Th tc ng ký s dng tài khon, b sung tài khon và thay i mu du,
mu ch ký ca n v giao dch ti KBNN.

Trình t thc hin

Cách thc hin
Thành phn h s

S lng h s

- Các n v giao dch thuc i tng m tài khon ti KBNN lp và gi h s ng ký s dng tài khon, b sung tài
khon và thay i mu du, mu ch ký bng vn bn giy trc tip ti KBNN hoc gi qua Trang thông tin dch v
công ca KBNN.
- KBNN tip nhn, kim tra h s ng ký s dng tài khon, b sung tài khon và thay i mu du, mu ch ký ca
n v giao dch; trng hp h s ca n v giao dch y và hp l, KBNN thc hin tip nhn h s và lp phiu giao
nhn h s ng ký và s dng tài khon gi n v giao dch; trng hp cha y hoc cha hp l, KBNN tr li h s và
hng dn n v giao dch hoàn thin h s theo phiu hng dn hoàn thin h s.
Trng hp n v tham gia giao dch in t vi KBNN, KBNN gi thông báo phn hi v vic ghi nhn h s ca n v
ã c gi ti KBNN (trng hp h s ngh ca n v y và hp l) hoc thông báo phn hi v vic t chi và lý do t chi
tip nhn h s ngh ca n v giao dch (trng hp h s ngh ca n v cha y và hp l) thông qua Trang thông
tin dch v công ca KBNN.
- Sau khi h s ng ký s dng tài khon, b sung tài khon và thay i mu du, mu ch ký ca n v giao dch ã
c KBNN phê duyt, KBNN xác nhn trên giy ng ký s dng tài khon và mu du, mu ch ký hoc giy
ngh thay i mu du, mu ch ký và gi li bn giy cho n v giao dch hoc gi thông báo chp thun ca
KBNN cho n v giao dch (qua Trang thông tin dch v công ca KBNN).
Gi h s và nhn kt qu trc tip ti tr s KBNN hoc gi h s và nhn kt qu qua Trang thông tin dch v công
ca KBNN trong trng hp n v có tham gia giao dch in t vi KBNN (n v truy cp và thc hin theo hng
dn trên Trang thông tin dch v công ca KBNN).
a) Giy ng ký s dng tài khon và mu du, mu ch ký trong trng hp ng ký s dng tài khon và b sung
tài khon.
b) Giy ngh thay i mu du, mu ch ký trong trng hp thay i mu du, mu ch ký.
c) Quyt nh thành lp n v, t chc hoc quyt nh giao qun lý d án i vi trng hp ng ký s dng tài khon (tr
các c quan ca ng Cng sn Vit Nam; c quan nhà nc trung ng: nh Vn phòng Ch tch nc, Vn phòng
Quc hi, Vn phòng Chính ph, các b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph; c quan ca các oàn
th, t chc: nh y ban Mt trn T quc Vit Nam, oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh, Hi Liên hip Ph n
Vit Nam, Hi Nông dân Vit Nam, Liên oàn Lao ng Vit Nam, Hi Cu chin binh Vit Nam; Vn phòng
y ban nhân dân cp tnh, huyn và y ban nhân dân cp xã; các n v lc lng v trang thuc khi Quc
phòng, An ninh).
d) Quyt nh b nhim chc v ca ch tài khon hoc vn bn/ngh quyt công nhn ngi ng u ca n v giao dch i
vi trng hp ng ký s dng tài khon, b sung tài khon và thay i mu ch ký ca ch tài khon (tr Vn phòng
y ban nhân dân cp tnh, huyn và y ban nhân dân cp xã; các n v thuc lc lng v trang thuc khi Quc
phòng, An ninh). Trng hp th trng n v y quyn cho cp di làm ch tài khon, thì phi có vn bn y quyn
ca th trng n v cho cp di làm ch tài khon hoc vn bn phân công cho cp phó ph trách theo tng khu
vc.
) Quyt nh b nhim chc v ca k toán trng hoc hp ng/vn bn giao nhim v k toán trng hoc vn bn phân
công ngi ph trách k toán hoc vn bn giao nhim v c ký chc danh k toán trng trên chng t k toán
giao dch vi KBNN ca n v giao dch i vi trng hp ng ký s dng tài khon, b sung tài khon và thay i
mu ch ký ca k toán trng (tr các n v thuc lc lng v trang thuc khi Quc phòng, An ninh).
e) Giy chng nhn ng ký mã s n v quan h ngân sách i vi n v s dng ngân sách nhà nc, doanh
nghip nhà nc (trng hp ngh ng ký s dng tài khon).
S lng ca tng thành phn h s là 01 bn (bn gc hoc bn chính hoc bn sao y bn chính). Riêng giy ng
ký s dng tài khon và mu du, mu ch ký và giy ngh thay i mu du, mu ch ký là 02 bn gc.
i vi trng hp gi h s qua Trang thông tin dch v công ca KBNN, các thành phn h s phi c ký ch ký s
theo quy nh.

Thi hn gii quyt

Trong vòng 01 ngày làm vic, k t khi KBNN nhn c h s ng ký s dng tài khon y , hp l ca n v giao
dch.

i tng thc hin

Các n v giao dch thuc i tng m tài khon ti KBNN.

C quan thc hin

KBNN (TW, cp tnh, cp huyn).

Kt qu thc hin

L phí

Xác nhn ca KBNN trên giy ng ký s dng tài khon và mu du, mu ch ký hoc giy ngh thay i mu du,
mu ch ký (trng hp n v giao dch ngh ng ký s dng tài khon, b sung tài khon hoc thay i mu du, ch
ký trc tip ti KBNN) hoc thông báo ca KBNN qua Trang thông tin dch v công ca KBNN v vic chp
thun ng ký s dng tài khon, b sung tài khon, thay i mu du, mu ch ký.
Không
Giy ng ký s dng tài khon và mu du, mu ch ký; giy ngh thay i mu du, mu ch ký c quy nh tng ng

Tên mu n, mu t khai

theo các Mu s 17, 18 ti Ph lc III ban hành kèm theo Ngh nh s 11/2020/N-CP.

Yêu cu, iu kin thc hin

Không

Cn c pháp lý

Ngh nh s 11/2020/N-CP

