
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH THUẬN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1126  /QĐ-UBND           Bình Thuận, ngày 19  tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 

số 19/TTr-STTTT ngày 08 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh của các cơ 

quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, gồm: 

1. Phụ lục 01: Mô tả mã định danh. 

2. Phụ lục 02: Danh sách mã định danh đơn vị cấp 2. 

3. Phụ lục 03: Danh sách mã định danh đơn vị cấp 3. 

4. Phụ lục 04: Danh sách mã định danh đơn vị cấp 4. 

Điều 2. Mã định danh theo Điều 1 Quyết định này được sử dụng trong 

hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các hệ thống thông tin khác theo 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham 

gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

của tỉnh. 



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (đ/c Hòa); 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT, Cang. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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