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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:    529   /STTTT-CNTTVT 

V/v thực hiện phổ biến văn bản số 

677/BTTTT-THH của Bộ TT&TT 

Đồng Nai, ngày  11  tháng 3  năm 2022 

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; 

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai; 

- Ngân hàng nhà nước - chi nhánh Đồng Nai; 

- Kho bạc tỉnh Đồng Nai; 

- UBND các huyện, Tp. Biên Hòa, Tp. Long Khánh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; 

- Báo Đồng Nai; 

- Các doanh nghiệp: Viettel Đồng Nai, Viễn thông Đồng 

Nai, Mobiphone Đồng Nai, Bưu điện tỉnh Đồng Nai. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 

345/THH-VP ngày 07/3/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản 

hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị 

và địa phương thực hiện một số nội dung như sau: 

- Thực hiện tuyên truyền nội dung văn bản số 677/BTTTT-THH ngày 

03/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối và chia 

sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia qua các phương 

tiện như: Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh), Trang thông tin 
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điện tử (các sở, ngành và địa phương), Báo điện tử (Báo Đồng Nai), Đài phát 

thanh truyền hình Đồng Nai, Đài Truyền thanh cấp huyện, mạng xã hội,..đảm 

bảo truyền tải thông tin nhanh nhất đến cán bộ công chức, viên chức và người 

dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết. 

- Giao Trung tâm CNTT tỉnh phối hợp với Viễn thông Đồng Nai đề xuất 

phương án (Kế hoạch) triển khai kết nối Trục liên thông của tỉnh Đồng Nai với 

Trục liên thông quốc gia (NDXP) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại văn bản số 677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022 gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông trong tháng 3/2022 để cùng phối hợp thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng 

liên hệ ông Hồ Nhật Dương Hiếu - ĐT: 0912.178394 để cùng thống nhất thực 

hiện. 

Trân trọng./. 

Đính kèm:  

- Văn bản số 677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông được gửi kèm qua phần mềm quản lý văn bản và đăng tải trên website Sở 

Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://stttt.dongnai.gov.vn mục “Thông 

báo”. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Cục Tin học hóa; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Giám đốc và PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, CNTTVT, Hiếu. 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
                    

Võ Hoàng Khai 
 
  

https://stttt.dongnai.gov.vn/
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