
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Số:         /CNTT 
V/v đánh mã định danh điện tử của các 

cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa 

phương 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ  (danh sách kèm theo) 

Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đánh mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Cục Công nghệ thông tin 

(CNTT) được lãnh đạo Bộ giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. 

Vì vậy, để đảm bảo kịp thời cập nhật, bổ sung mã định danh điện tử của các 

đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT. Cục CNTT đề nghị Quý đơn vị cung cấp đầy đủ 

thông tin của Quý đơn vị và các đơn vị trực thuộc (theo mẫu), tính đến thời điểm 

hiện tại như sau: 

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước 

của bộ, cung cấp thông tin theo Mẫu số 1 (mẫu gửi kèm). 

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Đối với các cơ sở giáo dục có các trường đại học thành viên, cung cấp 

thông tin theo Mẫu số 2 (mẫu gửi kèm). 

- Đối với các cơ sở giáo dục không có các trường đại học thành viên, cung 

cấp thông tin theo Mẫu số 3 (mẫu gửi kèm). 

Văn bản cung cấp thông tin của Quý đơn vị gửi về Cục CNTT trước ngày 

13/12/2021, bản mềm gửi qua địa chỉ email dmhoang@moet.gov.vn để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- PCT. Tô Hồng Nam (để p/h); 

- Lưu VT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Đặng Thị Oanh 
 

mailto:dmhoang@moet.gov.vn
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Mẫu số 1 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP PHỤC VỤ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ 

(Kèm theo công văn số      /CNTT  ngày   tháng 12 năm 2021) 

TT Tên cơ 

quan, đơn 

vị cấp 2 

Tên cơ quan, 

đơn vị cấp 3 

(Phòng/Khoa/

…) 

Địa chỉ Địa chỉ thư điện 

tử 

Số điện thoại Địa chỉ trang/ 

cổng thông tin 

điện tử (nếu có) 

Ghi chú 

1 Viện Khoa 

học Giáo 

dục Việt 

Nam 

 Số 101 Trần Hưng 

Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 info@vnies.edu.vn 0243.94232639 vnies.edu.vn  

  Phòng Tài 

chính – Quản 

trị 

… … … …  

   … … … … … 

  … … … … …  

 Lưu ý:  Cột Ghi chú, đề nghị Quý đơn vị điền các thông tin: Loại đơn vị (thành lập mới, chia tách, sát nhập, ngừng hoạt động), 

thời gian (ngày/tháng/năm). 
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Mẫu số 2 

CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHÔNG CÓ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 

(Kèm theo công văn số   /CNTT  ngày   tháng 12 năm 2021) 

TT Tên cơ quan, 

đơn vị cấp 2 

Tên cơ quan, đơn 

vị cấp 3 

(Viện/Khoa/Phòng) 

Địa chỉ Địa chỉ thư điện tử Số điện thoại Địa chỉ trang/ cổng thông tin 

điện tử (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 

 Số 136 

Xuân 

Thủy, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội 

p.hcdn@hnue.edu.vn 024.354.7823 https://hnue.edu.vn 

 

 

  Viện Nghiên cứu 

Sư phạm 

… vncsp2005@gmail.com 04 6267 0159  http://www.vncsp.hnue.edu.vn  

  Khoa Toán … … … … … 

  Phòng Đào tạo … … … … … 

  … … … … … … 

 Lưu ý:  Cột Ghi chú, đề nghị Quý đơn vị điền các thông tin: Loại đơn vị (thành lập mới, chia tách, sát nhập, ngừng hoạt động), 

thời gian (ngày/tháng/năm). 
 

 

 

 

http://vncsp.hnue.edu.vn/
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Mẫu số 3 

CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHÔNG CÓ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 

(Kèm theo công văn số    /CNTT  ngày   tháng 12 năm 2021) 

TT Tên cơ quan, 

đơn vị cấp 2 

Tên cơ quan, đơn 

vị cấp 3 

(Viện/Khoa/Phòng) 

Địa chỉ Địa chỉ thư điện tử Số điện thoại Địa chỉ trang/ cổng thông tin 

điện tử (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 

 Số 136 

Xuân 

Thủy, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội 

p.hcdn@hnue.edu.vn 024.354.7823 https://hnue.edu.vn 

 

 

  Viện Nghiên cứu 

Sư phạm 

… vncsp2005@gmail.com 04 6267 0159  http://www.vncsp.hnue.edu.vn  

  Khoa Toán … … … … … 

  Phòng Đào tạo … … … … … 

  … … … … … … 

 Lưu ý:  Cột Ghi chú, đề nghị Quý đơn vị điền các thông tin: Loại đơn vị (thành lập mới, chia tách, sát nhập, ngừng hoạt động), 

thời gian (ngày/tháng/năm). 
 

http://vncsp.hnue.edu.vn/
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