UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 637 /STTTT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2018

V/v: Góp ý dự thảo Quyết định ban
hành danh sách Mã định danh các cơ
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền
thông ngày 01/4/2016 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã
định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn
bản và điều hành.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
2963/UBND-KGVX ngày 28/5/2018 về việc mã số định theo theo QCVN
102:2016/BTTTT, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã nghiên cứu và
xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh sách Mã định danh các cơ
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo QCVN 102:2016/BTTTT.
Để dự thảo Quyết định được hoàn thiện theo quy trình trước khi trình
UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý
cơ quan nghiên cứu có góp ý và thống nhất dự thảo nêu trên (lưu ý về danh sách
các đơn vị trực thuộc của từng cơ quan, địa phương).
Các nội dung góp ý đề nghị gửi văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông
trước ngày 15/6/2018, đồng thời gửi Email: nqhhoang-stttt@quangngai.gov.vn
để tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành.
Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin; ĐT: 0982142211 (gặp đ/c
Nguyễn Quốc Huy Hoàng).
Bản dự thảo Quyết định đã được gửi liên thông eOffice và mục Văn bản dự
thảo hoặc Thông báo tại Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT (Không phát hành
văn bản giấy).
Trân trọng./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở TT&TT: GĐ, PGĐ;
- Lưu: VT, CNTT103.

Nguyễn Thanh Sơn

