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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục mã định danh điện tử cấp 4 của các cơ quan, đơn vị 
thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành, địa phương  trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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

Căn cứ Quyết định số 20/2020/ADD-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 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 Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành danh mục mã định danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực 
thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh  Lào  Cai  ban  hành  kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 
12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục mã định danh điện tử cấp 4 của các cơ quan, 

đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai như sau: 

(Theo Phụ lục đính kèm Quyết định) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin:  

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bổ sung, thay thế 
hoặc hủy bỏ mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị đã được quy định và 

chưa được quy định chi tiết tại các phụ lục kèm theo; 
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- Tham mưu ban hành mã định danh điện tử tạm thời cho các tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan khác khi có nhu cầu sử dụng mã định danh điện tử của tỉnh; 

- Tham mưu ban hành mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 cho các cơ quan, 
đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

- Chủ trì cập nhật mã định danh điện tử của tỉnh lên Hệ thống danh mục 
điện tử dùng chung của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông 

quản lý. 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp: 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại cố định (nếu có), hộp 
thư điện tử công vụ, địa chỉ Website (nếu có) của các đơn vị thuộc, trực thuộc 

trong phạm vi quản lý gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, cập nhật, 
công khai trên Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của cơ quan nhà nước do 

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; 

- Khi có phát sinh thành lập mới đơn vị thuộc, trực thuộc hoặc thay đổi về 

cơ cấu tổ chức như: đổi tên, sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc thay đổi thông tin, 
trong vòng 15 ngày phải gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, cập nhật, 

điều chỉnh và công khai trên Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của cơ 
quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. 

Điều 3. Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; các cơ 

quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT; 
- Như Điều 3; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Viettel Lào Cai 
- VNPT Lào Cai; 
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 
- Cổng TTĐT Sở;  
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 
Vũ Hùng Dũng 
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