HE THÔNG TRAO DO! 1111 LIEU T DQNG VU! ilt
THÔNG THÔNG TIN THÔNG KE TAT CH!NH
(Kern theo QuyEQ cl/nh /r( 7, /QD-BTC ngây22 / i'/2O2 I
cüa Bó Tài chInh)
I. Các h thông thông tin, co s& dli Iiu kêt nôi
Thông kê tài chInh
1. Kho dtt 1iu ngãn sách nhã nuOc.

vfri H

thông thông tin

2. H théng danh mic din tfr dfrng chung ngànli tài chInh.
3. H thng Intranet cüa B Tài chInh.
4. He thng thng ice hang hóa xuât nhp lchâu cfia Tong cyc Hâi quan.
5. H thAng thông tin cüa Uy ban chüng khoán Nba nuOc.
6. He thErng Kho dit lieu thng ké, phân tIch nghip vlIi cüa Kho b?c Nba nuôc
7. Trung tam chi do diu hành cña B Tài chInh.
8. Các h thng thông tin, üng dung cüa các ca quan, dan vi thuc hiên theo
quy dinh cUa Quy ch phOi hap trao di thông tin, dü 1iu vâi B5 Tài chjnh.
IL Phurong thfrc kt ni, chia sé dli lieu vói m thông thông tin Thông kê
tài chinh
1. Phuang thüc kêt néi'i và dinh d?ng dO 1iu trao d6i:
a) Gôi tin nhän dO lieu báo cáo tilt h thông khác den H thông thông tin Thông
kê tài chinh: Silt dyng djch vy web dng SOAP; câu trác, dinh ding dO lieu silt dyng
XML.
b) Gói tin He th'ng thông tin Thing kê tâi chInh cung cp dO 1iu cho h thông
khác: Silt d%rng dich vy web dng RESTfiu1; Câu tràc, djnh dang dO 1iu silr dçrng
JSON.
2. Giao thüc truy cp djch vu web: Silt dung giao thilic HTTPS
3. DAi soát do 1iu: Các dun vi ph& hap xây dijng co ch di soát do 1iu
trong qua trinh ket nôi, chia sé dO lieu dam báo tInh kjp thôi, dy dü, chInh xác cña s
lieu.

Phi lyc III
DANK SACH BIEU MAU CAC BUN Vj THVC lIEN BAO CÁO TREN
HE THÔNG THÔNG TIN THÔNG XE TAI CHINK
(Kern theo QuAt dinh sJ Zf7L/QD-BTC ngày22/J?/2 021 cza Bó Tài chIn/i,)
I. Danh sách báo cáo dan vj gü'i len H thông thông tin Thông kê tài chInh theo Thông tir s 02/2019/TT-BTC ngày
14/01/2019.
STT
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Don vj báo cáo
I. Ngãn sách nhã nu'&c

K hiu biêu

Ten biu

Thà'i hn gü'i báo cáo
- Báo cáo tháng, qu: Không muOn hon
ngày cuôi cling cüa tháng, qu?
- Báo cáo nàm chöm nhât là 5 ngày k tlr
ngày ChInh phü trmnh Quc hOi
- Báo cáo thang, qu)2: Không muOn hon
ngày cuSi cling cüa tháng, qu2
- Báo cáo nàm: chm nhât là 5 ngày k tir
ngày ChInh phü trInh Quc hOi
- Báo cáo tháng, qu)2: Không murn hon
ngày cui cling cüa tháng, quy
- Báo cáo nàm: chain nhât là 5 ngày k tlr
ngày ChInh phU trmnh Quc hOi
Ngày 30 tháng 6 nam sau nãm thrc hin
(uOc thuc hiên ln 2)

Vix Ngân sách nhâ
o1o1.H.Ns.QG
nudc

TInh hInh thirc hin can d&
ngân sách nba nuóc

Vi Ngân sách nba
0102.H.NSNN.QG
nizdc

TInh hInh thirc hin thu ngân
sách nhà nithc

Vii Ngân sách nhà
0103.H.NSNIN.QG
nuOc

TInh hmnh thijc hin chi ngân
sách nhà nithc

Vii Ngân sách nba

Thu ngân sách nba nizâc va co
cAu thu
Chi ngân sách nba nuOc Va co Báo cáo nàm: ngày 30 tháng 6 nàm sau
nàm thuc hiên (uOc thuc hiên lan 2)
cu chi

flh1OC

0104.N.NSNN.QG

Vii Ngân sách nba
olosN.NSNN.QG
nuóc
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Vv Ngân sách nba
0106.N.NSNNQG
nuâc
Vii Ngân sách flha
0107.N.NSNN.QG
rnrOc

Un biêu
Thu ngân sách nhà rn.rOc theo
ngành, loai hmnh kinh té
Chi ngân sách nhà rnróc theo
ngành lcinh tê

8

V' Ngãn sách nhà
0108.H.NSNIN.QG
nuOc

Thu ngân sách trên dja bàn theo
tinh, thành phO

9

V Ngân sách nba
0109.H.NSNN.QG
nu&c

Chi thuông xuyên ngàn sách
trén dja bàn theo tinh, thành
phO

10

Vi Ngâri sách flha
0110.N.NSNN.QG
nithc

Thu, chi can dôi ngân sách nba
nuOc cüa cac tinh, thãnh ph
trrc thuOc trung uong

STT
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Don vi báo cáo

Ky hiêu biu

Vii Ngân sách nba
0111 .N.NSNN.DT
nu&c

D? toán thu ngân sách nm
nithc theo linh W

Thôi hn gü'i báo cáo
Báo cáo näm: ngày 30 tháng 6 nàm thi hal
sau nãm thvc hin
Báo cáo nãm: ngày 30 thang 6 nàm thó hai
sau näm th?c hin
Uâc 6 tháng: Ngày 25 tháng 5 näm thijc
hiên
U'Oc näm: Ngày 25 thang 11 nàm thrc hin
b 6 thg dAu Mm: Ngây 25 tháng
11 Mm thuc hiên
s6 chInh thc Mm: Ngày 30 tháng 9 nàm
sau
U%c 6 tháng: Ngày 25 tháng 5 nàm thijc
hiên
UOc Mm: Ngày 25 tháng 11 Mm thçrc hiën
So so b 6 tháng dAu Mm: Ngày 25 tháng
11 näm thuc hiên
so b nàm: Ngày 31 tháng 3 Mm sau
Báo cáo Mm: ngày 30 tháng 6 nAm thu hal
saü nàm thvc hin
Báo cáo du toán ngãn sách nhà nuOc dã
dugc Quc hOi quyêt djIIh thbi gian nhn
báo cáo chm nhât là 30 ngày, 1c t1r ngày
van bàn dime ban hành.
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Ngãn sách nhà
0111
rn.r&c

Thô'i hn gfri báo cáo
Báo cáo tInh hInh thirc hin ngân sách
hEng nàm thbi gian nhmn báo cáo khi
UTFI thu ngân sách nhà nuOc ChInh phü trInh Quc hi.
theo 1mb vuc

Vi Ngân sách nha
0111.N.NSNN.QT
nuôc

Báo cáo quyt toán ngân sách nba rniOc dã
ducvc Quôc hi phé chuAn thôi gian nhn
Quy& toán thu ngân sách nha báo cáo chm nht là 30 ngày, k4 tü ngày
nuâc theo lmh vrc
van bàn duqc ban hãnh.

Vki Ngân sách nha 0112.N.NSNN.DT
rnthc

Báo cáo dii toán ngân sách nhà nithc dä
duçic Quc hi quyêt djnh thôi gian nhn
Dr toán can di ngãn sách nhà
báo cáo châm nhât là 30 ngày, ké tir ngày
nuóc
van bàn ducxc ban hành.

Vii Ngân sách nhà 0112.N.NSNIN.U'TH
nuOc

Báo cáo tInh hInh thuc hin ngân sách
15TH can di ngan sách nba hang nan thai gian nhn báo cáo khi
ChInh phü trInh Quôc h)i
rnthc

Vii Ngân sách nba 0112.N.NSNN.QT
nuUc

Báo cáo quyét toán ngân sách nhà nu&c dã
ducic Quôc hôi phé chun thôi gian nF4n
Quy& toán can di ngân sách báo cáo châm nhât là 30 ngày, ké tü ngày
nhà nuOc
van bàn duoc ban hành

Don vi báo cáo

STT

12

13

14

15

16

K hiu biêu

v

Ten biêu
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Don vi báo cáo

K2 hiêu biu

Vi Ngân sách nha
0113.N.NSNN.DT
rnr&c

Vii Ngân sách nha
0113.N.NSNN.QT
nu&c

Thô'i hn gui báo cáo
Báo cáo dir toán ngãn sách nha riuôc dã
Dir toán thu ngân sách r±à dime Quc h51 quyêt djnh thôi gian nhân
báo cáo ch3m nhàt là 30 ngày, ké tr ngãy
nithc theo sac thuê
van bàn ducxc ban hành
Ten bin

Báo cáo 9uy& toán ngãn sách nhà nuOc dã
ê chun thOi ian nhn
Quy& toán thu ngãn sách nhã ducrc Quôc hOi
báo cáo chm nhât là 30 ngày, ké th ngày
nuóc theo sAc thuê
van bàn dirge ban hành

19

Vv Ngân sách nba
0114.N.NSNN.DT
nuOc

Du toán chi NSNN, Chi NSTW
và Chi NSDP theo co câu chi

20

Vii Ngân sách nba
0114.N.NSNN.QT
rurOc

Quyt toán chi NSNN, Chi
NSTW và Chi NSDP theo co
cau chi

21

Vii Ngân sách nhà
0115 .N.NSNN.DT
rnrâc

Dv toán chi ngân sách trung
irong theo linh vrc

22

Vu Ngãn sách nhà
0115 .N.NSNN.QT
rnróc

Quyt toán chi ngân sách trung
irong theo 1mb virc

Báo cáo dir toán ngàn sách nha ni.rOc da
dirge Quc hi quyét djnh thbi gian nh3n
báo cáo cMm rthât là 30 ngày, ice tir ngày
van bàn ducic ban hành
Báo cáo quy& toán ngân sách nhà nuóc dã
dirge Quôc hOi phé chuAn thai gian nhn
báo cáo châm nhât là 30 ngày, Ice tur ngày
van bàn dime ban hành
Báo cáo du toán ngân sách nhà niró'c dä
dirge Quc hOi quyêt djnh thôi gian nh.n
báo cáo chm nhât là 30 ngày, Ice tir ngày
van bàn dirge ban hành
Báo cáo quy& toán ngàn sách nhà ni.róc dâ
dirge Quôc hi phé chu.n thin gian nhn
báo cáo cMm nhât là 30 ngày, ice tir ngày
van bàn dirge ban hành
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K hiu biu

23

Ngân sách nhà 0116.N.NSNN.DT
rnthc

24

Vi Ngân sách nba 0116.N.NsNIN.QT
nine

25

Khobacnhànuàc

0118.H.KBNN

26

Khobacnhànu6c

0119.H.KBNN

27

Kho bc nhà rnthc

0120.N.KBNN

28

SOTàichInh

0121.H.STC

Thôi hn gui báo cáo
Báo cáo dçr toán ngân sách nhà nuàc dã
ducxc Quc hi quyêt djnh th&i gian nhn
báo cáo chm rihât là 30 ngày, kê tir ngày
van bàn ducxc ban barth
Báo cáo quyêt toán ngân sách nhà nithc dã
duçic Quôc h*5i phê chuân thai gian nMn
báo cáo cham nhât là 30 ngày, kê tir ngày
van bàn ducie ban hành
- Báo cáo tháng: sau 5 ngày kát thüc tháng
Tinh hInh thuc hiên thu Va vay - Báo cáo nãm: ngày 05/0 1 nAm sau; ngày
cua ngãn sách nhà nuâc
0 5/06 nàm sau; 05/11 nãm sau

Ten biêu
Dr toán chi ngân sách trung
ucmg cho tthig bO, co quan
trung i.rcrng và các thim yin
khác cüa ngan sách tning uang
Quyêt toán chi ngân sách trung
ucvng eho tüng bô, co quan
tning uong và các thim vu
kháe cüa ngân sách trung ucing

- Báo cáo tháng: sau 5 ngày kát thüc tháng
Tinh hinh thuc hiên chi và trã - Báo cáo nàm: ngày 05/0 1 nàm sau; ngày
ncx vay ngân sách flha nine
05/06 näm sau; 05/11 nan sau
TInh hInh thuc hiên ngân sách ngày 05/01 nan sau; ngày 05/06 nAm sau;
05/11 näm sau
trung uang
âc 6 tháng: Ngày 25 tháng 5 nan thkrc
hin
Thu ngân sách trén dja bàn U'óc nãm: Ngày 25 tháng 11 nàm thirc hin
So so bo 6 tháng du nan: Mgày 25 tháng
tinhlthành phô...
11 nAm thuc hin
S sob nàm: Ngày 31 tháng 3 nàm sau
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K hiu biêu

Don vj Mo cáo

Sà Tài chInh

0122.H.STC

IL Quãn 1)2 ngân qu nhà

Th&i hn gui báo cáo
UOc 6 tháng: Ngày 25 tháng 5 nãm thçrc
hin
Chi thirOng xuyên ngân sách T5&c Mm: Ngày 25 tháng 11 Mm thrc hin
trén dja bàn tinhlthánh phô...
So so b 6 thang ctAu nàm: Ngãy 25 thang
11 nAm thuc hiên
S so bQ näm Ngây 31 tháng 3 nàm sau
Ten biu

HUt

30

Kho bac nhà nuOc

020 1.H.KBNN

31

Kho bac nhá nuäc

0202.H.KBNN

32

Kho bac nha nuOc

0203 .H.KBNN

III Nq céng
C Quán !:Y nd và
030 1.N.QLN.QG
Tài chInh dôi ngoai

- Báo cáo qu)?: ngày 20 thang sau qu)2 báo
cáo
Thu, chi ngân qu9 nhà nuOc
- Báo cáo nàm: ngày 20 tháng sau nàm báo
cáo
- Báo cáo qu)2: ngày 20 thang sau qu)2 báo
Sfr dpng ngân qu)2 nhà nu&c cáo
- Báo cáo nàm: ngày 20 tháng 01 Mm sau
tam thôi nhàn ri
Mm báo cáo
Thai han báo cáo:
- Báo cáo qu)2: ngày 20 tháng sau qu)2 báo
Xii 1)2 ngân qu5r aM rnthc tam
cao
thôi thiêu hut
- Báo cáo nàm ngày 20 tháng 01 nàm sau
nãm báo cáo

Vay và trá ng cüa Chinh phü

Báo cáo nam: Ngày 30 tháng 6 Mm sau
nám báo cáo

7
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Don vj báo cáo

K hiu biu

Cic Quán 1 my và
0302.N.QLN.QG
Tài chinh dôi ngoai
CI;K Quán 1)' ng V
Tài chInh dOi ngoi
36

0303.N.QLN.QG

Ciic Quán b? rig và
0304.N.QLN
Tài chinh dOi ngoai

Thô'i hn gui báo cáo
Ten bin
Vay và trá rig nuOc ngoài cüa Báo cáo Mm: Ngày 30 tháng 6 Mm sau
Mm báo cáo
Quôc gia
Báo cáo Mm: Ngáy 30 tháng 6 Mm sau
Vay Va trá rig cong
Mm báo cáo
Các chi tiêu v no cOng va n
nuoc ngoai cua quoc gia

Cuc Quán i2 rig và
0305.H.QLN
Tài chInh dOi ngoai

Thuc hiri vay và trá rig trorig
rnroc cUa ChInh phü

Cic Quãn 1 rig va
0306.H.QLN
Tài chInh dOi ngoai

Thuc hin vay và trã no riuOc
rigoal cüa ChInh phü

Cic Quán 1 rig vá
0307.H.QLN
Tài chInh dOi ngoai

Thuc hin vay và trá rig trong
nuoc dugc Chinh phü báo lãnh

40

Ci,ic Quân 1 rig và
0308.H.QLN
Tài chinh dôi ngo?i

Thuc hin vay và trá no ni.róc
ngoai dugc ChInh phU báo lânh

41

Cijc Quán l)•' rig và
0309.H.QLN
Tài chInh dOi ngoi

TInh hlnli vay Va trá rig nuó'c
rigoái cüa doanh nghip theo
hinh thüc tir vay tç trá

38

Báo cáo Mm: Ngày 30 tháng 6 Mm sau
Mm báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 30 tháng 8 hang
nàm
- Báo cáo nàm: Ngày 30 tháng 6 riãm sau
Mm báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 30 thárig 8 hang
Mm
- Báo cáo Mm: Ngáy 30 tháng 6 Mm sau
nám báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngáy 30 tháng 8 hang
Mm
- Báo cáo Mm: Ngày 30 tháng 6 Mm sau
näm báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 30 tháng 8 hang
Mm
- Báo cáo riäm: Ngáy 30 tháng 6 Mm sau
Mm báo cáo
- Báo cáo qu)?: 30 ngày sau kM két thác
qu
- Báo cáo nàm: Ngãy 30 tháng 6 Mm sau

8

STT

Don vj báo cáo

1(32 hiu biu

42

Cuc Quân ! rig vã
0310.H.QLN
Tài chInh dOi ngoai

43

SO Tái chInh

0311.H.STC

IV. Ch&ng khoán
Chüng
lily
ban
050 1.D.UBCIC
khoán Nhà nu&c
Chirng
ban
Uy
0502.HJJBCK
khoán Nba nuOc

46

Chtmg
ban
lily
o5o3.H.UBCK
khoán Nba rnthc

Chüng
lily
ban
0504.H.UBCK
khoán Nba nuOc
48

lily

ban

Chüng 0505.H.UBCK

Ten biu

Thô'i hn gill báo cáo
nám báo cáo

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 30 tháng 8 hang
Th?c hii?n vay và trá ng cong nàm
- Báo cáo nám: Ngày 30 tháng 6 nám sau
theo hmnh thüc vay
nàm báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: TruOc ngày 15/7 hang
Thvc hin vay và trá ng cüa
nam
tinh, thành phô
- Báo cáo nãm: TnrOc ngày 15/1 hang nAm
TInh hinh giao dich trén thj truOc 14h ngày hOrn
tru&ng chüng khoán
Báo cáo tháng chm nhAt ngáy 12 cüa
Quy mô thj tru&ng chüng tháng sau tháng báo cáo
Báo cáo nám chm ahAt vào ngày 20
khoán
tháng 01 nám sau nãm báo cáo
Báo cáo qu32: chm nhât ngày 30 tháng sau
So hrgng cong ty chüng khoan qu32 báo cáo
Báo cáo nàrn: chm nhAt vào ngày 30
có giây phép hoat dng
tháng 01 nam sau nãm báo cáo
Báo cáo tháng: cham nhât ngãy 12 tháng
sau tháng báo cáo
Hoat dng du thu trai phik
Báo cáo näm chm nht vào ngày 20
tháng 01 nãm sau nãm báo cáo
Báo cáo tháng: ngày 17 tháng sau tháng
Hot d'ng dAu giá cO phãn

9
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50

Don vi báo cáo
khoán NH nithc

Ky hiêu biêu

Chthig
ban
Uy
0506.T.IJBCK
khoán NH rnrâc
Chüng
ban
Uy
0507.TJJBCK
khoánNhàni.rOc

51

ChiLmg
Cry
ban
0508.H.UBCK
lchoán NH nuOc

52

Chiirng
ban
Cry
0509.T.UBCK
lchoán NH nuóc
Chüng
Cry
ban
0510.H.UBCK
kihoán Nhà nuóc

Chtmg
ban
Cry
0511.FLUBCK
khoán Nhà nuâc

V. Quán Iy trái phiêu

Ten biêu

Thôi hn gfri báo cáo

báo cáo
Báo cáo nám: chm nhât vào ngày 20
tháng 01 nam sau näm báo cáo
Cham nht ngày 12 tháng sau tháng báo
TInh hmnh mô dóng tái khoán
cáo
Chm nht ngày 25 tháng sau tháng báo
Hot dng hru lc' chirng dw
cáo
Báo cáo ngày" chm nht 14 giô ngày horn
sau
Giao dich trái phiu chInh phü
Báo cáo nAm: châm nhât vào ngày 20
thang 01 nãm sau nãm báo cáo
Hot dng cüa các cOng ty quán Chm nhât ngày 25 tháng sau tháng báo
1 qu5 và qu dAu tu chirng cáo
lchoán
Báo cáo tháng: chrn nhAt ngáy 12 tháng
sau tháng báo cáo
Hot dng phát hành
Báo cáo nàm: chm nhtt vào ngày 20
tháng 01 Mm sau nãm báo cáo
Báo cáo ngày: chm nhât là 14 giô ngày
hOrn sau
(lao djch trén thj truông chiirng Báo cáo tháng: chm nht ngày 12 tháng
sau tháng báo cáo
lchoán phái sinh
Báo cáo Mm: chm nhAt vào ngày 20
tháng 01 Mm sau nãm báo cáo

10
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55

K3? hiêu biu
Don vj báo cáo
Vi,' Tài chmnh cac
ngân hang và M 060 1.N.TCNH
chüc tài chinh

56

Vu Tài chinh cac
ngân hang va t 0602.H.TCNII-1
chüc tài chinh

57

Vi,i Tái chinE các
ngân hang va M 0603.Q.TCNH
chüc tái chInh

58

Kho bac nhá nuOc

0604.H.KBNN

59

Kho bac nhà nuâc

0605.Q.KBNN

Ten biu

Thô'i h3n gill báo cáo
Ngày 20 tháng 1 nàm sau nàm báo cáo

Két qua phát hánh üt phiêu
- Báo cáo qu3?:
+ Dôi vth so lieu dir kik: Ngày 18 tháng
dAu qu báo cáo
Kê hoach phát hành trái phiêu
+ DOi vOi s 1iu chInE thüc: 05 ngày sau
ducic Chinh phü báo lãnh
ichi duçic cAp có thAm quyn phé duyt
- Báo cáo nàm: Ngày 15 tháng 03 näm báo
cáo
Ngày 18 tháng dAu qu3? tip theo
Két qua phát hánh trái phiêu
ducic ChInh phü báo lãnh
K hoach phát hành cOng ci,' ncx Sau khi BQ phê duyt phiro'ng an diu
hành NSNN qu9/nàm.
ChInh phü
Kêt qua dâu thâu trái phiêu Ngáy 18 tháng dâu qu3? tip theo
ChInh phü tai thj truông trong
flLtOC

0606.H.KBNN

60

KIm bac nhà rnrOc

61

ban
Chüng
Uy
0607.Q.UBCK
lchoán Nba nithc

62

Chtmg
ban
Uy
0608.Q.UBCK
khoán Nba rnthc

Kát qua tng hcip phát hânh,
thanh toan cOng ci,' nq ChInh
phU
TInh hInh sO huu trái phiu cüa
nba dAu tix
TInh hinh n&m gift trái phik
trên tài khoán luu k)? cUa SO
giao djch Ngân hang Nhà nuOc

- Báo 6 tháng: Ngày 18 tháng dâu cüa k3
báo cáo tip theo
- Báo cáo näm: Ngày 20 tháng 01 nàm sau
Ngãy 18 tháng dAu qu3? tip theo
Ngáy 18 tháng dAu qu3? tip theo
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Don vj báo cáo

K' hiu bi&i

63

Sd Tài chInh

0609.N.STC

64

Sd Tài chinh

0610.H.STC

65

Sd Tài chInh

0611.N.STC

66

Sd Tài chInh

0612.H.STC

67

68
69
70
71

Sd Tài chInh

0613.H.STC

VI. Báo hiêni thiro'ng mi
Cic Quán 12, giám
070 1.N.QLBH
sat Báo hiêm
Ciic Quán i, giám
0702.N.QLBH.QG
sat Bâo hiêm
Civic Quán 1, giám
0703.N.QLBH.QG
sat Báo him
Ci;ic Quãn 1)', giám
0704.N.QLBH.QG
sat Bão him

Thb'i hn gü'i báo cáo
Ten biu
K& hoach phát hánh trái phiu Ngày 20 tháng 01 nàm báo cáo.
chInh quyên dja phucxng
Kt qua phát hânh trãi phik - Báo cáo qu): Ngày 18 qu2 tip theo;
- Báo cáo nàm: Ngày 20 tháng 01 nàm sau.
chmnh quyên dja phuong
Tlnh hinh huy dng vâ thanh Ngày 20 tháng 01 nám sau.
toán trái phiEu chInh quyk dja
phirong
- Báo cáo 6 thang: Ngày 18 tháng dAu cüa
Mua 1i trái phiu chInh quyn k' báo cáo tip theo;
- Báo cáo nãm: Ngày 20 tháng 01 näm sau.
dja phuotig
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng dAu cüa
Hoán di trái phiu chInh k3T báo cáo tip theo
- Báo cáo näm: Ngày 20 tháng 01 nàm sau
quyn dja phuong
näm báo cáo
Các clii tiêu phát trin chü yu
cüa ngành báo him
Doanh thu phi báo him gc,
chi bôi thuOng gôc và trá tiên
baa him gtc
Thông ice ho?t dng môi gidi
báo hem
S lao dng cüa thi tru&ng báo
hiém

Ngày 30 tháng 6 nãm sau
Ngày 30 tháng 6 nàm sau

Ngày 30 tháng 6 nãm sau
Ngáy 30 tháng 6 nàm sau

12
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K hiéu biéu
Don vi báo cáo
Cic Quân 1, giám
0705 .N.QLBH
sat Báo him
Cic Quân I)?, giám
0706.N.QLBH
sat Baa him
Ciic Quãn 1, giám
0707.N.QLBH
sat Báo hiêm

75
76
77
78

VII. Xuât nhp khâu
Tng Cvc Hái quan 080 1.H.TCHQ.QG
Tong C\lc Hái quan 0802.H.TCHQ.QG
TOng Cvc Hái quan 0803 .T.TCHQ.QG
TOng C14c Hái quan 0804.T.TCHQ.QG

79

Tong Ci4c Hâi quan

80
81
82
83

TOng Ciic Hâi quan
TOng Cvc Hái quan

0805.T.TCHQ.QG

0806.T.TCHQ.QG
0807.T.TCHQ.QG

TOng C%xc Hái quan

0808.T.TCHQ.QG

Tng Ciic Hái quan

0809.T.TCHQ.QG

Thô'i h4n gill báo cáo
Ten biêu
Chi tiêu tái chmnh cüa doanh Ngãy 30 tháng 6 nãm sau
nghip bão hiEm
Ca cu du tu doanh nghiêp Ngày 30 tháng 6 nãm sau
bâo him phi nhân thp
Co cAu dAu Pr doanh nghip Ngáy 30 tháng 6 nãm sau
báo hiêm nhân thç
Xut lchâu hang hóa
Nhp lchâu hang hóa
Xuât lchâu hang hóa
Nhp khâu hang hóa
Xuât khâu hang hóa cüa cac
doanh nghip có vOn dâu ta
trrc tiêp naOc ngoài (EDI)
Nhp khAu hang hóa cüa các
doanh nghip có vn dAu tu
tri,rc tip nudc ngoâi (FDI)
Tri giá xuât khâu, nhâp lchâu
chia theo tinh thánh phô
Xuât khâu sang mt sO nuó'c,
vüng lath thô chia theo mt
hang chü yk
iciìu tr môt s nuâc,
yang lânh th chia theo mt

5 flfl>' lam vic sau 1cS báo cáo
5 ngày lam vic sau 15' baa cáo
10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
10 ngày lam vic sau tháng báo cáo

10 ngày lam vic sau thang báo cáo

10 ngáy lam ViC sau tháng báo cáo
10 ngày lam vic sau tháng báo cáo

10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
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Don vj báo cáo

K5 hiu biêu

Ten biu
hang chü y4u

84

Tong Ci,ic Hái quan

0810.H.TCHQ.QG

XuAt khâu hang hóa

85

TOng Ciic Hái quan

0811.H.TCHQ.QG

Nhp khu hang hóa

86

T6ng Ciric Hal quan

0812.H.TCHQ.QG

Hang hóa tái xuAt khAu

87

T6ng Cic Hal quan

0813.H.TCHQ

88

Tong Cvc Hal quan

0814.Q.TCHQ

89

T6ng Cic Hái quan

0815.Q.TCHQ

90

T6ng Cuc Hái quan

0816.H.TCHQ

91

T6ng Ciic Hái quan

0817.H.TCHQ

Thb'i h3n gü'i báo cáo

Báo cáo qu2: 60 ngày sau k5' báo cáo qu2
Báo cáo nãm: 30/9 nãm sau IcST báo cáo
nàm
Báo cáo qu: 60 ngày sau 13' báo cáo qu
Báo cáo nàm: 30/9 nAm sau k3T báo cáo
näm
Báo cáo qu: 15 ngày sau Ic3' báo cáo qu)?
Báo cáo nãm: 90 ngày sau kST báo cáo näm
Báo cáo qu2: 30 ngày lam vic sau k3 baa
cáo qu
Báo cáo näm: 30 ngày lam vic sau k3' báo
cáo nàm
Báo cáo quy: 30 ngày lam vic sau k3' báo
cáo qu'

Trj giá xuAt khu, nhp lchAu và
can can thuong mai theo châu
luc, nhÔm mxOc va mt s'
nuóc/vüng Ianh th chü yêu
Xuât Ichâu sang các châu 1iic,
nhóm nuóc theo nhóm, m.t
hang chü yêu
Nhap khâu tir cac châu luc, Báo cáo qu?: 30 ngày lam vic sau 15' báo
nhóm nuóc theo nhóm, mt cáo qu
hang chU yêu
Báo cáo qu?: 60 ngày lam vic sau Iq> báo
Xuât khâu sang mt s
cao quy
nirOc/vüng lãnh thO theo ma Báo cáo nàm: Ngày 30/9 hang nàm sau kSi
AHTN
báo cáo näm
Nhap kh.0 tü môt s6 Báo cáo qu)?: 60 ngày lam vic sau 13' báo
nirOc/vOng lânh th theo ma cáo qu)?
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92

Do'n vj báo cáo

Tong Cic Hái quan

0818.N.TCHQ

93

Tong Cic Hái quan

0819.T.TCHQ

94

TOng Ciic Hâi quan

0820.T.TCHQ

95

96

97

98

99

TOng Ciric Hái quan

Tong Ciic Hái quan

TOng Cic Hái quan

Tang Cic Hái quan

TOng Ciic Hái quan

Ten hiM
AHTN

Thôi hn gü'i háo cáo
Baa cáo nãm: Ngãy 30/9 hang nAm sau 1c5'
báo cáo nàm

S lucmg nuóc/vüng lanh th
chia thea tmg mire trj giá

Báo cáo nàm: 60 ngày lam vic sau k3r báo
cáo nàm

Ky' hiu biu

082 1.N.TCHQ

0822.N.TCHQ

0823 .T.TCHQ

0824.T.TCHQ

0825.T.TCHQ

Xuãt khAu hang hóa cüa các Baa cáo tháng: 10 ngày lam vic sau tháng
baa cáo
doanh nghip trong ni.rOc
Nihap khAu hang hóa cUa các Báo cáo tháng: 10 ngáy lam vic sau tháng
baa cáo
doanh nghip trong nuôc
S lucing doanh nghip và fti
giá cüa tüng khOi doanh nghip
thea mire tr giá
Sá lucxng doanh nghip va tn
giá xuát nhp lchâu chia thea
tinhlthánh phO
Tri giá xuât lchAu, nh3p khAu
hang hOa chia thea Cic Hãi
quan
Trj giá xut lchAu, nhp khAu
hang hóa thông quan thea Ciic
Hái quan
Xuât kh.0 cira các Cue Hái
quan chia thea thOrn, m.t hang
chit yk

Báo cáo näm: 60 ngày lam vic sau 13' báo
cáo nàm
Báo cáo näm: 60 ngày lam vic sau k5' báo
cáo nàm
Báo cáo tháng: 10 ngày lam vic sau tháng
baa cáo
Baa cáo tháng: 10 ngáy lam vic sau tháng
baa cáo
Baa cáo tháng: 10 ngáy lam vic sau tháng
baa cáo
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Don vj báo cáo

100

Tng Cuc Hái quan

101

102

Tong Ciic Hal quan

Ttng Cuc Hái quan

K' hiu biu
0826.T.TCHQ

0827.T.TCHQ

0828.T.TCHQ

103

Tong Civic Hal quan

0829.H.TCHQ

104

TOng Ciic Hái quan

0830.H.TCHQ

105

Tong Ciic Hái quan

083 1.Q.TCHQ

106

Tkg Cic Hái quan

0832.Q.TCHQ

107

Tong Cvc Hâi quan

0833.T.TCHQ

108

Tong Ciic Hâi quan

0834.T.TCHQ

Ten biu
Nhp khAu cUa các Cvc Hal
quan chia theo nhóm, mat hang
chüyu
Xuãt khu cac nhóm, mat hang
chü yk thông quan theo Cic
Hal quan
Nhâp khâu cac nhóm, mat hang
chü yêu thông quan theo Ciic
Hái quan

Thôi hn gUi báo cáo
Báo cáo tháng: 10 ngày lam vic sau tháng
báo cáo
Báo cáo tháng: 10 ngày lam vic sau tháng
báo cáo
Báo cáo tháng: 10 ngáy lam vic sau tháng
báo cáo

Báo cáo 6 tháng: 30 ngày lam vic sau
So lucxng tâ lchai và frj giá xuAt
báo cáo 6 tháng
khAu chia theo nhóm loai hmnh
Báo cáo Mm: 60 ngày lam vic sau lc3T báo
xuAt kh.0 chü yu
cao nam
Báo cáo 6 tháng: 30 ngày lam vic sau
SO lugng tä lchai và tn giá nhap
báo cáo 6 tháng
khu chia theo nhóm loai hinh
Báo cáo näm: 60 ngày lam vic sau 1cS' báo
nhp khAu chü yu
cao nam
XuAt khu nhóm, mat hang chü Báo cáo qu2: 60 ngày sau 15i báo cáo qu2
yu chia theo phucxng thi'rc van
chuyn
Nhp khAu thOrn, mat hang chü Báo cáo qu?: 60 ngáy san lcjt báo cáo qu
yu chia theo phi..rong thüc vn
chuyn
Báo cáo tháng: 10 ngây lam viec sau tháng
Xut khAu hang hOa chju thuE
báo cáo
Báo cáo tháng: 10 ngây lam vic sau tháng
Nhp lchAu hang hóa chju thu
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Don vi báo cáo

K hiêu blén

109

Tng Ciic Hâi quan

083 5.Q.TCHQ

110

Tong Ciic Hal quan

083 6.Q.TCHQ

111

Tong 07ic Hái quan

0837.Q.TCHQ

112

T6ng Ciic Hái quan

083 8.Q.TCHQ

Ten biu

Thbi hn gui báo cáo

báo cáo
CIII s don giá và luçvng hang Báo cáo qu): 60 ngày sau kiS báo cáo qu)?
hóa xuAt kh.0
Chi s don iá và lucxng hang Báo cáo qu)?: 60 ngày sau 1c5" báo cáo qu9
hóa nhâp khâu
báo cáo qu
Xuât lchâu nhóm, mt hang thU Báo cáo qu?: 60 ngày sau
yu chia theo mt sO cUa lchâu
chinh
Nhp khAu nhóm, m4t hang thU Báo cáo qu)?: 60 ngày sau k3' báo cáo qu)2
yu chia theo mt sO cüa khâu
chInh

VIII. Quán 1y giá
113

090 1.N.QLG

Cic Quán1? giá

S doanh nghip thm djnh giá Ngày 20 tháng 01 nàm sau nàm báo cáo
ducic cAp giây chimg nhn dU
diêu lciên kinh doanh dich vu
thAm djrLh giá

IX. Tài san cong
114

115

C14c Quán 1' cOng
100 1.N.QLCS
san
cong
san

1002.N.QLCS

TInh hinh dAu ta xây dçmg, mua Ngày 30 tháng 3 nàm sau nãm báo cáo
s&m, giao, thuê tài san cOng tai
co quan, tO chüc, don vi
Tilt hmnh quãn 1)?, sü ding tài Ngày 30 tháng 3 nàm sau nàm báo cáo
san cOng tai co quan, tO chüc,
don vi

17
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Don vj báo cáo

Ky' hiu bi&i

116

Ciic Quán 1)2 cong
1003 .N.QLCS
san

117

Ciic Quàn 1)2 COng
1004.N.QLCS
san

Thb'i hn gui báo cáo
Ten biu
TInh hmnh xü 1)2 tài san cOng tai Ngày 30 tháng 3 näm sau nãm báo cáo
co quan, t chüc, don vi
Tinh hInh khai tháC nguOn 11rC Ngày 30 tháng 3 nãm sau nàm báo cáo
tài chfnh tài san cOng tai CO
quan, th chirc, don vi;

X. Ngirôi nQp thd
118

Tng CC Thu

110 1.H.TCT

119

lông Cvc Thus

1102.H.TCT

120

Tong CUC Thug

1103 .H.TCT

121

Tng cuc Thu

1104.T.TCT

122

TOng CUC Thu

1105.T.TCT

- Báo cáo tháng: Cham nhit vào ngày 10
TinE hmnh hoat dng cüa nguôi
cUa tháng tMp theo ngay sau báo cáo
nQp thu duqc cap ma s thu - Báo cáo nànv Chm nhât vào ngày 20
1Os
tháng 01 nãm sau nãm báo CáO.
- Báo Cáo tháng: cham nht vào ngày 10
TInh hinh hoat dng cüa ngi.rôi
üa tháng tiêp theo ngay sau 1c3 báo cáo
nOp thug duçxc Cap ma s thu
- Báo cáo natv Chm nhAt vào ngày 20
13 5
tháng 01 näm sau nám báo Cáo.
- Báo Cáo thàng cham nh.t váo ngày 10
TinE hinh quàn 1)2 d& tucing ua tháng tip theo ngay sau lç5i báo Cáo
- Báo Cáo nãm: cham nhAt vào ngày 20
nop thuê trén dia bàn
tháng 01 nàm sau nàm báo cáo.
Tinh trang hoat dng Cüa doanh Chm nhát vào ngày 10 Ua tháng tip theo
ngay sau k3r báo cáo
nghiêp theo dia bàn
TinE trng hoat dng Cüa doanh Ch3m nhât vào ngày 10 crna tháng tip theo
nghip theo khu vuc kinh th và ngay sau lcsl báo cáo
loai hinh doanh nghip

123

Tërng cuc Thu

1106.T.TCT

TinE trang hot dng Cua doanh Châm nhAt váo ngày 30 cüa tháng báo cáo
nghiêp theo dja bàn

18
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Don vj báo cáo

Ky hiêu biêu

124

Tong cic Thuê

1107.T.TCT

125

Tng c'ic Thu

1108.Q.TCT

126

Tong cic Thu

1 109.Q.TCT

127

Tong cic Thuê

1110.N.TCT

128
129

130

131

TOng cic Thu
Tèrng cvc Thu

TOng cic Thu

TOng civic Thu4

1111.N.TCT
1112.N.TCT

11 13.N.TCT

1114.H.TCT

Thô'i hn gui báo cáo
Tinh trng hoat dng cüa doanh Ch.rn nht vào ngày 30 cüa tháng báo cáo
nghip theo thu virc kin.h tE và
lo?i hinh doanh nghip
TInh hinh san xuAt lcinh doanh Chm nht ngày 20 cilia tháng the hai cilia
qu? sau qu' báo cáo
cüa doanh nghip theo dja bàn
Ten biêu

TInh hInh san xuât kinh doanh
cilia doanh nghip theo khu vrc
kinh th va loai hirih doanh
nghip
Tinh hInh tài chInh cilia doanh
nghip theo dja bàn
TInh hInh tài chInE cilia doanh
nghip theo ichu vrc kinh t và
loai hmnh doanh nghip
Tinh hinh tài chinh cilia các t
churc tIn diing theo dja bàn
Tinh hInh tài chinh cilia các t
chilrc tin dçtng theo thu vrc
kinh th và loai hinh doanh
nghip

Chm nhAt ngày 20 cilia tháng thu hai cilia
qu' sau qu' báo cáo

Thai hn báo cáo: Chm nhAt vào ngày
20/4 nàm sau näm báo cáo
Chm nhât vào ngày 20/4 nãm sau nãm
báo cáo
Chãm nhAt vào ngày 20/4 nàm sau nãm
báo cáo
Chm nhât vào ngày 20/4 näm sau nãm
báo cáo

- Báo cáo tháng: cham nhât vào ngày 10
Tinh hinh tuãn thu pháp 1ut v& cilia tháng tip theo ngay sau k3' báo cáo.
thuE cilia doanh nghip theo dja - Báo cáo qu: chm nhât vào ngày 18 cilia
tháng dAu qu' tiêp theo ngay sau 1c' báo
bàn
cáo.

19
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132

Don vj báo cáo

Tng c'c Thus

Kj hiéu bi&u

1115.H.TCT

Thôi h3n gü'i báo cáo
- Báo cáo näm: chm nht vào ngày 20 cüa
tháng dAu näm tip theo ngay sau k3T báo
cáo.
- Báo cáo tháng: chm nhAt vào ngày 10
cüa tháng tip theo ngay sau lc5r báo cáo.
Tinh hmnh tuân thu pháp 1ut v - Báo cáo qu: cham nhãt vào ngày 18 cüa
thu cüa doanh nghip theo khu tháng dAu qu)? tiêp theo ngay sau 1c3' báo
kinh tê và loai hInh doanh cáo.
- Báo cáo nàm: chm nht vào ngày 20 cüa
nghip
tháng dAu nàm tiêp theo ngay sau kS' baa
cáo.
Ten biu

XI. Don vj có quan h vó'i ngân sách
133

Cuc Tin hoc, thng
1201.H.THTK
ice tài chInh

134

Cic Tin hoc, thng
1202.H.THTK
Re tài chInh

135

Cuc Tin hpc, thng
1203.H.THTK
bce tâi chIph

- Baa cáo qu)?: 18 ngày sau khi Rat thüc
S lucxng ma s don vj sir dvng
quy
ngân sách nba nuOc theo cap
- Báo cáo nãm: 20 ngãy sau ichi kt thüc
quân 1', 1oi hmnh don vi
nam
So Ricing ma s dun vi sir dung - Báo cáo quy: 18 ngày sau khi icat thüc
ngãn sách nhã nuOc theo ba1 qu
hinh cüa các dun vi hu&ng ngân - Báo cáo näm: 20 ngãy sau ichi Ret thác
näm
sách trung uan
S Ricing ma sO dun vj sir ding - Báo cáo qu?: 18 ngày sau ichi Ret thüc
ngân sách nhà nuOc theo ba1 qu'
hinh cira cac dun vi hithng ngãn - Báo cáo nàrn: 20 ngáy sau Ichi Ret thüc
näm
sách di:a phuung

20

STT

Thin vi báo cáo

K hiéu biM

136

Cuc Tin hoc, thông
1204.H.THTK
kë tài chInh

137

Cue Tin hoc, thng
1205 .H.THTK
ké tài chinh

138

Cue Tin hoc, thng
1206.H.THTK
Ice tái chInh

Thbi hn gü'i báo cáo
- Báo cáo qu?: 18 ngày sau ichi k& thüc
qu2
- Báo cáo Mm: 20 ngày sau khi kM thüc
nàm
- Báo cáo qu)?: 18 ngày sau 1±1 kM thüc
S hrqng ma s dv an dAu Ui qu)?
- Báo cáo Mm: 20 ngày sau khi 1cM thñc
theo chuong, cAp ngân sách
Mm
- Báo cáo qu)?: 18 ngày sau khi kM thüc
S lucxng ma s dir an dAu Pr quy
theo giai do?n, theo cc' quan - Báo cáo Mm 20 ngày sau khi kM thüc
cap ma
nam

Ten biéu
S lugng ma s don vj sfr dçing
ngan sách nba nuóc trên dja
bàn tinhlthành ph theo cap
ngânsách

XII. Dot vj si nghip cong
139

140

141

142

Vu Tài chInh hánh
1301.N.HCSN
chInh s'çr nghip
Vu Tài chInh hành
1302.N.HCSN
cInb nghiêp

SO Tài chinh

SO Tài chmnh

1303 .N.STC

1304.N.STC

S lugng dun vi sir nghip cong
hin cO trên cá nuOc theo cap
nân sách
Tong hcvp so thu cüa don vj sç
nghip cOng trén cá nithc
(khong bao g6m ngun ngân
sách nhà nLrOc)
sá luqng don vi sç nghip cong
hiên có trén dia bàn tinblthành
ph
Tong hqp so thu cüa don vj
nghip cong (không bao gm
nguOn ngân sách nba nuOc) trén

31/03 nàm sau Mm báo cáo

15/11 Mm sau Mm báo cáo

Ngày 15 tháng 02 näm sau nãm báo cáo

Chm nhât sau 30 ngày dirge cap có thâm
quyen phê duy

21
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Don vj báo cáo

Ky hiu biéu

Ten bi&i
dja bàn tinhlthánh phô

'C

143

144

145

146

147

148

Thbi hn gü'i báo cáo

XIII. Doanh nghip nhà nutcLDoanh nghiçp Co VOn nha nirot
TInh hinh tái chinh và san xuAt Châm nhAt váo ngày 31/7 Mm sau nàm
chInh
Tài
Cue
kinh doanh cüa doanh nghip báo cáo
140 1.N.TCDN
Doanh nghip
nhà nuóc
- Báo cáo qu?: dn ngày 20 cüa thang cuoi
TInh hinh tái cci d.0 doanh qu
Tài
chInh
Cue
1402.H.TCDN
- Báo cáo nàm: ch3m thAt vào ngày 3 1/01
nghip nba rnr&c
Doanh nghip
Mm sau nàm báo cáo
Giám sat dAu tu vn nba nuOc Th&i h?n báo cáo: ch3m thAt vào ngày
Tài
chInh
Cue
1403 .N.TCDN
31/7 Mm sau nam báo cáo
vào doanb nghip
Doanh nghip
- Báo cáo 6 tháng: Chm that vao ngáy
Giám sat tái chInh di vOi 30/9 nãm báo cáo
chInh
Tài
Cue
1404.H.TCDN
- Báo cáo Mm: chm nhAt váo ngáy 31/7
doanh nghip nhà nuOc
Doanh nghip
nàm sau Mm báo cáo
Hieu qua hoat dng và xp loai Ch3m nhAt vao ngày 31/7 nám sau Mm
chinh
Tài
Cue
1405.N.TCDN
báo cáo
doanh nghip nba mthc
Doanh nghip
- Báo cáo 6 tháng: các dan vj báo cáo gifri
Giám sat tâi chinh di vói báo cáo chm nhAt vào ngáy 31/8 nàm báo
doanh nghip nba nithc tai cáo
1406.H.STC
S& Tài chInh
- Báo cáo Mm: chm nhAt vâo ngày 31/5
tinh/thành phô
Mm sau nãm báo cáo
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149

Don vj báo cáo
S& Tài chInh

Ky hiéu biêu
1407.N.STC

XIV. Qu5 tài chinh nhã nir&c
Vu Tài chInb hành
150 1.N.HCSN
gh•

Thôi h4n gui báo cáo
Ten biêu
Hiu qua boat dng và xêp loai CMm rihât vào ngày 31/5 näm sau näm
doanh nghip nhà nuóc tai báo cáo
tinhlthành phô
Thu, chi Qu9 Bào hiêm XA hi

Chm nht 30 ngày icE tir ngày vAn bàn
duic ban hành

151

Vu Tài chInh hành
1502.N.HCSN
chInh si,r nghip

Thu, chi Qu Bào hiêm Y té

Chm nht 30 ngày icE tü ngày vAn bàn
duqc ban hành

152

Vu Tài chInh hành
1503 .N.HCSN
cthni sç nghip

Chm nht 30 ngày icE tü ngày vAn bàn
dugc ban hành

153

Vu Tài chInh hành
1504.N.HCSN
cSinii s',r nghip

Thu, chi Qu Bào hiEm That
nghiep
Du kiEn các chi tiéu dAu tu tü
qu5T BHXIH, BHYT, BHTN

154

Vu TAi chinh hành
1505.N.HCSN
cjnh sij nghip

Chrn nht 30 ngày 1c tü ngày vAn bàn
duqc ban banE

155

Vu Tài chinh hành
1506.N.HCSN
chinE sir nghip

156

Vi Tài chinh cac
ngàn hang và t6 1507.N.TCNIH
chüc tài chInh

Tng hccp dv toán thu, chi cac
quy bào hiEm
Tong hcxp quyét toán các qu5'
tài chinh nhà ntrOc ngoài ngân
sách
KEt qua lcinh doanh cüa các qu5'
tài chInh có chirc nAng cho vay,
bào lanE
Tong hccp quyEt toán các qu
tài chInh nba nuó'c ngoài ngân
sách tai tinhlthành phô...

150

157

So Tài chInh

1508.N.STC

XV. Xô sá, dt cu'qc, casino, trô cho'i din tfr có thtr&ng

Cham nh.t 30 ngAy IcE tir ngAy vAn bàn
dirqc ban hành

Chm nht 30 ngáy ice tr ngày vAn bàn
dugc ban hành
Chm nhât 30 ngày Ice tü ngày vAn bàn
duqc ban hart
Truâc ngày 15/12 hang nAm
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158

159

160

161

162

Ky hiêu bi&i
Dan vi báo cáo
Vu Tài chInh các
ngân hang va t6 1601.N.TCNH
chüc tài chinh
Vu Tài chInh các
ngãn hang va tã 1602.N.TC
chüc tãi chInh
Vu Tài chinh các
ngân hang va t 1603 .N.TCNIH
chrc tài chInh
Vu Tài chInh các
ngân hang va th 1604.N.TC
chüc tài chInh
XVI. Vn du tu' cong

Kho bac nhà nuOc

1704.H.KB

a

Ten bieu
Tinh hinh ho?t dng kinh doanh
XO SO
TInh hinh hoat dng kh doanh
dt cuxc
TInh hInh hot dng kinh doanh
casino
TInh hmnh hot dng kinh doanh
trô chcii din tà có thithng

Thô'i han gü'i báo cáo
90 ngày sau khi k& thüc nãm báo cáo

90 ngày sau khi kát thüc nãm báo cáo

90 ngáy sau khi k& thüc nàm báo cáo

90 ngày sau kthi k& thüc nàm báo cáo

+ Hng tháng: Truäc ngày 15 cüa tháng
báo cáo. D& vâi báo cáo lüy ice thirc t
Báo cáo kát qua thanh toán vn thanh toán vn dAu tx cong 12 tháng, u&c
x cong ká hoach
du
thanh toán 13 tháng, báo cáo truóc ngáy 15
nàm. . .tháng... (Vn ngân sách
tháng 01 nàm sau nam k ho?ch.
Trung uang)
+ H&ng näm (báo cáo 13 tháng): Truót
ngày 28 tháng 02 nàm sau nãni k hoach.

163

Kho bac nhá nuôc

1705 .H.KBNN

Báo cáo lc&t qua thanh toán vn + Hang tháng: Truôc ngày 15 cüa tháng
du tr cong k
hoach báo cáo. Di vOi báo cáo lily k thuc t
tháng...
(V'n
ngân
sách thanh toán vn du tu cOng 12 tháng, uóc
Mm
Dja pht.ro'ng)

24
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Thin vi báo cáo

K hiêu biu

Ten biu

Thôi hn gui báo cáo
thanh toán 13 thãng, báo cáo truâc rigày 15
tháng 01 nàm sau näm k hoach.
+ HAng näm (bao cáo 13 tháng): Tnthc
ngày 28 tháng 02 nam sau nãm ice hoach.
+ HAng tháng: Truóc ngày 15 cüa tháng
báo cáo. D& vOi báo cáo lüy k thuc th

164

Kho bac nhà nuàc

1706.H.KBNN

thanh toán vn du tu cong 12 tháng, uOc
Báo cáo kt qua thanh toán von
thanh toán 13 tháng, báo cáo truOc ngãy 15
1c hoach cmg tru&c - tháng...
tháng 01 nãm sau nãm ice hoach.
+ HAng nãm (báo cáo 13 tháng): Truâc
ngày 28 tháng 02 näm sau nám ice hoch.
+ HAng tháng: TruOc ngày 15 cüa tháng
báo cáo. D& vâi báo cáo ifly k thuc té

165

Kho bac nba nu&c

1707.H.KBNN

Báo cáo k& qua thanh toán Von thanh toán vn du tu cOng 12 tháng, u&c
dAu tu cOng 1c
hoach
thanh toán 13 théng, báo cáo truâc ngáy 15
näm. . . tháng... (Vn ngân sách
tháng 01 näm sau nãm k hoach.
Trung uong)
+ HAng nàm (báo cáo 13 tháng): Truóc
ngày 28 tháng 02 nàm sau nám ice hoach.
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166

Don vi báo cáo

KhobacnhànuOc

Ky hiêu biêu

1708.H.KBNN

Ten biêu

Th&i hn gill báo cáo

+ Hang tháng: Truóc ngày 15 cña thông
báo cáo. Dôi v&i báo cáo lüy ice thirrc té
Báo cáo lc& qua thanh toán vn thh toán vtn dAu tu cong 12 tháng, ithc
dAu tu cOng 1c
hoach thanh toan 13 tháng, báo cáo tru&c ngày 15
nãm tháng... (VSn ngân sách
thang 01 nàm sau nàm k ho.ch.
Dja phuong)
+ H&ng nám (báo cáo 13 thông): Truâc
ngày 28 tháng 02 näm sau nãm ice hoach.

167

Kho bac nba nuOc

1709.H.KBNN

+ Hang tháng: Truóc ngày 15 cüa tháng
báo cáo. D& vOl báo cáo lüy k thirc th
thanh toan vn d&u Pr cOng 12 tháng, iiOc
Báo cáo Ret qua thanh toán vn
thanh toán 13 thông, báo cáo truOc ngày 15
üng chua thu hM
thông 01 näm sau nàm ice hoch.
+ H&ng nàm (báo cáo 13 tháng): TruOc
ngày 28 tháng 02 nam sau nàm kê hoch.

168

Vu DAu P.r

1711.H.DT

+ Tháng; ngày 27 hang tháng
TInh hilt thanh toán von dAu tix
+ 6 thông: ngáy 30/8 nàm 1c hoach
nsnn thông .....nãrn
cüa các bô, ngành va dia + Nam (13 thông): ngày 30/6 Mm sau nám
phuong
lc hoach
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II. Danh sách báo cáo thin vj gfri len H tháng thông tin Thng kê tài chinh thiyc hin theo quy djnh tai Quyt djnh s
293/QED-TTg ngãy 24/02/2020.
STT

Don vj háo cáo
I. Ngân sách nhà nut

K hiu biêu

Ngân sách nhà
0102.H.NsNN.QG
rnthc

2

Vv Ngân sách rtha
0103 H.NSNIN.QG
nuOc

Vi Ngân sách nha
0116.N.NSNIN.DT
rnróc

yin Ngân sách nhà

nuOc

0116.N.NsNIN.QT

Vi Ngàn sách flha
0123.N.NSNIN.DT
nuôc

Ten biéu

Thô'i hn gü'i báo cáo

- Báo cáo tháng, qu': Không muon hon
Tmnh hinh thrc hin thu ngãri ngày cu& cüng cUa tháng, qu?
- Báo cáo nàm chm nEt là 5 ngày k tü
sách nhà rniôc
ngày ChInh phü trInh Quc hi
- Báo cáo tháng, qu: Không muon han
TII± hinh thuc hiên chi ngân ngày cuôi ciing cüa tháng, qu9
- Báo cáo nãm chrn nhât là 5 ngày ké tü
sách nha nuâc
ngày ChInh phü trinh Quc hi
Dr toán chi ngân sách trung
Châm nhât là 30 ngày, kê tü ngày dir toán
cho tfrng b, Ca quan trung
ngân sách nhà nuó'c dugc Qu6c hi quyt
uang và cac nhim yin khác cUa
dThh
ngân sách trung uang
Quyt toán chi ngãn sách trung
Châm nhAt là 30 ngày, k tü ngày quyt
ucrng cho tüng bô, ca quan trung
toán ngân sách nhà nu&c thrqc Quôc hi
uang và các nhim vini khác cüa
phé chuân
n:ân sách trung uong
Chm nh.t là 30 ngày, k tü ngày dig toán
Can d6i ngân sách nha flucic SO
ngãn sách nba nuOc duçic Quôc hi quyt
vài GDP
djnh
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6

Don vj báo cáo

K hiu biêu

Thô'i h311 gui báo cáo

Ten biêu

Can &M ngân sách nba nuOc so Ch3m nht là 5 ngày, k tr ngày Chinh
Vi Ngãn sách nhà
0123.N.NSNN.U'TH
phü trinh Quôc hOi.
vói GDP
nuâc
Vii Ngân sách nba
0123.N.NSNN.QT
niiâc

Can d& ngân sách nba
vói GDP

flhlOC SO

Chm nhât là 30 ngày, lc tir ngày quyt
toán ngãn sách nba rnxOc duçrc Quôc hi
phé chuãn

II. Xut nhp khâu
8

Tng Cc Hài qu

0803 .T.TCHQ.QG

Xut khAu hang boa

Báo cáo tháng: 10 ngày lam vic sau tháng
báo cáo

9

T&ng Cuc Hãi quan

0804.T.TCHQ.QG

Nhp khâu hang hOa

10 ngày lam vic sau tháng báo cáo

0805 .T.TCHQ.QG

XuAt khAu hang hOa cüa các
doanh nghip cO v6n du tiz trçrc 10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
tip nuâc ngoài (FDI)

10

Tong Ciic Hái quan

11

Tong Ci,ic Hài quan

0806.T.TCHQ.QG

Nhp khu hang hOa cüa các
doanh nghip cO vn dAu tu trirc 10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
tip nuâc ngoài (FDI)

12

Tng Cc Hâi quan

0807.T.TCHQ.QG

Trj giá xut 1thu, nhâp khAu chia 10 ngày lam vic sau thán.g báo cáo
theo tinh thànb phô

28

STT
13

Don vj báo cáo
Tng Cvc Hal quan

Ky' hiu biu

Ten biêu

Thôi hn gui báo cáo

0808.T.TCHQ.QG

XuAt khu sang môt s6 nuó'c,
vüng inh thô chia theo mt hang 10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
chü yêu

14

Tèng Ciic Hái quan

0809.T.TCHQ.QG

Nhp khu tCr môt sá nuOc, vóng
lãnh th chia theo mt hang chü 10 ngày lam vic sau tháng báo cáo
yeu

15

Tong Cic Hal quan

0812.H.TCHQ.QG

Hang hóa tái xuât khâu

083 1.Q.TCHQ

Xuât lchAu nhóm, mt hang chü
yu chia theo phuang thüc v.n 60 ngày sau k3' báo cáo qu)2
chuyn

0832.Q.TCHQ

Nh3p khAu nhóm, mt hang thU
yu chia theo phuong thtrc vn 60 ngãy sau 1c báo cáo qu
chuyk

16

17

Tng Cuc Hái quan

Tong Cvc Hái quan

Báo cáo qu': 15 ngáy sau k báo cáo qu2
Báo cáo nàm: 90 ngày sau Ic3" báo cáo nãm

III. Ny' cong
Ngày 30 tháng 6 nàm sau nàm báo cáo
18

Cvc Quán 1 nq và
Tài chmnh dOi ngoai

0304.N.QLN

Các chi tiêu v no cong và ng
nuoc ngoai cua quoc gia

03 12.N.QLN

Dii nçi chinh phU so vói t6ng san
phm trong nuOc

Ngày 30 tháng 6 nam sau nãm báo cáo
19

Cuc Quãn 1' nçx và
Tái chInh dôi ngoai

29

STT

Don vj báo cáo

20

Cixc Quán 1 nçi và
Tài chinh dôi ngoai

Ky' hiu biu

Thôi hn gü'i báo cáo
Ngày 30 tháng 6 nàm sau nãm báo cáo

Ten bi&i

0313.N.QLN

Du no nuOc ngoài cüa quc gia
so vdi tong san phm trong nuàc

1711.T.DT

TInh hInh thanh toári vn thu tu
nguôn nsnn tháng .....nàm .....ngày27hàrigtháng
cüa cac b, ngành và dja phuang

1116.N.TCT

Sau ngày 05/0 1 nàm sau nàm báo cáo và
T' 1 ng dçng thuê so vói so thuc c3p nh3t sá chinh thüc sau khi dã thiic hin
thu nsnn nàm
kiém toán s6 lieu nãm báo cáo.

A

IV. Vu Dan tir
21

ViDâutu

V. Ngirôi NQp Thu

22

23

T6ng ciic Thu

Tng cuc Thus

1117.N.TCT

SO giè nôp thu
ghiêp

cüa doanh

Trong yang 05 ngày lam vic ká
NHTG cOng b báo cáo.

ngày

hi khác qirqc Cyc Tin hqc vá Thông kê tài chInh thu
Ill Danh sách chi tiêu cac chi tiêu thông tin, d 1iu v kinh t - xa
thp, tong hqp, cp nht tren llç thong thong tin Thong ke tai chinh gom: Tong san pham trong nuoc (GDP) theo gia hiçn
hánh, so sánh; Chi sO giá tiêu dung (CPI), Chi sO giá yang, Chi so giá Dôla M5 ; Von dâu tu FDI thçc hin; Giá yang trong nuôc,
quôc t; Giá dâu thô; T' giá ngoi t (USD, EUR, SPY, GBP, CNY...).

Phu tue IV
PHAN QUYEN SU' DUNG CHIIC NANG VA PHAM VI KHAI THAC
DU' LIEU TRONG H THÔNG THÔNG TIN THÔNG ICE TAI CHiNH
(Kern theo Quyét ti/nh s
/QDBTC ngày 22 / 12/2021
cüa Bó Tài chIn/i)

1. Quyên Ichai thác báo cáo, thông tin thng kê:
a) Các dun vi thuôc, truc thuôc Bô Tãi chInh, các S& Tái chInh vá to chüc,
cá nhân tham gia quân 12 vá thirc hin báo cáo thông kë ngánh Tài chInh dugc
cp quyn truy cap, khai thác d& lieu, thông tin thông kë có lien quan;
b) Các dun vi, cá nhân duçcc phép khai thác dtt 1iu, thông tin có lien quan
den thông tin thông Ice dã duqc cong bô trong Quy chê phô biên thông tin thông
kë tai Quyêt djnh so 1335/QD-BTC ngày 6/8/2019 cüa B tru&ng B Tài chinh
(biu do, chi tiCu báo cáo) và chiu trách nhiêm quán 1', sfr dçing thông tin, so
lieu thông ké, tuãn thu the quy djnh ye sfr d1ng so 1iu thông ké theo quy djnh
cüa Lut Thông kë;
c) Can b lam cong tác thng ké, dü lieu thuc Cic Tin h9c và thông kë
Tài chInh duqe quyên lchai thác tat cá d& lieu trong I-I thông thông tin Thông ké
tái chInE;
2. Quyën cp nht gui d& 1iu báo cáo: Các dun vi cO quyn cap nhât gin

dü 1iu báo cáo H thông thông tin Thông ké tái chInh theo diing biêu mãu thuôc
pham vi chirc näng, nhim vi duqc cUa dan vj chi tiét theo Phu lyc III.

