
ỦY BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG THÁI HỌC

Số:       /TB-UBND

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

Thái Học, ngày        tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ

CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Chí Linh

Căn cứ Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 
chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 
(KBNN), chúng tôi xin thông báo và cam kết về việc đăng ký và sử dụng ứng dụng, 
dịch vụ của KBNN như sau:

Tên ứng dụng, dịch vụ của KBNN khách hàng đăng ký sử dụng: Hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Tên khách hàng/ĐVQHNS: Ủy ban nhân dân phường Thái Học

Mã ĐVQHNS (nếu có): 1007191

7184945

Địa chỉ: KDC Ninh Chấp 5 – Phường Thái Học – Thành phố Chí Linh – Tỉnh 
Hải Dương

Số điện thoại: 0943400822

Tên phần mềm kết nối tới ứng dụng, dịch vụ của KBNN:  Phần mềm MISA 
Bamboo.NET 2020

Khách hàng cam kết:

- Cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác.

- Đã hiểu rõ các quy định của KBNN về sử dụng ứng dụng, dịch vụ của 
KBNN.

- Tuân thủ các thủ tục đăng ký và các hướng dẫn của KBNN, sử dụng đúng 
mục đích những thông tin mà ứng dụng, dịch vụ cung cấp.

- Không chia sẻ tài khoản được cấp cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

- Phối họp với KBNN trong việc kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan

đến phần mềm ứng dụng kết nối với hệ thống thông tin của KBNN.



- Chịu trách nhiệm về những tấn công an ninh mạng vào hệ thống của KBNN 
phát sinh từ hệ thống đăng ký kết nối của mình; bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự 
toàn vẹn của dữ liệu được xử lý trong quá trình kết nối với hệ thống của KBNN.

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện 
tử, đảm bảo điều kiện an toàn cho chữ ký số (khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của 
người ký tại thời điểm ký) và quy định của pháp luật về dịch vụ công đã đăng ký sử 
dụng.

- Nếu vi phạm những điều cam kết trên, khách hàng chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Văn Tuấn 
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