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THÔNG T ư

Ban hành “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 ỉý văn bản và điều hành”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ quy định chỉ tỉêt và hướng dân thỉ hành một so điều của Luật Tiêu
chuân và Quy chuấn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định sổ 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy
chuân kỹ thuật quôc gia về câu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin
phục vụ kết nối các hệ thong quản lý vãn bản và điều hành.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 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 (QCVN 102:2016/BTTTT).
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể tò ngày 01 tháng 10 năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục
trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và
Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này./. t j h ỵ
Nơi nhận:
C ác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- H ĐN D, U B N D và Sở TTTT các tỉnh, thành phố ừ ự c thuộc TW;
- Đ on vị chuyên trách về CN TT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ^
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đ on vị chuyên trách về C N TT của V ăn phòng Trung ưc
Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, V ăn phòng Quốc hội, '
nhân dân tối cao, V iện kiểm sát nhân dân tối cao,
N h à nước;
- Đ on vị chuyên trách về C NTT của Cơ quan Trung ương của I
đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐ T Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưỏng;
Các CO' quan, đon vị thuộc Bộ; c ổ n g thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCN.
-
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