
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử 

của các cơ quan, đơn vị hành chính  

và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2021 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương; Công văn số 

2217/UBND-PC1 ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

mã định danh điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07/4/2021; Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh do các cơ 

quan, đơn vị cung cấp, đồng thời căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành 

chính và sự nghiệp, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh.  

Để đảm bảo thông tin chi tiết của các cơ quan, đơn vị được đầy đủ, 

chính xác và cấu trúc mã định danh điện tử theo đúng quy định, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh rà soát, nghiên cứu, góp ý đối với thông 

tin của đơn vị tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 (Riêng các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội, Công thương góp ý thêm 

thông tin các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 3) và dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh.  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nghiên cứu, góp ý đối với 

thông tin của đơn vị tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, và dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh.  

- Sau khi rà soát, nếu có sai sót, cần sửa về tên, địa chỉ các đơn vị, mã 

định danh cũ; cần sửa đổi, bổ sung đơn vị mới, xoá bỏ đơn vị không còn tồn 

tại; hoặc có ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thì gửi văn bản 
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góp ý về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 03/8/2021 để hoàn thiện 

và trình UBND tỉnh ban hành.  

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về thông tin của cơ 

quan mình và các đơn vị thuộc trong các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3; 

những đơn vị bôi màu xanh được sửa đổi, bổ sung mới; màu đỏ là các đơn vị 

ngừng hoạt động, sáp nhập, hoặc giải thể./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT4. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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