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ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-UBND Phú Thọ, ngày      tháng 9 năm 2022 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

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

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 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; 

Căn cứ văn bản số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ; 

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

33/TTr-STTTT ngày 06/9/2022 về việc ban hành mã định danh điện tử của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh sách mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, gồm: 

1. Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 1 (tại Phụ lục I kèm theo). 

2. Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 2 (tại Phụ lục II kèm theo). 

3. Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 3 (tại Phụ lục III kèm theo). 

4. Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 4 (tại Phụ lục IV kèm theo). 

 5. Danh sách đóng mã định danh điện tử (tại Phụ lục V kèm theo). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ 

trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh; tích hợp, kết nối, chia 

sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. 

 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm 

tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu UBND tỉnh quản lý, cấp mã định 

danh và điều chỉnh Danh sách mã định danh tại Điều 1 Quyết định này phù hợp 

với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp bổ sung, chia tách, sáp nhập đơn vị, các cơ quan thông báo 

về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh kịp thời trên các hệ 

thống theo đúng cấu trúc được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 của Thủ Tướng Chính phủ và công khai trên các hệ thống. 

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

Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc Ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ 

phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ TT&TT (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Báo Phú Thọ, Đài PT&TH tỉnh, Cổng GTĐT; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Văn Quang 
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