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Kính gửi: Thông tin và Truyền thông 

 

Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia 

với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở 

dữ liệu quốc gia chuyên ngành” (đăng tải tại www.mic.gov.cn); UBND tỉnh có ý 

kiến như sau:  

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban 

ngành liên quan căn cứ nội dung tại Thông tư nêu trên của Bộ Thông tin và 

Truyền thông triển khai thực hiện theo quy định./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KSTTHC (Tg 2 ). 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

 

Nguyễn Thị Thu An 
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