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CÔNG BÁO/Số 35/Ngày 20-10-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2368/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước
và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thâng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
104/TTr-STTTT ngày 8 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh điện tử
các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (Phụ lục danh
mục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Mã định danh quy định tại Điều 1 Quyết định này dùng để xác định, phân
biệt các cơ quan, đơn vị tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống
quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của tỉnh; kết nối, chia sẻ
dữ liệu giữa các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử tại Điều 1 khi có phát
sinh thành lập mới đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: đổi tên, sáp
nhập, chia tách, giải thể, thay đổi thông tin, trong vòng 15 ngày phải báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để cập nhật, điều chỉnh và
công khai trên hệ thống.

