
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v rà soát mã định danh điện 

tử của các cơ quan, đơn vị 

Đình Lập, ngày        tháng 01 năm 2022 

            Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế xã, thị trấn.  

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn 

vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để phục vụ kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. UBND huyện đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử đã được ban hành tại 

Quyết định số 123/QĐ-UBND để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương. 

2. Rà soát trong danh sách mã định danh (gửi kèm Phụ lục I, II, III) nếu có 

thiếu sót mã của đơn vị mình hoặc sai thông tin, đề nghị gửi thông tin về Văn 

phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, bổ sung.   

3. Trong trường hợp thành lập đơn vị mới hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức 

như: đổi tên, tách, nhập, giải thể, trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về Văn 

phòng HĐND và UBND để đề nghị cập nhật, điều chỉnh và công khai trên hệ 

thống. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Ông 

Lý Tiến Đức, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND, số điện thoại 

0915.989.535 để cùng tháo gỡ./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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