
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:             /UBND-CNTT 

V/v giao triển khai thực hiện việc 

cập nhật mã định danh điện tử 

mới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và 

UBND tỉnh Kon Tum cho các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2023 

 

 
 

        Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 
 

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Công văn: số 1784/BTNMT-CĐS 

ngày 20/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi mã định 

danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; số 748/UBND-TTHCC ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc sử dụng Mã định danh điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử 

qua Trục liên thông văn bản Quốc gia (có các bản sao gửi kèm Công văn này).  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn 

vị có liên quan (nếu cần), nghiên cứu nội dung Công văn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Công văn của UBND tỉnh Kon Tum nêu trên, triển khai thực hiện 

việc cập nhật lại mã định danh điện tử mới cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đảm bảo việc gửi/nhận văn bản điện tử trên Trục 

liên thông văn bản Quốc gia được thông suốt; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

những vấn đề vượt thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- UBND tỉnh Kon Tum (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- CVP UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TT&TT tỉnh Kon Tum (để p/h); 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, CNTT.  

 

TL. CHỦ TỊCH  

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến  
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