
UBND HUYỆN TIỂU CẦN 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /VP-HC Tiểu Cần, ngày      tháng  02  năm 2022 

              V/v triển khai Thông tư số  

   01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 

      của Bộ Thông tin và Truyền thông                     

 

 

   Kính gửi: 

         - Các phòng, ban ngành huyện; 
         - UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 25/02/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành 

Công văn 342/STTTT-BCVTCNTT về việc phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-
BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND 
và UBND thông báo Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin 
phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến các cơ quan, đơn 

vị biết, thực hiện. 

Nội dung Thông tư được đăng tải tại địa chỉ: htpps://stttt.travinh.gov.vn 

mục Văn bản quy phạm pháp luật./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu VT, HC. 

 

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 
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