
KIEM TOAN NHA NU'OC CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tur do - Hinh phüc 

SVI34/QDKTNN Ha Nói, ngày '1e tháng.'i'f nám 2021 

QUYET DINH 
Ban hành B tiêu chI và phtro'ng pháp dánh giá mfrc d ü'ng thing 

cong ngh thông tin cüa Kiêm toán nhà nu&c 

TONG KIEM TOAN NRA NIXOC 

Can c Lut Kié'm toán nhà nu'óc; 

Can thNghj djnh so' 64/2007/ND-CT ngày 1 0/4/2007 cia GhInhphü v &ng 

dyng cong ngh thông tin trong hogt dç5ng cüa cc' quan nhà nzthc, 

Can c& Nghj quyê't so' 999/2020/UBTVQHJ4 ngày 16/9/2020 cia Uy Ban 

thiràng vy Quo'c h5i ban hành C'hiln lu'cicphát triln Kié'm toán nhà nithc dIn nám 

2030 (giai dogn 2021-2030), 

Can ciNghj quyê't sO' 17/NQ-cP ngày 07/3/2020 cüa GhInhphz v m5t sO' 

nhim vy, giáipháp trQng támphát trié'n C'hInhphi din ttgiai dogn 2019 - 2020, 

djnh hieáng dIn 2025, 

Can ci Quyê't djnh so' 749/QD-TTg ngày 03/6/2020 cza Thi tithng GhInh 

phi phê duyt Chwoi'ig trInh chuye2n dO'i so' quO'c gia dIn näm 2025, djnh hzthng 

nám 2030, 

Can th Quylt djnh so' 2342/QD-BTTTT ngày 18/12/2017 cla Bó trithng Bó 
Thông tin và Truyn thông phê duyt Phu'crngpháp dánh giá mi'c d5 t'mg dyng 

cOng ngh thông tin cia cci quan nhà nu'ó'c; 

Can ci' Quylt djnh so' 1726/QD-BTTTTngày 12/10/2020 cia Bó Thông tin 

và Truyn thông phê duyt D an Xác djnh Bó chi so' dánh giá chuyé'n dli so' cza 

các ho, cci quan ngang b(5, cc' quan thu3c ChInh phi, các tinh, thành phI try'c 
thu(3c Trung wclng Va cüa quo'c gia, 

Cán cz' Quyê't djnh so' 440/QD-KTNN ngày 14/3/2019 cia Tdng Kié'm toán 
nhà nithc ban hành clhiln  litcicphát triln và Kiln tric tdng tho' cong ngh thông 
tin cla Kilm toán nhà nzthc giai dogn 2019-2025, tIm nhIn dIn nàm 2030; 

Theo dé' nghj cza Giám do'c Trung tam Tin hQc. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay "Be tiêu chI và phuang pháp 
dánh giá müc d ü'ng ding cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nu&c". 
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Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày 01/01/2022. 

Diu 3. Chánh Van phông Kim toán nba nithc, Giám dc Trung tam Tin 
hçc, Thu tru&ng các dun vj trirc thuc Kim toán nba nithc và cac th chirc, cá nhan 
có lien quan chju trách thim thi hành Quy& djnh này./.72_— 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Lãnh dao  Kiém toán nhà ni.râc; 
- Các dan vi true thuôc KTNN; 
- Luu: VT, TI1TH. 



IUEM TOAN NHA NIXOC CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc Ip  - Ttr do - Htnh phñc 

BQ TIEU Cm vA PHIJ'NG PHAP 

Dánh giá mfrc d frng diing cong ngh thông tin cüa Kim toán nhà nithc 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh so'/5J4'/QD-KTNN 
ngày'f7 thángM nám 2021 cia Tdng Kiém toán nhà nwó'c) 

Chu'o'ngl 

QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phtm vjdjü chinh và di t1r9'ng áp diing 

1. Phm vi diu hthh 

B tiêu chI và phiiang phTáp dánh giá müc d 1rng ditng cong ngh thông 
tin (vit t.t là: CNTT) cüa Kim toán nhà nithc (vi& tt là: KTNN) quy djnh các 
tiêu chI, phixang pháp ctánh giá, xp hang müc ct irng diing cOng ngh thông tin 
hng näm trong boat dng cüa các dan vj trrc thuc KTNN. 

2. Dôi tuqng áp diing 

Các dan vj truc thuc Kim toán nhà nithc. 

Diu 2. Mic dIch 

1. NIhm dy manh  üng diing CNTT trong hoat  dng cüa các dan vj trirc 
thuOc KTNN (g9i t.t là: dan vj trirc thuc). 

2. Giüp Lãnh dao  KTNN, Lãnh dao  các don vj dánh giá dung thirc trng, 
muc dO 1r11g diing CNTT d tü do dua ra các giâi pháp phü hqp nhm dy manh 
üng diing CNTT cüa KTNN. 

3. Nâng cao thüc, trách nhim cüa cOng chüc, viên chüc, nguYi lao dng 
(CCVC) trong img diing CNTT vào thirc hin nhim vii. 

4. Thu thp so 1iu, thông tin, kt hçp dánh giá mrc dO lmg dçing CNTT tai 
các dan vj trixc thuOc  KTNN d tng hqp báo cáo c.p có thm quyn xem xét, 
lam ca s d xây drng tiêu chi dánh giá kt qua cOng tác và bInh xét thi dua khen 
thithng hang näm cüa KTNN. 

Diu 3. Nguyen tc thrc hin 

1. Vic dánh giá müc dO irng diing CNTT tai  các dan vj trirc thuOc phãi báo 
dam tInh khoa hçc, trung thirc, khách quan, minh bach,  cOng khai, dan chñ, cOng 
bang, phãn ánh dung thirc trng i'rng d%lng CNTT cüa các dan vj trirc thuOc tai  thai 
dim dánh giá. 

2. Qua trInh dánh giá phâi phàn ánh dung tInh hInh thirc th k& qua üng ding 
CNTT cüa tüng don vj trxc thuOc. 
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3. Các ni dung có lien quan dn bI mt nba nuó'c s không thuc phm vi 
dánh giá. 

Chiro'ng II 

QUY D!NH  C1J THE 

Diêu 4. Ni dung dánh giá 

1. Ni dung dánh giá müc d irng diing CNTT ti các don vj trirc thuc bao 
gm 02 nhóm tiéu chI sau: 

a) Sü diing các phn mm thuong mi. 

b) Sà dçing các phn mm ni b. 

2. Ni dung dánh giá dugc diu chinh theo tüng thai kS',  phü hçip vi tInh 
hInh üng diing CNTT cüa KTNN. 

Diu 5. Phtro'ng pháp Va tiêu chI dánh giá, xp hing 

1. S 1iu sü dung d dánh giá 

- S 1iu sir d%ing d dánh giá ducic ly tü báo cáo t%r dánh giá cüa các don 
vj tr1rc thuc theo mâu Phiu kern theo phuong pháp dánh giá nay. Các s lieu 
nay duçic di chiu vâi s lieu do Trung tarn Tin hçc theo dOi trong näm dánh giá 
va duorc kim tra thuc t ti dan vi (nu can). 

- Mc thii gian cho các s lieu thong kê: Tr ngày 01/11 näm truâc dn ht 
ngày 30/10 cüa nàm báo cáo, dánh giá. 

2. Tiêu chI dánh giá và dim ti da cho tmg nhóm tiêu chI 

TT Tieu chi danh gia 

Diem tôi da 

Khi các don 
v tham miru 
và sir nghip 

Khi các KTNN 
chuyên ngành và 
KTNN khu v1rc 

1 Si'r di;ing các phn mrn thuang mi 40 40 

2 160 160 

• 
2 1 

Ung ditng CNTT trong quán 
diêu hành nôi b 

160 75 

• 
2 2 

lung diing CNTT trong quail i hott 
dng kim toán 

85 

Tong diem - 200 200 

Tiêu chI dánh giá và each tInh dim chi tit dugc trInh bay tai  Phii 1iic I, II. 

3. Tiêu chI dánh giá và cách tInh dim s ducc diu chinh, b sung theo 
tüng thai k cho phü hcip vói thrc tiên rng ding CNTT cüa KTNN. 
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4. Cách tInh dim xp htng cho các dan vj trirc thuOc 

a) Dan vj khi các dan vj tham mu'u và s'i;I nghip 

- Tiêu chI dánh giá và each tInh dim chi tit duçic quy djnh ti Phii liic I. 

- Xp hang các dan vj: 1y tng dim cüa các nhóm tiêu chI, xp theo thu 
tir tr cao xung thp. Trii&ng hqp dim bng nhau, thir tir xp hing së do Hi 
dng dánh giá xem xét, quyt djnh. 

b) Dan vj khi các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vrc 

- Tiêu chI dánh giá và each tInh dim chi ti& ducic quy djnh tai  Phii 11ic II. 

- Xp hang các dan vj tr1rc thuc: ly tng dim cüa các nhóm tiêu chI, xp 
theo thi.r tir tü cao xuông thp. Tru&ng hçip dim bang nhau, thir tir xp hang s do 
Hi dng dánh giá müc d irng diing CNTT cüa KTNN xem xét, quyt djnh. 

5. Các tru&ng hçrp không duçc tInh dim (dim bang 0 d& vói trng tiêu clii): 

- S 1iu, thông tin không dñng vi thirc t. 

- Không có tài lieu chirng minh khi có yêu cu cung c.p. 

Diu 6. Quy trInh dánh giá 

Vic t chirc trin khai dánh giá dugc thirc hin theo trInh tçr nhu sau: 

1. Các don vj trrc thuc tr dánh giá và gi1i báo cáo dánh giá müc d üng 
diing CNTT cüa dan vj mInh (theo mu Phiu tai  Phii 1c III, IV) v Trung tam 
Tin h9c truâc ngày 05 tháng 12 cüa nàm báo cáo. 

2. Trung tam Tin hçc tng hqp so lieu, thông tin tü báo cáo cüa các dan vi 
trirc thuc theo quy djnh cüa phuang pháp dánh giá; 1p d thâo Báo cáo dánh giá 
muc d irng diing CNTT cüa KTNN theo mu tai  Phi,i h.ic V. 

3. Trung tam Tin h9c trInh Lãnh do KTNN (Qua Vii TO chuc can b) thành 
1p Hi dông dánh giá müc d 1mg diing CNTT cüa KTNN (gçi tt là Hi dOng 
dánh giá). 

Thành phn Hi dOng dánh giá gOm: Lãnh dao  KTNN (Chü tjch Hi dOng), 
Trung tam Tin h9c (Thucmg trrc Hi dOng), Van phông KTNN, Vi TO chüc can 
b, Vii Tong hçip, Vi Ch d và Kim soát cht luqng kim toán, Thanh tra KTNN 
và mt sO dan vj trirc thuc có lien quan. 

4. Hi dOng dánh giá h9p, xem xét dánh giá Di,r tháo Báo cáo dánh giá mlrc 
d 1mg diing CNTT cüa KTNN do Trung tam Tin h9c lap; kim tra, dOi chiu 
thuc t (nu cn). 

5. Trung tam Tin hQc tip thu kin cüa Hi dOng dánh giá, chinh slia hoàn 
thin Báo cáo dánh giá mIre d 1mg diing CNTT cIra KTNN, trInh Lânh dao  KTNN 
ban banE. 
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6. Cong bô Báo cáo dánh giá m1rc d iirng diing CNTT cüa KTNN truâc ngày 
25/12 (truic khi dánh giá kêt qua cong tác và bInh xét thi dua khen thtthng cüa 
KTNN) cüa näm dánh giá. 

Chirong III 

TO CHC THT)CHIIN 

Diu 7. Trách nhim ella các don vi trirc thuôc 

1. Trung tam Tin hçc 

a) Hithng dan, theo döi, kim tra và don dc thrc hin Quyt djnh nay. 

b) Tong hçip báo cáo dánh giá, xp hang müc d irng diing CNTT cüa các 
dan vj, báo cáo Hi dng dánh giá và trInh LAnh dao  KTNN phê duyt. 

c) H.ng näm tin hành rà soát, d xu.t, tham muu Lãnh dao  KTNN sira di, 
b sung các ni dung, tiêu chi dánh giá, xp hang frng diing CNTT phll hçip vri các 
quy djnh hin hành và tInh hInh thirc tin llng ditng CNYT cüa KTNN. 

d) Nghiên cliru irng ditng CNTT vào cong tác dánh giá, xp hang müc d llng 
dyng CNTT cüa các dcm vj trrc thuc nhm tit kim thai gian, thuân tiên, chInh 
xác, kjp thyi, dánh giá dung tInh hInh img ding CNTT tai các don vi trixc thuôc. 

2. VAn phông Kiêm toán nhà nithc 

a) Tham mu'u cho Tng KTNN dua tiêu chI chm dim üng d%ing CNTT 
vào tiêu chI chm dim thi dua hang nAm di vói các dan vj trirc thuc. 

b) CAn cü k& quA 1rng dirng CN'IT tai  các dan vj trirc thuc ti Báo cáo dánh 
giá müc d llng ditng CNTT dlla KTNN hang 11Am, tham mu'u Hi dng thi dua 
khen thu&ng cüa KTNN dánh giá kt quA thi dua hang nAm và có hinh thüc khen 
thuing phll hcip di vi các dan vj thirc hin t& vic 1rng dung CN1Th 

3. Các dan vi true thuôe 

Thu truO'ng các dan vj trirc thuc th chüc thirc hin tr dánh giá müc do üng 
diing CNTT tai  don vj mInh và gi'ri Báo cáo dánh giá dAm bAo dung thai gian theo 
quy djnh và chju trách nhim v tInh dung din, trung thrc cüa s 1iu báo cáo. 

Diu 8. GiAi quyt vuthng mc 

Trong qua trInh trin khai thc hin Quy& djnh nAy, nu có khó khAn, vuóng 
mac, các dan vj phAn ánh v Trung tam Tin hçc d tng hqp, trInh Tng KTNN 
xem xét, quy& dinh./. La- 

-7 _-_ 
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PhihicI 

GIA M1i'C DQ NG DITNG 
H THÔNG TIN 

(Kern theo Qu\WY J7//QD-KTNN ngày '1 tháng'l'l nárn 2021 
g Kiêm toán nhà nwóc) 

(Dành cho các doii vj khdi tharn mu'u và do7l vj sy nghip: Van phdng 
KTNN, Vy To chc can b, Vy Tang hap, Vy Clil dç5 và kié'm soát chcit lwiig kié'rn 
toán, Vypháp ché, VyHclp tác qu6c té', Thanh traKTNN, VánphôngDáng-Doàn 
the, Tru'ông Dào tqo và Bi dirö'ng nghip vy kié'm toán, Báo Kkrn toán, Trung 
tarn Tin hQc) 

A A I. Sn' dirng cac phan mem thtro'ng mn (07 tieu chi; 40 them) 

TT Tiêu chI Cách tInh dim 
toi da 

Ghi chü 

Tng dim 40 

T 1 may tInh cüa dan v diiçc cài 
dt và cp nhat phn mm H diu 
hành bàn quyn (Windows) 

(là s lwcing may tInh ducic cài dt 
và c2p nh2t phán mêm/tng so 
may tInh dang th dyng tgi do'n vj,) 

Die2m = Tj l * Die2m 
tói da 

6 

2 

T 1 may tInh cüa dan vj duçic cai 
va cap nhat  phn mm van 

phOng bàn quyn (Office) 

(la sO' lu'cing may tInh dircrc cal dit 
và cçlp nhat  phán mêm/tO'ng sO' 
may tInh dang th dyng tgi do'n vj) 

Die2m = Tj lé * Diern 
tôi da 

6 

T' 1 may tInh cüa dan vj dixçic cai 
va cp nhat  phn mm diet 

Virus bàn quyn 

(là sO' lu'cmg may tInh du'çrc cal dt 
và cap nhat phn mm/tO'ng sO' 
may tInh dang s dyng tgi do'n vi,) 

Diem = Tj l * Diê'm 
tói da 

8 

CCVC cüa dan vj Co thumg 
xuyen sao lini dü lieu d tránh mt 
dit 1iu, bj virus phá hoai khong? 

(Thzth'ng xuyên dwçrc hieu là: 
trong 01 tháng thyc hiçn sao 
du lieu tO'i thié'u 01 lan) 

Co 

Khong 
0 
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TT Tieu chi Cach tinh them 
Diem 
toi da 

Ghi chu 

5 

CCVC cüa don v cO thuOng 
xuyên sfr diing thu din tfr KTNN 
trong cong vic khong? 

(Thu'ô'ng xuyên du'çic hiê'u là: khi 
Co vic côngphái trao di qua thw 
din tz'r thI th ding thu din th' cüa 
KTNN de' gt'i nh2n) 

C' ° 5 

KhOng 0 

6 

CCVC cüa don vj có sir diing phn 
mm thy xóa d[t 1iu d xóa dü 1iu 
Ca nhân luu trên may tInh khi bàn 
giao may tInh cho ngui khãc s1r 
dung và xóa toàn b dü 1iu luu 
trén may tInh khi nhap kho thanh 
1 khong? 

Co 5 

Khong 0 

7 

Khi don vj cO ngithi nghi huu, thôi 
vic, thay di vj trI cong tác, thay 
di don vj, don vi có kjp thai báo 
cho TTTH d thu hi, thay d& 
chung thu so khong? 

Co 5 

Khong 0 

II. Sfr ding các phân mm ni b (10 tiêu chI; 160 dim) 

TT Tiêu chI Cách tInh dim 
toi da 

Ghi chü 

Tong dim 160 

T 1 van ban dn duçc luãn 
chuyn và xi:r 1 trén phAn mm 

(là s
lwcing van ban de'n duv'c 

ludn chuye2n, th lj trên phá'n 
mm/tng sO van ban den cia 
do'n v) 

Diem = T) l * Diem 
tôi dci 

20 

2 

T 1 van bàn di duçic phát hành 
trên phAn mm 

(là sO lwctng van ban di phat 
hành trên phn mm/tng sá van 
ban di cia do'n v) 

Diem = Ty 1ç * Diem 
to'i dci 

20 

3 
T1vanbãndisirdiingchük 
s trén phn mm 

Dkm=7)lê *Djm 
ti da 

20 
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TT Tiêu chI Cách tInh diem 
Dim 
tôi da 

Ghi chit 

(là s lu'cing van ban di th diing 
chIbkjsó'/tdngso'ván ban di trên 
phn mm) 

T l cp nhât Ljch lam vic trên 
phn mm 

(la so tudn cap nhát Lich lam 
vic cza do'n vf trên phdn 
mm/tdng s tun trong mt7t 
nám) 

Diém = Tj l * Dim 
tôida 

15 

5 

T l s CCVC tir b sung, cp 
nht kp thai, dy dit thông tin 
trên phn mêm 

(la s6 CCVC có thông tin cá nhdn 
thay do2i, 4tr cp nhat  trên phn 
mê'm/tdng sñ CCVC có thông tin 
thay di cia do'n vf,) 

Diem = Tjlê *Diêm  

tO'i da 
20 

Phtm vi dt 
lieu cap nhât 
theo quy djnh 

tti Quy& 
dflh 

1327/QD 
KTNN 

ngày 
25/9/2020 

6 

TSr 1 s6 CCVC dizçjrc dan vj b 
sung, cp nht kjp thi, dy dii 
thông tin trên phn mm 

(là s CCVC có thông tin thay do2i 
ditçic dun vj cp nhat trên p/ian 
mem/táng sO' CCVC có thông tin 
thay di cza dun vj) 

20 

Pham vi dü 
lieu cap nhât 
theo quy djnh 

ti Quyt 
dinh 

1327/QD- 
KTNN ngày 
25/9/2020 

TSr l so cuc khâo sat ciia 
KTNN ma dan vj tham gia dy 
dii, kjp thai trên phn mm 

(la sO' cuac kháo sat cia KTNN 
ma do'n vi tham gia dy di, kip 
thO'i trênphn mm/sO' cu5c kháo 
sat cza KTNN td chz'c kháo sat 
trên phtn mem trong nám) 

Die2m = T l * Die2m 
tOi da 

10  

TInh dy dii 
là 100% d& 
ttrang dixçc 
khão sat cita 
dan vj thirc 

hin khão sat 
trên phn 

mêm 

8 Dan vj có tham gia dy dii, kjp 
th?yi vic xây dirng k hotch dào 

Co 10 
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TT Tiêu chI Cách tInh d lem 
Diem 
tôi da 

Ghi chü 

to hang nAm cüa KTNN trén 
phn mm không? Không 0 

T 1 s6 lap cp nht dy dü, kp 
thai các thông tin trên phn mm. 

(là s
lop dwçrc cap nhat dy dz, 

ki thai frên phn mnilto2ng s 
lop do doz vj t chc dào tgo hang 
nãm) 

Die2m = T lê * Dim 
toi da 

10 

Phtm vi cp 
nht di:t lieu 
cUa dcm vi 

theo quy djnh 
tai Quyt 
dnh s 

1076/QD- 
KTNN ngày 
18/6/2021 

10 

T 1 CCVC cài dt và sfr diing 
irng diing diu hành trén thi& bj 
di dng (App KTNN) trong dcm 

vi 
(là s lwng CCVC cia d vj 

dat và th ding App 
KTNN/tdng s CCVC cia don vO 

Dié'm Tj lê * Die2m 
toi da 

20 
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Phu hic II 

BANG DIEM DANH GIA rvruC DQ 1NG DVNG 
CONG NGH THONG TIN 

(Kern theo Quyê't djnh sd4-34/QD-KTNN ngày 4' tháng't/f nárn 2021 
cia Tang Kiém toán nhà nwóc) 

(Dành cho các don vj khó'i KTNN chuyên ngành và KTNN khu v1c. KTNN 
chuyên ngành Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII; KTNN khu vyv I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII JXf,XfI,XIII) 

I. Sü' duing các phn mm thtro'ng mi (07 tiêu chI; 40 dim) 

TT Tieu chi Cach tinh diem 
Diem 
toi da 

Ghi 
chu 

Tng dim 40 

T 1 may tmnh cüa don vj duçic cài dt và 
cp nhat phn mm H diu hành bàn 
quyn (Windows) 

(la s lwcrng may tInh dwcrc cài dgt va cap 
nhat phdn rnin/tng sá may tInh dang th 
dyng tgi dcrn v 

Diern = Tj le * 
Dim tó'i da 

6 

2 

T 1 may tinh cüa dm vj duçc cài dt và 
cp nht phn mm van phOng bàn quyn 
(Office) 

(là sd lwçing may tInh dwçic cài dat  và cap 
nhat phán mêm/tông so may tInh dang th 
dyng tgi don vj) 

Di m =]lê* 

Diem tó'i da 

6 

3 

T 1 may tInh cüa dmi vj duçyc cài dt và 
cap nht phn mm diet Virus bàn quyn 

(la so lu'cxng may tInh du'çrc cài dat va cap 
nhçt phán mêm/tOng so may tInh dang th 
dyng tgi don vj) 

Diêm =Tylê* 
Dim ti da 

8 

4 

CCVC cña don vj có thu&ng xuyen sao hru 
dü 1iu d tránh mt dtt 1iu, bj virus phã 
hotikhong? 

(ThitOng xuyên ducrc hieu là: trong 01 
tháng thyc hin sao luii d11 lieu t6i thie'u 01 
hn) 

Co 
5 

Khong 

5 
CCVC cüa dcm vi cO thithng xuyên sfr 
d1ing thu din tü KTNN trong cong vic 
không? 

Co 5 



10 

TT Tieu chi Cach tmh diem 
Diem 
toi 1a 

Ghi 
chu 

(Thzth'ng xuyên ditçic hiu là: khi có viçc 
cong phái trao ddi qua thu' din t thI th 
ding thu' din tz cia KTNN de' gli nhan) 

Khóng 0 

6 

CCVC cüa dan vj CO sir dirng phn mm 
thy xóa dü 1iu d xóa dft 1iu Ca nhân liiu 
trên may tInh khi bàn giao may tInh cho 
ngui khác si'r diing và xóa toàn b dU lieu 
hru trên may tinh khi nhp kho thanh 1 
không? 

Co 5 

Không 0 

Khi dan vj có ngixi nghi huu, thôi vic, 
thay d6i vj trI cong tác, thay di dan vi, 
dan vj cO kjp th?ii báo cho TTTH d thu 
hi, thay di chirng thu s khong? 

Co 5 

KhOng 0 

II. Sfr diing các phn mm ni b (18 tiêu chi; 160 dim) 

TT Tiêu chI Cách tInh diem 
Diem 
tôi da 

Ghi chü 

Tang dim 160 

U'ng diing CNTT trong quán 1, 
diu hành ni b 

75 

TS' 1 vn bin dn duçic luãn chuyn và 
xi'r 1 trên phn mm 

(là sO' lwcing van ban dê'n du'çrc luOn 
chuyn, xi lj trên phn mm/tdng s6 
van ban dê'n cta do'n vz2 

Diem = Tlê * 
Dim tO'i da 

10 

2 

T$r 1 van bàn di duc phát hành trên 
phn mm 

(là s6 lu'crng van ban diphát hành trên 
phn mm/tng Sc4 van ban di cza do'n 
vj) 

Diêm'Tjl * 
Dié'm ti da 

10 

Tr 1 van bàn di sir d1ing chü k s trên 

phn mém 
(là sO' lu'crng van ban di th c4ing chü' lg 
sc4/tángsó van ban di trênphn mm,) 

Die2m = 7) l * 
Diem tôi da 

10 

T 1 cp nht Ljch lam vic trên phn 
mêm 

Die2m = T l * 
Diê'mtóida 

10 
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TT Tiêu chI Cách tInh diem 
Diem 
tôi da 

Ghi chü 

(là so' tun c42p nhç2t Ljch lam viêc cza 
don vj trên phd'n mê'm/to2ng so' tud'n 
trong me5t nàm) 

T 1 s CCVC t? b sung, cp nht 
kjp th?ii, dy dü thông tin trên phn 
mêm 

(là so' CCVC có thông tin cá nhán thay 
do2i, ty cp nhat  trên phdn me'm/tdng so' 

CCVC Co thông tin thay ddi cia don vj) 

Die2m = y lê * 
Diem to'i ci 

Pham vi dtt 
lieu cp nhât 
theo quy dnh 
tui Quy& djnh 

1327/QD- 
KTNN 

ngày 
25/9/2020 

6 

T l s CCVC duçic dcm vj b sung, 
cp nht kjp thO'i, dy dU thông tin trên 
phn mm 

(là so' CCVC cO thông tin thay do'i dwqc 
don vj cap  nhç2t trên phd'n me'm/to'ng so' 
CCVC cO thông tin thay do'i cla don vj) 

Dilm = I,'Y 1? * 
Diem tôi da 

10 

Pham vi dü 
liu CP nht 
theo quy djnh 

tai  Quy&t dnh 
1327/QD- 

KTNN ngày 
25/9/2020 

T l s6 cuc khão sat cüa KTNN ma 
&m vj tham gia dy dñ, kjp th?ñ trên 
phn mm 

(là so' cuac kháo sat cia KTNN ma dcrn 
vj tham gia ddy dü, kp thai trên phn 
mm/sô' cu5c khOo sat cia KTNN to' 
cha'c kháo sat trên phn mm trong 
nàm) 

Dim = * 

Dim tôi da 

TInh dü là 
100% d6i 

tixcmg &rçc 
khâo sat cüa 
dcm vi thuc 

hiên khão sat 

trên phân mêm 

8 
Dan vj CO tham gia dy dU, kjp thai 
vic xay dirng k hoach dào tao  hang 
nàm cUa KTNN trên phn mm 
không? 

Co 5 

KhOng 0 

9 

T l s lâp cp nht dy dü, kjp th?yi 
các thông tin trên phn mm. 

(là so' lop dwçic cap nhat ddy d, ki, thO'i 
trênpho'n mm/to'ng so' lop do don vj to' 

chi'c dào tgo hang nàm) 

Diem = Tjlê * 
Dim to'i da 

5 

Phm vi cp 
nhât dtt lieu 

theo quy djnh 
ti Quyt djnh 
so 1076/QD-
KTNN ngày 

18/6/202 1 
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TT Tiêu chI Cách tinh diem 
Diem 
tôi da 

Ghi chii 

10 

Tr 1 CCVC cài dtt và sii diing i'rng 
dicing diu hành trên thi& bj di dng 
(App KTNN) trong dcm vj 

(laslwng CC VC ciadn vjcàidgt 
và th dyng App KTNN/tng s CCVC 
cia d0n vi) 

Die2m = Tj lê * 
Diem tóida 

U'ng ding CNTT trong quãn 1 
hot dng kim toán 

85 

T) 1 s cuc kim toán cp nhât dy 
dii, kjp th?ii tin d trên phn mm 

aà s cuóc kièm toán cap nhat dy d, 
k.1p th&i tiê'n di2/tng so' cuóc kie2m toán 
doii vf thc hin trong nám, tInh dê'n 
thO'i diê'm báo cáo) 

Diê'm = Ty 1? * 
Die2m tOi da 

10 

Theo quy djnh 
tai Quyt djnh 

1743/QD- 
KTNN ngày 
21/11/2017 

2 

T 1 s cuc kim toán cp nht dy 
dii, kjp thai nht k kim toán trên 
phn mm 

(là so' cuôc kie2m toán cap nhat ddy dz, 
k/p thO'i nhat  k3 kim toán/to'ng so' cuç5c 
kiem toán doiz vj thrc hiçn Irong nãm, 
tInh dê'n th&i die2m báo cáo) 

Diem = Ty l * 
Diem tOi da 

10 

Theo quy djnh 
tii Quyt djnh 

662/QD- 
KTNN ngày 
29/5/2020 

T 1 sé cuc kim toán cp nhât dy 
dii, kjp thñ kt qua kim toãn trên 
phn mm 

(íà sO' cuç5c kié'm toán d phát hành 
báo cáo kie2m toán dztcrc cp nhat ddy 
dz, kj thai ket qua kiem toán/tông so 
cuc kiem toán do'n v/ thyc hiçn trong 
nám, tInh dê'n th&i dim báo cáo) 

Diê'm = l * 
Diem tôi da 

15 

Theo quy djnh 
t?i Quyt djnh 

1743/QD- 
KTNN ngày 
21/11/20 17 

4 

T' 1 s cuôc kim toán thixc hin 
kim tra kiEn nghj kim toán dlxGc cp 
nht dy dii, kjp thyi kt qua thirc hin 
kin ngh kim toán trên phn mm 

(là so' cu$c kim toán thitc hin kiém 
tra kiê'n nghj kiém toán du'çxc cap nhç2t 
dy d, k/p thai ke't qua thyv hin kiê'n 
ngh/ kie2m toán/to'ng so' cuac kiêm toán 
thyc hin kié'm tra kiê'n nghj dcrn vj 

DiêmTl* 

Dim tO'i da 
10 

Theo quy djnh 
tai Quyt dinh 

1743/QD- 
KTNN ngày 
21/11/2017 
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TT Tiêu chI Cách tInh diem 
Diem 
tôi da 

Ghi chü 

thyc hin trong nãm, tInh dê'n th&i 
dié'm báo cáo) 

T 1 s cuOc kim toán có khiu 
kim toán du?c cp nhat di 1iu dÀy 
dü, kjp thô'i trên phÀn mm 

(là so' cu5c kim toán Co khiê'u ngi 
kiém toán cp nht dy di, k4 
thài/tng so' cu5c kiê'm toán có khiê'u 
nai, kiê'n nghj kié'm toán cia dcrn vj 
tInh dIn th&i dilm báo cáo) 

Diê'm = Ty l * 
Die2m tói da 

10 

Nu trong nAm 
tInh dn thyi 
diem báo cáo 
&Yfl v không 
có cuôc kim 
toán nào CO 

khiu nai kim 
toán thI chm 
dim tM da 

6 

T 1 s cuc kim toán cO h sc kim 
toán duçc dánh ma vach  theo quy dlnh 

(là so' cuôc kie2m toán cO h scr kilm 
toán du'çrc dánh ma vgch/to'ng so' cuc 
kié'm toán cza do'n vj thic hiçn trong 
nám, tInh dIn thri dilm báo cáo) 

Die2m = Tj 1ç1 * 
Dilm tói da 

10 

Theo quy djnh 
tai Quy& djnh 

s6 
04/2020/QD- 
KTNN ngày 
14/12/2020 

7 

T' 1 s cuc kim toán dirçc s hóa 
dÀy dü, kjp thai h s kim toán trên 
phÀn mm 

(là so' cu5c kié'm toán CO H scr kié'm 
toán chung cia Doàn kié'm toán, H so' 
kié'm toán chi tiê't cia T kié'm toán, H 
scr kié'm soát chá't lu'cing kié'm toán cia 
kilm toán trzthng du'çic so' hOa và hru 
tn? trên phdn mm/to'ng so' cuç5c kim 
toán don vj phái thztc hiçn trong nàm, 
tInh dê'n thai dilm báo cáo. 

Do'i vO'i các cuc có hc so' kie2m toán 
do Trung tam Tin hQc to' chz'c thirc 
hicn so' hóa thI dwçic tmnh là cuç5c kilin 
toán du'crc so' hóa dy dj, k4 thai) 

10 

Pham vi d 
1iu s hóa 
quy djnh ti 
Quyt djnh 
1320/QD-

KTNN ngày 
16/7/2019 

8 

T 1 s cuôc kim toán thuc hiên 
kim tra kin nghj hoc khiu ni kim 
toán dirçc s6 hóa dÀy dü, kp thi h 
s trên phÀn mm 

(là so' cuóc kilm toán thu'c hiên kilm 
tra kiln nghj hoc khiê'u ngi kilm toán 
du'çtc so' hóa và lwu tn? trên pho'n 

Diem = T l * 
Dilm to'i da 

10 

Phm vi dii 
lieu s hóa 
quy djnh ti 
Quy& djnh 
1320/QD-

KTNN ngày 
16/7/20 19 
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TT Tieu chi 
• 

Cach tinh diem 
Diem 

. 
toi da 

Ghi chu 

mm/tng sá cu5c kiê'm toán thyc hin 
kié'm tra kiln nghj hoc khilu ngi ma 
don vj phái thc hin so' hoá trong 
nám, tInh dê'n thai dilm báo cáo 

Nlu không Co cu5c kilm toán nào thzi'c 
hin kilm tra kiln nghj hoc khiê'u ngi 
kilm toán thI chá'm dilm tO'i da) 
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Phit hic III 
PHIEU TIX 1JAN11 GL& TINH HINEI 1NG D1JNG CONG NGH 

THONG TIN HANG NAM CUA DC%N V 

(Kern theo Quylt djnh sI lYJ/QD-KTNNngay4 tháng fl'f nàm 2021 
cia Tdng Kilm toán nhà nuác) 

(Dành cho các don vjKhli tham miru và don vjsy'nghip: VànphôngKTNN, 

Vy TI chic can b3, Vy Tdng hQp, Vi CIII dç5 và kilm soát chá't lircmg kilrn toán, 
Vypháp ch4 Vy Hctp tác qulc te', Thanh tra KTNN, VánphôngDáng - Doàn thl, 
Tricông Dào tgo và Bli du'5'ng nghip vy kilm toán, Báo Kié'm toán, Trung tam 
Tin hQc) 

MUC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1.Nämbáo cáo:  

2. Têndcmvjbáo cáo:  

3. Dja chi trii si dan vj:  

4. Tng s can b, cong churc, viên chcrc cüa don vj (CCVC): ngui. 

MUC 2. JJANH GL& M1C DQ NG D1JNG CNTT CUA DUN V 

I. Sfr dting các phân mm thiro'ng mi (07 tiêu chI) 

TT Tiêu chI 
S Iiu/tlnh 
hInh thirc 

hiçn 

T5 1 °"° 
hoàc kt 

qua 
Diem 

Ghi 
chu 

Tng dim 

T 1 may tInh cña don vj duçc cài dt 
và cap  nhat phn mm H diu hành 
bàn quyn (Windows) 
(là sI lwcing may tInh dwçic cal dt và 
cp nh2t phân mêm/tông sl may tInh 
dang th dyng tgi dan vj.) 

2 

T 1 may tInh cüa don vj dirçic cai dt 
và cap nhat phn mm van phOng bàn 
quyn (Office) 
(là sl lwcrng may tInh dwçic cal dgt và 
cp nht phn mm/tIng sl may tInh 
dang th dyng tgi don v) 

T 1 may tInh cüa don vj dixçic cài dt 
và cap nhat phn mm diet  Virus bàn 
quyên 
(là sl 1ucrng may tInh dzrçrc cài dt và 
cap nhat phdn mêm/tlng so' may tInh 
dang th dyng tgi dan vj) 
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TT Tiêu chI 
S 1iu/tInh 
hlnh thirc 

hiçn 

Ty 1 °"° 
hoãc két 

qua 
Diem 

Ghi 
chu 

CCVC cüa dan vj có thu?mg xuyên sao 
• . luu du hçu de tranh mat dix lieu, b 

virus phá houi không? 

(Thwô'ng xuyên duçrc hie2u là. trong 01 
x. thang thirc hiçn sao iwu du' liçu toz 

thié'u 01 lan) 

Co 

Khong 

5 

CCVC cüa dan vj có thung xuyen sir 
diing thu dien  ti'r KTNN trong cong 
vic khong? 

(Thu'&ng xuyen dup'c hié'u là. khi Co 
vic cOngphái trao ddi qua thu' dicn t 
thI sz' dung thu' din tt't cza KTNN dé' 
gi'ri nhan) 

° 0 

Khong 0 

6 

CCVC cüa dan vj cO sir diing phn 
mm ty xóa dtt lieu d xóa dt lieu cá 
nhan hru trên may tInh khi bàn giao 
may tInh cho ngu?i khác si:r d'ing và 
xOa toàn b dii lieu hxu trên may tInh 
khi nhp kho thanh l khong? 

Co 

Khong 0 

7 

Khi dan vj cO nguxi nghi huxu, thôi 
vic, thay d& vj trI cong tác, thay di 
dan vj, dan vj có kjp th?ii báo cho 
TTTH d thu hi, thay di churng thu 
so khong? 

Co El 

Khong 0 

IL Sfr dçing các phn mm ni b (10 tiêu chI 

TT Tiêu chI 

S 
Iiu/tInh 

hInh 
thirc 
hiên 

T1 
% hoc 
kt qua Dim Ghi chñ 

Tng dim 

T' I van bàn dn duiçc luân chuyn 
va xii l trên phn mm 

(là s lu'crng van ban dê'n du'çrc luán 
chuyé'n, th l,5 trên phn mm/tng 
s van ban dê'n ci'ia dcxn vi) 
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TT Tiêu chI 

S 

1iu/tInh 

hlnh 

thrc 

hin 

T1 

% hoc 

kt qua Dim Ghi chü 

2 

T l van bàn di duqc phát hành trén 
phn mm 

(là s6 lwctng van ban di phát hành 
trên phdn mm/t6ng 56 van ban di 
cüa dol2 v) 

3 

T 1 van bàn di sfr diing chü k s 
trên phn mm 

(1as6 lwcrng van ban di sz'c dyng chI? 
Jg sô'/ tdng s6 van ban di trên phcn 
mm) 

4 

T 1 cp nht Lich lam vic trên 
ph.n mm 

(là s6 tdfl c2p nhát Lfch lam viêc 
cia don vj trên phn mm/t6ng s6 
tuán trong m(t nám) 

5 

T' l s CCVC tr b sung, cp that 
kjp thai, dy dü thông tin trên phn 
mêm 

(là s6 CCVC có thông tin cá nhân 
thay ddi, ty cp nhat  trên phá'n 
me'm/to2ng s6 CCVC có thông tin thay 
ddi cüa don V) 

Phm vi dü 
lieu cap nhât 
theo quy djnh 

ti Quyêt 
dinh 

1327/QD- 
KTNN 

ngay 
25/9/2020 

6 

T5r l s CCVC duçic dan vj bë 
sung, cp nht kjp th?yi, dy dü 
thông tin trên phn mêm 

(là s6 CCVC có thông tin thay d6i 
duçxc don vj ctp nhgt trên phn 
mnilto2ng S6 CCVC có thông tin thay 
d6i clia don V!,) 

Pham vi dü 
lieu cap nhât 
theo quy djnh 

tai Quyt 
dh 

1327/QD- 
KTNN ngày 
25/9/2020 

7 
T 1 s cuc khào sat cüa KTNN 
ma dan vj tham gia dy dü, kjp thai 
trên phn mm 

TInh d.y dñ 
là 100% di 
ttxcng duçic 
lciiào sat cüa 
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TT Tiêu chI 

S 
1iu/tInh 

hlnh 
thiyc 
hin 

T1 
% hoc 
kêt qua Dim Ghi chü 

(là s cuôc kháo sat cia KTNN ma 
don vj tham gia dy dz, kJp th&i tren 
phdn mm/sô' cu5c kháo sat cza 
KTNN t chic khOo sat trên phcn 
mm trong nãm) 

dcm vj thirrc 
hin khão sat 

trên phân 
mêm 

Dcm vj có tham gia dÀy dü, kjp th?yi 
vice xay dirng ke hoach dao tao 
hang nàm cüa KTNN trên phÀn 
mêm khong? Khong 0 

9 

T l s lcp cp nht dÀy dü, kjp 
th?ri các thông tin trên phÀn mêm. 

(là s6 lop dwçic c2p nhat  dy dii, lqp 
thai trên phcn mm/tng sJ lop do 
don vj tci chc dào tgo hang nàm) 

Phm vi cap 
nht dtt lieu 
c11a dcm 

theo quy djnh 
tai Quy& 
djnh s 

1076/QD-
KTNN ngày 
18/6/2021 

10 

T I CCVC cài dt và si'r diing 11ng 
di.ing diu hành trên thit bj di dng 
(App KTNN) trong don vj 

(là sá lu'cing CCVC cia don vj cài 
dgt và th dng App KTNN/tng s 
CCVC cz'ia don vi) 

MUC 3. THÔNG TIN KHAC 

Vui lông cung cAp them thông tin khác v tInh hInh 1mg ding CNTT ngoài các 

ni dung nêu trên và các d xuAt, kin nghj (nu có): 
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MVC 4. THÔNG TIN LIEN H 

1. Hp vàtên:  

3. Chrc vii:  

4. Diên thoai:  

5. Thu diên tir:  

  

 ngày tháng näm 
THU TRIJUNG DN V! 

(Kj ten, dóng dá'u) 

Ngtrô'i 1p  báo cáo 
(vàghiröhQ, ten) 
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Phii hic IV 

PIIIEU TU' DALNH GL& TINH HI]NH NG D1JNG CONG NGH1 
THÔNG TIN HANG NAM CUA D(ifN V! 

(Kern theo Quyêt djnh sS'/J I(QD-KTNN ngàyr/ thángt-fl nàm 2021 
cia Tdng Kiém toán nhà nithc) 

(Dành cho các doii vj Khi KTNN Chuyên ngành và KTNN khu vy'c: KTNN 
chuyên ngành Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII; KTNN khu vicc I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IXX Xf,XJI,XIII) 

MVC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1.Nämbáo cáo:..  

2. Ten don vj báo cáo:  

3. Dja chi tr%i só don vj:  

4. Tng s can bO,  cong chirc, viên chüc cüa don vj (CCVC): ngui. 

5. Tng s cuc kim toán don vj thirc hin trong nãm:  

MVC 2. DANH GIA MUC J)O 1NG D1IJNG CNTT CUA DCN VI 

I. Sfr diing các phãn mm thiro'ng mi (07 tiêu chf) 

TT Tiêu chI 
S liêu/tInh 
hInh thirc 

hiçn 

T I 
% hoãc 
ket qua 

Dim 
Gh 
chu 

Tong dim 

T' 1 may tInh cüa don vi ducc cài dat 
và cp nht phn mm H diu hành bàn 
quyn (Windows) 

(là sO lwcrng may tInh dwçrc cài dat a 
cap nhat phn mm/tOng sO may tInh 
dang th dyng tgi dciii vj) 

2 

T 1 may tInh cUa don vj diiçic cài dt 
va cp nht phn mm van phông bàn 
quyn (Office) 

(là sO lu'o'ng may tInh dwçrc cài dat a 
cap nhat phn mm/tOng so' may tInh 
dang th dyng tgi dan vi,) 

3 
T 1 may tInh cüa don vi thwc cài dat 
và cp nht phn mm diet Virus bàn 
quyën 
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TT Tiêu chI 
S liêu/tInh 
hlnh thirc 

hiçn 

T5 I 
% hoãc 

, ket qua 
Dim 

Gh 
chu 

(là so hrcing may tInh dwçrc cài dgt và 
cç%p nhat  phn mm/tng so' may tInh 
dang th dyng tgi dcin vi) 

4 

CCVC cüa dan vj cO thumg xuyên sao 
- , luu du 1iu de tranh mat thr lieu, b virus 

phahoikhong? 

(Thwàng xuyên dwçrc hiéu là: trong 01 
• 

thang thyc hiçn sao iwu dw liçu tol thieu 

01 lin) 

Co 0 

Khong 

5 

CCVC cUa dan vj có thix6ng xuyen sir 
d1ing thu din t1r KTNN trong cong vic 
khong? 

(ThwO'ngxuyen dwcrc hié'u là: k/il CO vic 
cOngphái trao di qua thu' diçn t1c thI sz,'r 
dyng tim' din tz' cza KTNN dé' g'i 

nhan) 

Co 

KhOng 0 

6 

CCVC cüa dan vj có sir diing phn mm 
thy xOa d[t 1iu d xóa dft lieu cá nhân 
km trên may tInh khi bàn giao may tInh 
cho ngithi khác sir dcing và xóa toàn b 
dtt 1iu luu trén may tInh khi nhp kho 
thanh 1 khong? 

Co [I] 

KhOng 0 

Khi dan vj có ngui nghi huu, thôi vic, 
• thay doi vl tn cong tac, thay doi dan vl, 

dan v có kjp th?yi báo cho TTTH d thu 
hi, thay di chirng thu s không? 

Co 

Không 0 

II. Sfr diing các phn mm ni b (18 tiêu chI) 

TT Tiêu chI 

s 
liêu/tlnh 

hlnh thiyc 
hin 

T5 1 
% 

hoãc 
ket 
qua 

Diem Ghi chñ 

Tng dim 

I5ng diing CNTT trong quãn 1, diêu 
hành ni b 
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TT Tieu chi 
Iiêu/tlnh 

hinh thffc 
hiên 

T1 
/0 

hoac 
ket 
qua 

Diem Ghi chu 

T 1 van ban dn drn7c luân chuyn Va xi'r 
1 trén ph.n mm 
(là s6 lwcing van ban dên dwçic luân 
chuyê'n, xi lj trên phn mm/tdng sd van 
ban dIn cia don vi) 

2 

T 1 van ban di dugc phát hành trên ph.n 
mêm 

(là so hrcing van ban di phát hành trên 
phâ'n mê'm/tô'ng so' van ban di cia don vj,) 

T 1 van ban di sir d%ing chi:t k so trên 
p rnm 

(là so lu'cmg van ban di si dyng chi? Icj 
sO'/ tlng sO' van ban di trên phdn mê'm,) 

4 

T 1 cp nht Ljch lam vic trên phn 
mêm 

(là sO' tucn cap nhat Ljch lam vic cza 
do'n vj trên phdn mm/tO'ng sO' tun trong 
mótnäm) 

5 

T 1 s CCVC tr b6 sung, cp nht kjp 
thii, dy dü thông tin trên phn mm 

(là sO' CCVC có thông tin cá nhán thay dO'i 
tr cap nhat trên phá'n mê'm/tO'ng sO' CCVC 
có thông tin thay dli cia don vi) 

6 

T 1 sé, CCVC duqc don vj b sung, cp 
nht kjp thii, d.y dü thông tin trên phn 
mêm 

(là sO CCVC có thông tin thay dôi dwcrc 
don vj cap nhat trên phln mm/tO'ng sO' 
CCVC có thông tin thay dli cia don vj.) 

7 

Tr l s cutc khão sat cüa KTNN ma thin 
vj tham gia dy dü, kjp thai trên phn 
mêm 

(là sO' cu5c kháo sat cia KTNN ma don vj 
tham gia dly dii, kp th&i trên phln 
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TT Tiêu chI 
heu/tinh 

hinh thirc 
hiên 

T1 
/0 

hoác 
ket 
qua 

.x Diem Ghi chu 

mm/sô' cuac  kháo sat cáa KTNN td chic 
kháo sat trên phn mm trong nám,) 

8 Dcn vj cO tham gia dy dü, kjp thai vic 
xay dirng kE hoch dào tao  hang nàm cña 
KTNN trên phn mm khong? 

Co 

Không 

9 

T 1 s hrp cp nht dy dii, kjp thñ các 
thông tin trên phn mm. 

(là so' lop du'çrc cap nhat do'y di, iq, thai 
trên phn min/to'ng so' lop do don vf tO 
chtc dào tgo hang nàm) 

10 

Tr 1 CCVC cài dat  và sii diing iing dng 
diu hành trén thit bj di dng (App 
KTNN) trong dcm vj 

(là so' lwcmg CCVC cáa don vj cài dat  a 
th ding App KTNN/tdng 56 CCVC cia 
don w) 
t5ng ding CNTT trong quãn I hott 
dng kim toán 

T 1 s cuc kim toán cp nht dÀy dii, 
kjp thai tin dO trên phn mém 

(là 
 so' cuç5c kiém toán cap nhat dcy di, 

k/p thai tiê'n d/to'ng so' cuac kiém toán 
don vj thzcc hiçn trong näm, tInh dIn th&i 
die2m báo cáo) 

2 

T 1 s cuOc kim toán cp nhat dÀy dii, 
kjp th?ii nhat k kim toán trên phn mm 

(là so' cuç$c kilm toán cap nhat ddy 
k/p thai nhat 1cj kilm toán/to'ng so' cuac 
kilm toán dcin vj thcc hin trong nám, 
tInh dIn th&i dilm báo cáo) 

T 1 s cuOc kim toán cp nhat dÀy dii, 
kjp thyi kt qua kim toán trên phn mm 

(là so' cu5c kilm toán dãphát hành báo 
cáo kilm toán dwçrc cap nhat dcy dá, kip 
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TT Tien chi 
liêu/tlnh 

hinh thirc 
hiên 

TI 
% 

hoac 
ket 
qua 

Diem Ghi chu 

thai kIt qua kié'm toán/tng s cuac  kié'm 
toán do'n vj thirc hin trong nàm, tInh dIn 
th&i dié'm báo cáo) 

4 

T 1 s cuôc kim toán thirc hin kim 
tra kin nghj kim toán duçic cp nht d&y 
dU, kjp thii kt qua thirc hin kin nghj 
kim toán trên phn mm 

(là sd cu5c kié'm toán c42p nhat dy di, 
kip thai kê't qua thrc hin kie'n nghj kilm 
toán/tdng so' cu5c kié'm toán th,cc hin 
kilm tra kiln nghj don vj thy'c hin trong 
näm, tInh dIn th&i dilm báo cáo) 

T lê s cuôc kim toán có khiu nai 
kim toán thrçic cp nht dü 1iu dy dü, 
kjp thô'i trên phn mm 

(là s cuóc kilm toán có khilu ngi kilm 
toán cap nhat dy dii, k/p thài/tng sO 
cuóc kilm toán có khllu ngi, kiln nghj 
kilm toán cia doii vi tInh dIn thai dilm 
báo cáo) 

6 

T 1 so cuôc kim toán có h s kim 
toán diiçc dánh ma vch theo quy djnh 

(là s cuac kilm toán có h sd kilm toán 
dtwc dánh ma vgch/tdng s6 cuac kilm 
toán cza do'n vj thzt'c hin trong näm, tInh 
dIn thai dilm báo cáo) 

7 

T 1 s cuc kim toán duçc s hóa dy 
dü, kjp thôi h s kim toán trên phn 
mêm 

(là s cu5c kilm toán có H scr kilm toán 
chung cia Doàn kilm toán, H scr kilm 
toán chi tIt cia T kim toán, H scr 
kilm soát chá't lu'cing kilm toán cza kilm 
toán trzthng du'çrc sO' hóa và 1uu trib trên 
phn mm/tng so' cu5c kilm toán don vj 
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TT Tieu chi 
Iiêu/tlnh 

hmh thirc 
hiên 

T1 
/0 

hoac 
ket 
qua 

Diem Ghi chu 

phái thc hin trong nám, tInh dê'n thô'i 
dié'm báo cáo. 

Do'i vái các cuôc có h scr kilm toán do 
Trung tam Tin hQc td chtc thrc hiçn S6 
hóa thI duqc tInh là cuóc kie2m toán du'çrc 
sl hóa ddy th'i, k(p thai) 

8 

T l sé cuOc kim toán thirc hin kim 
tra kin nghj hoc khiu ni kim toán 
duçc s hóa dy dü, kjp th?ii h so trên 
phn mm 

(là so' cuóc kié'm toán thwc hiên kiém tra 
kiê'n nghj hoc khiê'u nqi kilm toán dwçrc 
sl hóa và luu tri' trên phdn mm/tlng so 
cu5c kie'm toán thcc hiên kilm tra kiln 
nghj hoc khiê'u ngi ma dcrn vjphOi thyc 
hin S6 hoá trong nàm, tInh de'n th&i dilm 
báo cáo 

Nê'u khOng Co cu5c kilm toán nào thyc 
hin kilm tra kiln nghj hoc khié'u nqi 
kilm toán thl chdm dilm tO'i da) 

MVC 3. THÔNG TIN KIIAC 

Vui lông cung cp them thông tin khác v tInh hInh irng diving CNTT ngoài các 
ni dung nêu trén và các d xut, kin nghj (nu có): 

MUC 4. THÔNG TIN LIEN H 

1. Hç vàtên:  

3. Chücvi:  

4. Diên thoai:  

5.Thudintir:..  

  

 ngày tháng nàm 
THU TRIXNG DN V 

(Kj ten, dóng dá'u) 

Ngirôi 1p báo cáo 
(Kj và ghi r5 hQ, ten) 
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Phti hic V 
MAU BAO CÁO DÁNII GL&, XEP HANG 1NG D!JNG CNTT 

CUA KIEM TON NHA NTJOC 

(Kern theo Quyê't djnh só'/15J4/QD-KTNNngày 'f?tháng 14 nárn 2021 
cia Tang Kim toán nhà nu'ó'c) 

KIEM TOAN NHA NIIOC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hinh phñc 

S& /BC-KTNN Ha Nç5i, ngày tháng nárn 

BAO CÁO 

V dánh giá, xp hing frng diing CNTT ti các don vj triyc thuc KTNN 

1. Can cii' báo cáo 

2. Khái quát tInh hInh ii'ng dijng CNTT ti KTNN 

3. Qua trInh dánh giá, xêp hng frng ding CNTT 

4. Tng hçrp kh qua dánh giá ii'ng dyng CNTT 

STT Ten do'n v 

Don vj tiy dánh giá 

Ghi chü Tng s 
diem 

Sfr drng cdc 
phân mêm 
thwongmgi 

Si dyng cac 
phân mêm 

n3ib$ 

1 2 3-(4+5)/2 4 5 6 

A Diem ti da 200 40 160 

B Dim chm cho tfrng don vl: 

KIz6i các KTNN chuyên ngành 
vàKTNNkhu vy'c 

1 KTNN chuyén nganh Ia 
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2 KTNN chuyên ngành lb 

3 KTNN chuyên nganh II 

4 KTNN chuyên ngành III 

5 KTNN chuyên ngành IV 

6 KTNN chuyên ngành V 

7 KTNN chuyén nganh VI 

8 KTNN chuyên ngành VII 

9 KTNNkhuvcI 

10 KThNkhuvirdII 

11 KTNN khu vixc III 

12 KTNN khu vrc IV 

13 KTNNkhuvrcV 

14 KTNNkhuv%rcVI 

15 KTNN khu visc VII 

16 KTNNkhuvrcVlll 

17 KTNNkhuvirclX 

18 KTNNkhuvucX 

19 KTNNkhuvucXl 

20 KTNN khu virc XII 

21 KTNNkhuvizcXIII 

Kh6i các thin vj tham mini và sr 
nghip 

22 Van phông KTNN 
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23 Vi T chirc can b 

24 ViiTnghqp 

25 ViPhápch 

26 VChd&KSCLKT 

27 Vi Hqp tác quic th 

28 Thanh tra KTNN 

29 Van phàng Dâng - Doàn th 

30 
Tn.rng Dào tao  và bi duong 
nghip vi kiêm toán 

31 TrungtâmTinhpc 

32 Báo Kim toán 

5. Xp hing frng diing CNTT ti các doii v triyc thuc KTNN 

STT Ten don vi 
Tang s dim 

do'n vl  ti, dánh 
giá 

Tng s dim do 
Hi dôngdánh 

giá châm 

Xep 
hang Ghi chñ 

Khñi cdc KTNN chuyên ngành 
vàKTNNkhuvc 

1 

2 

Kh6i cdc ihrn vi tham mu'u và sir 
nghip 

1 

2 
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Ghi chá: Xp hang tr cao xung thp can c vào tng dim do HOi  dng dánh giá chm. 

6. D xut, kin nghj 




