ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1202 /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Mã định danh của các cơ quan nhà nước tham gia trao đổi
văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 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 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống
hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ
Thông tin và Truyền thông 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”;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1388/TTrSTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Mã định danh của các cơ quan nhà nước tham gia trao đổi
văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon
Tum như sau:
1. Mã định danh đơn vị cấp 1:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: 000.00.00.H34;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum : 000.00.00.K34.
2. Mã định danh đơn vị cấp 2, gồm: các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (tại phụ lục I đính
kèm);
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3. Mã định danh các đơn vị cấp 3, gồm: các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn
vị có mã định danh cấp 2 (tại phụ lục II đính kèm);
4. Mã định danh các đơn vị cấp 4, gồm: các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn
vị có mã định danh cấp 3 (tại phụ lục III đính kèm);
Điều 2. Mã định danh này dùng để xác định (phân biệt) các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum tham gia hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.
Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Thông tin
và Truyền thông thực hiện việc cấp mới, điều chỉnh, bổ sung Mã định danh cho các
cơ quan, đơn vị khi có sự thay đổi về tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể cơ quan,
đơn vị) để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung Mã định danh theo
quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 78/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 1385/QĐUBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Mã định
danh của các cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ
thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnhKGVX;
- Lưu: VT, KGVX3.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
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