
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo hướng dẫn mô hình 

kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

cho bộ, ngành, địa phương 

 

 

Kính gửi:   

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

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các Doanh nghiệp viễn thông; 

 - Các Doanh nghiệp Công nghệ thông tin; 

 - Trung tâm CNTT-TT. 

  

 Thực hiện Công văn số 1088/THH-THHT ngày 12/8/2020 của Cục Tin 

học hóa - Bộ Thông tin và Truyên thông về việc xin ý kiến hướng dẫn mô hình 

kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia cho 

bộ, ngành, địa phương.  

 Toàn văn dự thảo văn bản hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Cục tại địa chỉ http://aita.gov.vn (mục xin ý kiến dự thảo văn bản) và 

trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ 

https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/vanban. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Qúy cơ quan, đơn vị góp ý kiến về 

mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

quốc gia cho bộ, ngành, địa phương nêu trên, gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 19/8/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 Rất mong Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, tx, tp;  

- Lưu: VT, CNTT(D). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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