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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LIÊN THÔNG GIỮA CÁC  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH  

TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Công văn số: 512/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20/02/2013 của  

Bộ Thông tin và Truyền thông) 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi áp dụng 

Tài liệu này nhằm hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành được sử dụng trong các cơ quan nhà nước. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung 

ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp khác có thể tham khảo và áp dụng trong cơ quan, tổ chức mình.  

2. Một số khái niệm 

- Trong văn bản này, hệ thống quản lý văn bản và điều hành là hệ thống thông 

tin quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan nhà nước thực hiện theo Quyết định 

số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương 

trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

giai đoạn 2011 – 2015. 

- Liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành là khả năng kết nối 

và chuyển văn bản điện tử từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành này đến hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành khác. 

3. Phương án kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành 

3.1 Mô hình kỹ thuật liên thông               

Để liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cần có một định 

dạng trao đổi văn bản thống nhất và mô hình trao đổi văn bản để các hệ thống có thể 

tương tác với nhau. Sau đây trình bày hai mô hình kỹ thuật cho phép liên thông giữa 

các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.       
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3.1.1 Liên thông trực tiếp 

Mô hình liên thông trực tiếp là mô hình trao đổi văn bản điện tử trực tiếp giữa 

các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với nhau thông qua môi trường mạng, 

chính xác là các hệ thống máy chủ quản lý văn bản và điều hành trao đổi văn bản điện 

tử trực tiếp với nhau qua môi trường mạng. 

Hình 3-1 dưới đây mô tả cách thức trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan A sử 

dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành A (Hệ thống A) và cơ quan B sử dụng hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành B (Hệ thống B) thông qua mô hình liên thông trực 

tiếp giữa hai hệ thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-1. Mô hình liên thông trực tiếp giữa hai hệ thống 

- Văn thư tại cơ quan A sử dụng Hệ thống A tại máy khách A phát hành văn 

bản điện tử, nghĩa là văn bản điện tử được chuyển tới máy chủ quản lý văn bản và điều 

hành A. 

- Máy chủ quản lý văn bản và điều hành A chuyển văn bản điện tử tới máy chủ 

quản lý văn bản và điều hành B qua môi trường mạng (môi trường mạng trong hai mô 

hình liên thông có thể là đường truyền Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ 

quan Đảng, Nhà nước hoặc đường truyền Internet). Để máy chủ quản lý văn bản và 

điều hành A trao đổi văn bản điện tử được với máy chủ quản lý văn bản và điều hành 

B qua môi trường mạng sẽ phải xây dựng thêm bộ kết nối cho Hệ thống A và Hệ thống 

B (xem chi tiết tại Mục 4. Hoạt động của bộ kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành).  
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- Máy chủ quản lý văn bản và điều hành B chuyển văn bản điện tử tới hệ thống 

B tại máy khách B, văn thư tại cơ quan B sử dụng hệ thống B để lấy văn bản điện tử 

về. 

Áp dụng mô hình liên thông trực tiếp sẽ giải quyết được vấn đề liên thông giữa 

các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với quy mô nhỏ; tuy nhiên mô hình này chỉ 

giúp các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trao đổi trực tiếp và có thể gặp khó 

khăn khi mở rộng, có nhiều hệ thống quản lý văn bản và điều hành tham gia trao đổi 

văn bản điện tử. 

3.1.2 Liên thông qua hệ thống trung gian 

Mô hình liên thông qua hệ thống trung gian là mô hình trao đổi văn bản điện tử 

giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với nhau thông qua hệ thống trung 

gian trên môi trường mạng. Hệ thống trung gian có nhiệm vụ chính là định tuyến, 

chuyển văn bản điện tử từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan gửi tới 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhận. 

Sau đây mô tả cách thức trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan A sử dụng hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành A (Hệ thống A) và cơ quan B sử dụng hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành B (Hệ thống B) thông qua mô hình liên thông qua hệ 

thống trung gian được biểu diễn trong Hình 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Hình 3-2. Mô hình liên thông qua hệ thống trung gian giữa hai hệ thống 

 Văn thư tại cơ quan A sử dụng hệ thống A tại máy khách A phát hành văn bản 

điện tử, nghĩa là văn bản điện tử được chuyển tới máy chủ quản lý văn bản và điều 

hành A. 
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- Máy chủ quản lý văn bản và điều hành A chuyển văn bản điện tử tới hệ thống  

trung gian; tại đây hệ thống xử lý trung gian sẽ lưu thông tin sau đó chuyển tiếp văn 

bản điện tử tới máy chủ quản lý văn bản và điều hành B. Để máy chủ quản lý văn bản 

và điều hành A trao đổi văn bản điện tử được với máy chủ quản lý văn bản và điều 

hành B thông qua hệ thống trung gian phải xây dựng thêm bộ kết nối cho hệ thống A, 

hệ thống B và bộ kết nối trên hệ thống trung gian (xem chi tiết tại Mục 4. Hoạt động 

của bộ kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành). 

- Máy chủ quản lý văn bản và điều hành B chuyển tới Hệ thống B tại máy 

khách B, văn thư tại cơ quan B sử dụng Hệ thống B để lấy văn bản điện tử về. 

Khi áp dụng mô hình liên thông qua hệ thống trung gian, các hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành không trao đổi văn bản điện tử trực tiếp với nhau; việc định 

tuyến, phân phối văn bản do hệ thống trung gian đảm nhận. Mô hình liên thông qua hệ 

thống trung gian sẽ thống kê, kiểm soát được số lượng văn bản điện tử trao đổi giữa 

các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, khắc phục được tình trạng quá tải của từng 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tuy nhiên, phải đầu tư để xây dựng hệ thống  

trung gian. 

Các cơ quan, đơn vị có thể áp dụng mô hình liên thông trực tiếp hoặc mô hình 

liên thông qua hệ thống trung gian do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức 

triển khai trong thời gian tới. 

3.2 Phương pháp quản lý tổ chức định danh các cơ quan nhà nước  

 Để thuận tiện trong quản lý, trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa 

các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cần thiết phải xây dựng và thống nhất định 

danh các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng để sử dụng trong các hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành. Trong tài liệu này giới thiệu hai phương pháp quản lý định 

danh các cơ quan nhà nước dựa trên tên miền: (i) Phương pháp quản lý định danh theo 

tên miền và (ii) Phương pháp quản lý định danh theo mã kết hợp với tên miền chung. 

3.3.1 Phương pháp quản lý định danh theo tên miền   

Phương pháp quản lý định danh theo tên miền là cách sử dụng trực tiếp tên 

miền của các cơ quan nhà nước phục vụ cho việc trao đổi văn bản điện tử giữa các hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành.  

Mỗi cơ quan sử dụng tên miền của đơn vị mình là địa chỉ định danh để hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành nhận biết và trao đổi văn bản điện tử với nhau. Để đảm 

bảo tính duy nhất, tên miền của các cơ quan phải là tên miền được Trung tâm Internet 

Việt Nam quản lý, phân bổ, giám sát tên miền, địa chỉ IP, số hiệu mạng Internet ở Việt 

Nam cấp phát.  
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Ưu điểm của phương pháp này là tận dụng được các tên miền đã có của các cơ 

quan; tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là sự không thống nhất trong sử 

dụng tên miền do một số lý do sau:  

- Một cơ quan có thể đăng ký sử dụng nhiều tên miền khác nhau. 

- Nhiều cơ quan, tổ chức chưa có tên miền. 

- Sự phân cấp tên miền không thống nhất. 

Đối với mô hình liên thông trực tiếp, các cơ quan cân nhắc sử dụng phương 

pháp quản lý định danh theo tên miền. 

Để tận dụng những ưu điểm và hạn chế những nhược điểm của phương pháp 

quản lý định danh theo tên miền, sau đây giới thiệu phương pháp quản lý định danh 

theo mã kết hợp với tên miền chung. 

3.3.2 Phương pháp quản lý định danh theo mã kết hợp với tên miền chung 

Phương pháp quản lý định danh theo mã kết hợp với tên miền chung là cách sử 

dụng kết hợp việc đánh mã và tên miền chung phục vụ cho việc trao đổi văn bản điện 

tử giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm tính thống nhất và cấu 

trúc trong việc quản lý. 

Mỗi cơ quan sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phát một mã định danh 

cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản điện tử như sau: 

Z1Z2.Y1Y2.MX1X2.e-doc.vn 

Trong đó:  

- Tên miền e-doc.vn là tên miền chung cho các cơ quan nhà nước do Bộ Thông 

tin và Truyền thông quản lý; 

- MX1X2 xác định các cơ quan nhà nước, bao gồm Văn phòng Trung ương 

Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, 

các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. M là các chữ cái (hiện sử dụng từ 

A đến J); X1, X2 là chữ số từ 0 đến 9 quy định:  

+ Chữ cái A dành cho Văn phòng Trung ương Đảng; 

+ Chữ cái B dành cho Văn phòng Chủ tịch nước;  

+ Chữ cái C dành cho Văn phòng Quốc hội; 

+ Chữ cái D dành cho Tòa án nhân dân tối cao; 

+ Chữ cái E dành cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

+ Chữ cái F dành cho Kiểm toán Nhà nước; 
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+ Chữ cái G dành cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

+ Chữ cái H dành cho Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

+ Chữ cái I dành cho các tổ chức chính trị - xã hội; 

+ Chữ cái J dành cho các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp. 

- Y1Y2 xác định cơ quan thuộc/trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Văn 

phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ (cấp Cục, Vụ, Viện), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (cấp quận/huyện, sở ban ngành); các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã 

hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Trong đó Y1, Y2 là chữ số từ 0 đến 9. 

- Z1Z2 xác định cơ quan thuộc/trực thuộc cấp quận, huyện và các cơ quan tương 

đương (cấp phường/xã). Trong đó Z1, Z2 là chữ số từ 0 đến 9. 

- Y1Y2, Z1Z2: do các cơ quan ở cấp MX1X2 đánh số, quản lý và gửi về Bộ 

Thông tin và Truyền thông quản lý thống nhất. Nguyên tắc đánh mã cho Y1Y2, Z1Z2 

theo thứ tự từ nhỏ đến lớn dựa trên thời gian các đơn vị đăng ký cấp phát. 

Chi tiết đánh mã cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, 

Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm 

toán Nhà nước; các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 

chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp xem tại Phụ lục 1.  

Phương pháp quản lý định danh theo mã kết hợp với tên miền chung làm cơ sở 

việc quản lý định danh các cơ quan tham gia trao đổi văn bản điện tử trên môi trường 

mạng nhằm bảo đảm hệ thống trung gian có khả năng định tuyến, chuyển văn bản điện 

tử giữa các cơ quan nhà nước chính xác do có sự thống nhất trong quản lý định danh 

và địa chỉ IP.   

4. Hoạt động của bộ kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành 

Để kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các hệ thống cần 

phải tuân thủ một định dạng trao đổi văn bản thống nhất, gọi là edXML; dựa trên định 

dạng trao đổi văn bản thống nhất, cần xây dựng bộ kết nối để trao đổi văn bản điện tử 

giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (mô tả chi tiết trong Phụ lục 2). Phần 

này mô tả rõ cách thức hoạt động của bộ kết nối tương ứng với mô hình liên thông trực 

tiếp và mô hình liên thông qua hệ thống trung gian đã trình bày trong mục 3.1. 
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4.1 Kết nối trong mô hình liên thông trực tiếp 

Sau khi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành A đóng gói thông tin theo định 

dạng trao đổi của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành A, thông tin sẽ được chuyển 

đến máy chủ quản lý văn bản và điều hành A. Tại bộ kết nối A trên máy chủ quản lý 

văn bản và điều hành A, gói tin sẽ được xử lý qua các bước bao gồm: (i) Thêm các 

thông tin phần đầu để định danh văn bản gửi đi/đến…; (ii) Ký các thông tin trong văn 

bản (nếu có chỉ sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng); (iii) Đóng gói 

sau khi bổ sung đầy đủ các thông tin cần thiết để tạo thành một gói tin theo định dạng 

trao đổi văn bản edXML. 

Máy chủ quản lý văn bản và điều hành A chuyển gói tin theo định dạng trao đổi 

văn bản edXML tới máy chủ quản lý văn bản và điều hành B qua môi trường mạng. 

Thông qua bộ kết nối B trên máy chủ quản lý văn bản và điều hành B, sau khi 

nhận được gói tin gửi từ máy chủ quản lý văn bản và điều hành A, bộ kết nối B sẽ bóc 

tách các thông tin cơ bản từ gói tin theo định dạng trao đổi văn bản edXML đã được 

bộ kết nối A đóng gói. Sau đó bộ kết nối B chuyển gói tin đã được bóc tách cho hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành B, hệ thống quản lý văn bản và điều hành B sẽ 

hiển thị ra văn bản ban đầu cho người sử dụng xử lý. 

4.2 Kết nối trong mô hình liên thông qua hệ thống trung gian 

Cách thức kết nối qua mô hình liên thông qua hệ thống trung gian cũng tương 

đồng như cách thức kết nối mô hình liên thông trực tiếp, nhưng thay vì việc kết nối 

trực tiếp giữa hai máy chủ quản lý văn bản và điều hành thì các máy chủ quản lý văn 

bản và điều hành sẽ kết nối với hệ thống trung gian, sau đó các máy chủ quản lý văn 

bản và điều hành sẽ chuyển, nhận văn bản điện tử với hệ thống trung gian này thông 

qua các bộ kết nối được cài đặt trên cả các máy chủ và hệ thống trung gian. 

- Khi muốn chuyển văn bản điện tử từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành A 

sang hệ thống quản lý văn bản và điều hành B, hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

A sẽ chuyển gói tin đến máy chủ quản lý văn bản và điều hành A, tại đây bộ kết nối A 

thêm các thông tin cần thiết rồi đóng gói trước khi gửi gói tin đi. 

- Sau khi đóng gói xong, gói tin được máy chủ quản lý văn bản và điều hành A 

chuyển đến hệ thống trung gian, sau khi nhận được gói tin, thông qua bộ kết nối tại 

đây, hệ thống trung gian sẽ lưu thông tin và chuyển tới máy chủ quản lý văn bản và 

điều hành B. 

- Sau khi nhận được gói tin gửi từ máy chủ quản lý văn bản và điều hành A, bộ 

kết nối B trên máy chủ quản lý văn bản và điều hành B, sẽ bóc tách các thông tin cơ 

bản từ gói tin theo định dạng trao đổi văn bản edXML đã được bộ kết nối A đóng gói. 

Sau đó bộ kết nối B chuyển gói tin đã được bóc tách cho hệ thống quản lý văn bản và 
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điều hành B, hệ thống quản lý văn bản và điều hành B sẽ hiển thị ra thông tin ban đầu 

cho người sử dụng xử lý. 
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Phụ lục 1 

Danh sách mã định danh 

I. Danh sách mã định danh cho Văn phòng Trung ương Đảng  

 (Mã A00  – A99) 

II. Danh sách mã định danh cho Văn phòng Chủ tịch nước  

 (Mã B00 - B99) 

III. Danh sách mã định danh cho Văn phòng Quốc hội  

 (Mã C00 - C99) 

IV. Danh sách mã định danh cho Toà án nhân dân tối cao  

 (Mã D00 - D99) 

V. Danh sách mã định danh cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

 (Mã E00 - F99) 

VI. Danh sách mã định danh cho Kiểm toán Nhà nước 

 (Mã F00 - F99) 

VII. Danh sách mã định danh cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ 

STT Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ Mã định danh 

1 Bộ Công an G01 

2 Bộ Công Thương G02 

3 Bộ Giáo dục và Đào tạo G03 

4 Bộ Giao thông vận tải G04 

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư G05 

6 Bộ Khoa học và Công nghệ G06 

7 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội G07 

8 Bộ Ngoại giao G08 

9 Bộ Nội vụ G09 
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10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn G10 

11 Bộ Quốc phòng G11 

12 Bộ Tài chính G12 

13 Bộ Tài nguyên và Môi trường G13 

14 Bộ Thông tin và Truyền thông G14 

15 Bộ Tư pháp G15 

16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch G16 

17 Bộ Xây dựng G17 

18 Bộ Y tế G18 

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam G19 

20 Thanh tra Chính phủ G20 

21 Ủy ban Dân tộc G21 

22 Văn phòng Chính phủ G22 

23 Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh G23 

24 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam G24 

25 Đại học Quốc gia Hà Nội G25 

26 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh G26 

27 Đài tiếng nói Việt Nam G27 

28 Đài truyền hình Việt Nam G28 

29 
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí 

Minh 
G29 

30 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam G30 

31 Thanh tra Chính phủ G31 

32 Thông tấn xã Việt Nam G32 
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Chú thích:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ 

cái. 

- Mã G00, G33 đến G99 để dự trữ. 

VIII. Danh sách mã định danh cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

STT Tên tỉnh/thành phố Mã định danh 

1 UBND tỉnh An Giang H01 

2 UBND tỉnh Bắc Giang H02 

3 UBND tỉnh Bắc Kạn H03 

4 UBND tỉnh Bạc Liêu H04 

5 UBND tỉnh Bắc Ninh H05 

6 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu H06 

7 UBND tỉnh Bến Tre H07 

8 UBND tỉnh Bình Định H08 

9 UBND tỉnh Bình Dương H09 

10 UBND tỉnh Bình Phước H10 

11 UBND tỉnh Bình Thuận H11 

12 UBND tỉnh Cà Mau H12 

13 UBND thành phố Cần Thơ  H13 

14 UBND tỉnh Cao Bằng H14 

15 UBND tỉnh Đắk Lắk H15 

16 UBND tỉnh Đắk Nông H16 

17 UBND thành phố Đà Nẵng H17 

18 UBND tỉnh Điện Biên H18 
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19 UBND tỉnh Đồng Nai H19 

20 UBND tỉnh Đồng Tháp H20 

21 UBND tỉnh Gia Lai H21 

22 UBND tỉnh Hà Giang H22 

23 UBND tỉnh Hải Dương H23 

24 UBND thành phố Hải Phòng   H24 

25 UBND tỉnh Hà Nam H25 

26 UBND thành phố Hà Nội   H26 

27 UBND tỉnh Hà Tĩnh H27 

28 UBND tỉnh Hòa Bình H28 

29 UBND thành phố Hồ Chí Minh   H29 

30 UBND tỉnh Hậu Giang H30 

31 UBND tỉnh Hưng Yên H31 

32 UBND tỉnh Khánh Hòa H32 

33 UBND tỉnh Kiên Giang H33 

34 UBND tỉnh Kon Tum H34 

35 UBND tỉnh Lai Châu H35 

36 UBND tỉnh Lâm Đồng H36 

37 UBND tỉnh Lạng Sơn H37 

38 UBND tỉnh Lào Cai H38 

39 UBND tỉnh Long An H39 

40 UBND tỉnh Nam Định H40 

41 UBND tỉnh Nghệ An H41 



 

5 

 

42 UBND tỉnh Ninh Bình H42 

43 UBND tỉnh Ninh Thuận H43 

44 UBND tỉnh Phú Thọ H44 

45 UBND tỉnh Phú Yên H45 

46 UBND tỉnh Quảng Bình H46 

47 UBND tỉnh Quảng Nam H47 

48 UBND tỉnh Quảng Ngãi H48 

49 UBND tỉnh Quảng Ninh H49 

50 UBND tỉnh Quảng Trị H50 

51 UBND tỉnh Sóc Trăng H51 

52 UBND tỉnh Sơn La H52 

53 UBND tỉnh Tây Ninh H53 

54 UBND tỉnh Thái Bình H54 

55 UBND tỉnh Thái Nguyên H55 

56 UBND tỉnh Thanh Hóa H56 

57 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế H57 

58 UBND tỉnh Tiền Giang H58 

59 UBND tỉnh Trà Vinh H59 

60 UBND tỉnh Tuyên Quang H60 

61 UBND tỉnh Vĩnh Long H61 

62 UBND tỉnh Vĩnh Phúc H62 

63 UBND tỉnh Yên Bái H63 
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Chú thích:  

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sắp xếp theo 

thứ tự bảng chữ cái. 

- Mã H00, H64 đến H99 để dự trữ. 

IX. Danh sách mã định danh của các tổ chức chính trị - xã hội khối Trung ương 

STT Tên tổ chức chính trị - xã hội Mã định danh 

1 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  I01 

2 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam  I02 

3 
Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 
I03 

4 Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam I04 

5 Hội Cựu chiến binh I05 

6 Hội Nông dân Việt Nam I06 

Chú thích: 

 - Mã I00, I07 đến I99 để dự trữ. 

X. Danh sách mã định danh của các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp hội khối 

Trung ương  

STT Tên tổ chức xã hội Mã định danh 

1 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam J01 

2 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam J02 

3 Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam J03 

4 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam J04 

5 Hội Điện ảnh Việt Nam J05 

6 Hội Đông y Việt Nam J06 

7 Hội Khuyến học Việt Nam J07 

8 Hội Kiến trúc sư Việt Nam J08 

9 Hội Luật gia Việt Nam J09 
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10 Hội Mỹ thuật Việt Nam J10 

11 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam J11 

12 Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam J12 

13 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam J13 

14 Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam J14 

15 Hội Người cao tuổi Việt Nam J15 

16 Hội Người mù Việt Nam J16 

17 Hội Nhà báo Việt Nam J17 

18 Hội Nhà văn Việt Nam J18 

19 Hội Nhạc sĩ Việt Nam J19 

20 Hội Sinh viên Việt Nam J20 

21 
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt 

Nam 
J21 

22 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam J22 

23 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam J23 

24 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam J24 

25 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam J25 

26 Liên minh hợp tác xã Việt Nam J26 

27 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam J27 

28 Tổng hội Y học Việt Nam J28 

Chú thích:  

- Các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ 

cái. 

- Mã J00, J29 đến J99 để dự trữ. 
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Phụ lục 2 
Định dạng trao đổi văn bản thống nhất edXML 

Gói tin edXML được xây dựng dựa trên đặc tả dịch vụ thông điệp ebXML 

(ebXML Messaging Service Specification) 

1. Cấu trúc gói tin edXML 

Hình 1-1 mô tả cấu trúc của một gói tin edXML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-1. Cấu trúc của một gói tin edXML  
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Trong đó: 

- Trong Message Package: các thành phần thông tin cơ bản MIME tuân thủ các 

đặc tả SOAP Message with Attachment và MIME. 

- Trong Header Container: các thành phần thông tin chính MIME tuân thủ các 

đặc tả MIME, SOAP và SOAP Message with Attachment. 

- Trong Attach file encoded: phần thông tin đính kèm tuân thủ đặc tả SOAP 

Message with Attachment. 

1.1 Phần thông tin  

Phần thông tin được đóng gói trong SOAP-ENV:Envelope, bao gồm hai phần: 

thông tin cơ bản (SOAP-ENV:Header) và thông tin chính (SOAP-ENV:Body) 

1.1.1 Phần SOAP-ENV:Header  

Các thông tin cơ bản được biểu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, 

một số trường thông tin như sau:  

- edXML:MessageHeader: Là thành phần bắt buộc phải có của một gói tin 

edXML để chứa các thông tin định tuyến, các trường thông tin trong MessageHeader 

xem Bảng 1-1. Các trường thông tin của MessageHeader trong SOAP-ENV:Header; 

- edXML:TraceHeaderList: Là thành phần bắt buộc phải có để xác định đã gửi 

và nhận gói tin hay chưa; 

- edXML:ErrorList: Là thành phần chỉ được sử dụng để ghi lại các lỗi của gói 

tin đầu tiên; 

- edXML:DigitalSignature: Là thành phần chứa chữ ký số để xác thực thông tin. 

Đã quy định sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Bộ Thông tin và 

Truyền thông sẽ phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn áp dụng cụ thể. 

Lưu ý:  

- Các kiểu dữ liệu tuân thủ kiểu dữ liệu trong XML. 

- Các trường thông tin ghi “Bắt buộc” nghĩa là những thông tin phải có trong 

gói tin để trao đổi thông tin, các trường thông tin ghi “Tùy chọn” nghĩa là những thông 

tin không bắt buộc phải có trong gói tin nhưng khuyến khích các cơ quan sử dụng. 

- Nếu các trường thông tin có sử dụng thời gian đến giờ, phút, giây, sử dụng 

kiểu dữ liệu DateTime: dd/MM/yyyy hh:mm:ss, ví dụ: 26/12/2012 15:03:45. 
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Bảng 1-1. Các trường thông tin của MessageHeader trong SOAP-ENV:Header  

ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

1.  edXML:From  Thông tin nơi ban hành 

văn bản 

Bắt buộc 

1.1.  edXML:OrganId Kiểu String 

Độ dài tối đa: 9 

ID cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Sử dụng ngay mã định 

danh để làm ID, bao 

gồm phần chữ cái và 

số, kể cả dấu chấm 

(Z1Z2.Y1Y2.MX1X2). 

Trường hợp cơ quan 

có mã định danh không 

đầy đủ 9 ký tự thì điền 

số 0 vào, ví dụ: 

00.01.G01 là một đơn 

vị thuộc Bộ Công an 

Bắt buộc 

1.2.  edXML:Organiz

ationInCharge 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Tên cơ quan, tổ chức 

chủ quản trực tiếp 

Ví dụ: Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Tùy chọn 

1.3.  edXML:OrganN

ame 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Ví dụ: Cục Ứng dụng 

công nghệ thông tin 

 

Bắt buộc 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

1.4.  edXML:OrganA

dd 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 250 

Địa chỉ của cơ quan 

ban hành văn bản 

Tùy chọn 

1.5.  edXML:Email Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Thư điện tử đại diện 

cho nơi ban hành 

Ví dụ: 

vanthucucud@mic.gov

.vn 

Tùy chọn 

1.6.  edXML:Telepho

ne 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 20 

Số điện thoại của cơ 

quan ban hành văn bản 

Tùy chọn 

1.7.  edXML:Fax Kiểu String 

Độ dài tối đa: 20 

Số Fax của cơ quan 

ban hành văn bản 

Tùy chọn 

1.8.  edXML:Website Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Trang/cổng thông tin 

điện tử của cơ quan 

ban hành văn bản 

Tùy chọn 

2.  edXML:To  Thông tin nơi nhận văn 

bản (có thể có nhiều 

trường mỗi nơi nhận 

văn bản tương ứng mới 

một < edXML:To>) 

Bắt buộc 

2.1.  edXML:OrganId Kiểu String 

Độ dài tối đa: 9 

ID nơi nhận văn bản 

Sử dụng ngay mã định 

danh để làm ID, bao 

gồm phần chữ cái và 

số, kể cả dấu chấm 

(Z1Z2.Y1Y2.MX1X2). 

Bắt buộc 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

Trường hợp cơ quan 

có mã định danh không 

đầy đủ 9 ký tự thì điền 

số 0 vào, ví dụ: 

00.01.G01 là một đơn 

vị thuộc Bộ Công an 

2.2.  edXML:OrganN

ame 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Tên nơi nhận văn bản 

Ví dụ: Cục Công nghệ 

thông tin - Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Bắt buộc 

2.3.  edXML:OrganA

dd 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 250 

Địa chỉ của cơ quan 

nhận văn bản 

Tùy chọn 

2.4.  edXML:Email Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Thư điện tử đại diện 

của cơ quan nhận văn 

bản  

Ví dụ: 

CucCNTT@moet.edu.

vn 

Tùy chọn 

2.5.  edXML:Telepho

ne 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 20 

Số điện thoại của cơ 

quan nhận văn bản 

Tùy chọn 

2.6.  edXML:Fax Kiểu String 

Độ dài tối đa: 20 

Số Fax của cơ quan 

nhận văn bản 

Tùy chọn 

2.7.  edXML:Website Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Trang/cổng thông tin 

điện tử của cơ quan 

nhận văn bản 

Tùy chọn 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

3.  edXML:Docum

entId 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 15 

ID của văn bản Tùy chọn 

4.  edXML:Code  Số, kí hiệu văn bản 

Ví dụ: 01/NQ-CP, 

02/CT-TTg, 

01/2010/NĐ-CP… 

Bắt buộc 

4.1.  edXML:CodeNu

mber 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 11 

Số của văn bản 

Ví dụ: 01, 02, 

01/2010… 

Bắt buộc 

4.2.  edXML:CodeNot

ation 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 30 

Ký hiệu của văn bản 

Ví dụ: …/NQ-CP, 

…/CT-TTg, NĐ-CP… 

Bắt buộc 

5.  edXML:Promul

gationInfo 

 Địa danh và ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tùy chọn 

5.1.  edXML:Place Kiểu String 

Độ dài tối đa: 50 

Địa danh 

Ví dụ: Hà Nội, Hưng 

Yên, Khánh Hòa… 

Tùy chọn 

5.2.  edXML: 

PromulgationD

ate 

Kiểu Date: 

dd/MM/yyyy  

 

Ngày, tháng, năm ban 

hành 

Ví dụ: 26/12/2012 

Tùy chọn 

6.  edXML:Docum

entType 

 Mô tả về loại văn bản Tùy chọn 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

 

 edXML:Type Kiểu Number 

(unsignedShort) 

Văn bản quy phạm 

pháp luật = 01 

Văn bản hành 

chính = 02 

Loại văn bản Tùy chọn 

 edXML:TypeNa

me 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 50 

Tên loại văn bản 

Ví dụ: Thông tư, 

Quyết định… 

Tùy chọn 

7.  edXML:Subject Kiểu String 

Độ dài tối đa: 250 

Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Ví dụ: Về việc điều 

động cán bộ 

Bắt buộc 

8.  edXML:Conten

t 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 500 

Nếu nội dung văn bản 

không dài  và chỉ là 

dạng văn bản phi cấu 

trúc và có độ dài phù 

hợp với độ dài tối đa 

(dùng cho mục đích 

tìm kiếm chính xác 

hơn) 

Tùy chọn 

9.  edXML:Author  Quyền hạn, chức vụ, 

họ tên của người có 

thẩm quyền 

Tùy chọn 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

9.1.  edXML:Compete

nce 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Quyền hạn của người 

ký 

Ví dụ: TM. HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN 

Tùy chọn 

9.2.  edXML:Function Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

Chức vụ của người ký 

Ví dụ: BỘ TRƯỞNG 

BỘ XÂY DỰNG 

Tùy chọn 

9.3.  edXML:FullNam

e 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 50 

Họ và tên người ký 

văn bản 

Ví dụ: Trần Văn B 

Tùy chọn 

10.  edXML:Respon

seDate 

Kiểu Date, định 

dạng dd/MM/yyyy 

Hạn trả lời văn bản 

Ví dụ: 26/12/2012 

Tùy chọn 

11.  edXML:ToPlac

es 

 Danh sách nơi nhận 

văn bản (có nhiều nơi 

nhận) 

Tùy chọn 

11.1.  edXML:Place Kiểu String 

Độ dài tối đa: 150 

Nơi nhận văn bản. 

Ví dụ: Các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ 

Tùy chọn 

11.2.  edXML:Place Kiểu String 

Độ dài tối đa: 150 

Nơi nhận văn bản 

Ví dụ: Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Tùy chọn 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

12.  edXML:OtherI

nfo 

 Các thành phần khác Tùy chọn 

12.1.  edXML:Priority Kiểu Number 

(unsignedShort)  

Quy định: 

Khẩn = 01,  

Thượng khẩn = 02,  

Hỏa tốc = 03,  

Hỏa tốc hẹn giờ = 

04 

Độ khẩn văn bản Tùy chọn 

12.2.  edXML:SphereO

fPromulgation 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 100 

 

Phạm vi lưu hành 

Ví dụ: “Lưu hành nội 

bộ” 

Tùy chọn 

12.3.  edXML:TyperNo

tation 

Kiểu String  

Độ dài tối đa: 10 

Ký hiệu người đánh 

máy 

Ví dụ: TVC 

Tùy chọn 

12.4.  edXML:Promulg

ationAmount 

Kiểu Number 

(unsignedShort) 

Số lượng bản phát 

hành 

Ví dụ: 10 

Tùy chọn 

12.5.  edXML:PageAm

ount 

Kiểu Number 

(unsignedShort) 

Số trang của văn bản 

Ví dụ: 5 

Tùy chọn 

12.6.  edXML:Appendi  Phần này mô tả các Tùy chọn 
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ST

T 

Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

 phải có 

xes phụ lục đi kèm văn 

bản. Các phụ lục này 

được đóng gói đi kèm 

trong phần tập tin đính 

kèm 

12.6.1.  edXML:Appendi

x 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 250 

Mô tả về Phụ lục 1 Tùy chọn 

12.6.2.  edXML:Appendi

x 

Kiểu String 

Độ dài tối đa: 250 

Mô tả về Phụ lục 2 Tùy chọn 

1.1.2 Phần SOAP-ENV:Body 

Các thông tin chính cũng được biểu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên 

XML, chi tiết các trường thông tin trong Bảng 1-2. 

Bảng 1.2: Các trường thông tin của SOAP-ENV:Body 

STT Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

phải có 

1.  edXML:Manifest  Định nghĩa các tập tin 

đính kèm, là đường 

dẫn để chỉ đến phần 

chứa tập tin đính kèm 

(chính là trỏ đến 

<edXML:Document>). 

Nếu có n tập tin đính 

kèm sẽ chứa n thuộc 

tính 

<edXML:Manifest> và 

Bắt buộc 

khi có tập 

tin đính 

kèm hoặc 

có phụ lục 
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STT Tên trường Định dạng  

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc 

phải có 

mỗi thuộc tính này sẽ 

trỏ đến 1 

<edXML:Document> 

Có thể chứa nhiều 

phần tử 

edXML:Reference 

2.  edXML:Reference  Mô tả thông tin của tập 

tin đính kèm 

Bắt buộc 

khi có tập 

tin đính 

kèm hoặc 

có phụ lục 

 xlink:href Kiểu String 

Độ dài tối đa: 

250 

Là URI của các tập tin 

đính kèm 

 

 xlink:role Độ dài tối đa: 

250 

Là thuộc tính cho tập 

tin đính kèm. Mô tả 

dạng tài nguyên liên 

quan với một URI cố 

định 

 

 xlink:type Kiểu String 

Độ dài tối đa: 

250 

Định nghĩa một đường 

dẫn XLINK. Giá trị 

mặc định là “simple” 

 

3.  edXML:Description Kiểu String 

Độ dài tối đa: 

250 

Thông tin miêu tả cho 

tập tin đính kèm 

Tùy chọn 
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1.2 Phần tập tin đính kèm 

 Phần này bao gồm các trường thông tin về mô tả các tập tin đính kèm được biểu 

diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, chi tiết các trường thông tin trong Bảng 

1-3. 

Bảng 1-3. Các thành phần của tập tin đính kèm 

STT Tên trường Định dạng 

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc phải có 

1.  edXML:Attachment  Chứa tập tin đính 

kèm 

Bắt buộc khi có 

tập tin đính kèm 

hoặc có phụ lục 

 Content-Type   Kiểu của tập tin 

đính kèm 

Hỗ trợ các định 

dạng tập tin, tuân 

thủ quy định của 

W3C và định 

dạng trao đổi tập 

tin quy định tại 

Thông tư số 

01/2011/TT-

BTTTT ngày 

04/01/2011 của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông về 

Công bố Danh 

mục tiêu chuẩn 

kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong 
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STT Tên trường Định dạng 

dữ liệu 

Miêu tả Bắt buộc phải có 

cơ quan nhà nước 

 Content-Transfer-

Encoding 

 Kiểu mã hóa tập 

tin đính kèm. Hỗ 

trợ các kiểu mã 

hóa, tuân thủ quy 

định của W3C 

 

1.1.  name Kiểu String 

Độ dài tối đa: 

50 

 

Tên tập tin đính 

kèm 

 

1.2.  value Kiểu String Nội dung tập tin 

đính kèm đã 

được mã hóa 

 

Ví dụ mẫu về một gói tin đóng gói theo định dạng edXML, xem Phụ lục 3. 

2. Bộ kết nối xử lý gói tin edXML 

Cấu trúc xử lý gói tin edXML cài đặt trong bộ kết nối gồm có ba thành phần 

chính: thành phần giao diện ứng dụng (Message Service Interface), thành phần xử lý 

gói tin edXML và thành phần liên kết với các giao thức vận chuyển (Transport 

Interface) như trong Hình 2-1. 

Message Service Interface là giao diện ứng dụng cho phép các phần mềm xử lý 

nghiệp vụ có thể giao tiếp được với bộ kết nối xử lý gói tin chính là MSH, Message 

Service Interface cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng - API (của bộ kết nối) để 

người lập trình ứng dụng có thể sử dụng các hàm này để nhận được thông tin từ các bộ 

kết nối của các hệ thống khác gửi đến hoặc gửi đi các gói tin đến hệ thống khác. 

Các thành phần xử lý gói tin là phần xử lý dữ liệu được truyền vào (hoặc trích 

xuất từ gói tin edXML nhận được) thành các gói tin (hoặc dữ liệu) edXML để chuyển 
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xuống tầng “truyền tải” (hoặc chuyển cho ứng dụng) để chuyển đến bộ kết nối của ứng 

dụng khác. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-1. Mô hình quan hệ giữa các thành phần xử lý gói tin edXML 

   I – Mô hình tổng quát các thành phần của edXML Message Service Handling (MSH) 

  II- Mô hình chi tiết của edXML Message Service Handling (MSH) 

Thành phần liên kết với các giao thức vận chuyển làm nhiệm vụ liên kết với các 

giao thức (bao gồm HTTP, SOAP, SMTP…) để gửi/nhận các gói tin đi/đến các hệ 

thống khác. 

Một hệ thống khi muốn gửi/nhận các gói tin đi/đến một hệ thống khác sẽ thông 

qua Message Service Interface để tương tác với MSH và MSH sử dụng thành phần này 

để chuyển các gói tin nhận được cho ứng dụng. Dữ liệu sau khi đến MSH sẽ được 

chuyển qua các thành phần khác nhau của MSH để đóng gói thành gói tin theo định 

dạng edXML, các thành phần của một bộ xử lý MSH bao gồm: 

- Header Processing: Để tạo các thành phần header cho gói tin edXML. Đầu 

vào là các thông tin như: chữ ký số, timestamp, các trường định danh…; 

- Header Parsing: Sử dụng để trích xuất thông tin hoặc chuyển thông tin từ 

edXML Header đến các thành phần khác của MSH; 
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- Security Services: Sử dụng để ký, xác thực và xử lý ủy quyền. Thành phần 

này có thể được sử dụng bởi các thành phần khác như Header Processing, Header 

Parsing; 

- Message Packaging: Làm nhiệm vụ đóng gói dữ liệu edXML (bao gồm các 

thành phần edXML Header và các tập tin đính kèm) thành SOAP Message, SOAP 

Message này có thể chứa các tập tin đính kèm. 

- Reliable Messaging Services: Làm nhiệm vụ phân phối và xác nhận các gói 

tin edXML với các hệ thống khác bao gồm các xử lý duy trì kết nối, gửi lại gói tin, 

thông báo lỗi và xác nhận các thông điệp yêu cầu xác nhận lại. 

- Error Handling: Thành phần này sử dụng để xử lý các lỗi trong quá trình xử 

lý gói tin hoặc các thông báo lỗi trong quá trình xử lý các gói tin. 

- Transport interface: Thành phần vận chuyển của MSH, có nhiệm vụ liên kết 

với các giao thức (bao gồm HTTP, SOAP, SMTP…) để gửi/nhận các gói tin đi/đến 

các hệ thống. 

Các gói tin edXML có thể được gửi/nhận từ hệ thống này sang hệ thống khác 

thông qua một trong các giao thức mạng như SMTP/S, HTTP/S… 
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Phụ lục 3 

Ví dụ một gói tin theo định dạng edXML 

Đây chỉ là ví dụ minh họa để làm rõ các trường thông tin được mô tả trong Phụ lục 2 để các cơ quan, đơn vị tham khảo theo hai giao 

thức HTTP và SMTP 

1. Ví dụ minh họa trao đổi gói tin edXML thông qua giao thức HTTP 

 

POST /servlet/edXMLhandler HTTP/1.1    

Host: www.example2.com    

SOAPAction: "edXML" 

Content-type: multipart/related; boundary="BoundarY"; type="text/xml"; 

        start="<edXML@example.com>"   

    This is an edXML HTTP POST Example 

--BoundarY 

Content-ID: <edXML@example.com> 

Content-Type: text/xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ "> 

    <soap-env:Header> 

  <edXML:MessageHeader  OriginalBodyRequested="false" ImmediateResponseRequired="true"> 

   <edXML:From> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H01</edXML:OrganId> 

    <edXML:OrganizationInCharge>Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang</</edXML:OrganizationInCharge> 

    <edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông An Giang</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>from@example.com</edXML:Email>    

   </edXML:From> 

   <edXML:To> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H03</edXML:OrganId>    

    <edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>to1@example2.com</edXML:Email>  

   </edXML:To>  
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   <edXML:To> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H05</edXML:OrganId>    

    <edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>to2@example2.com</edXML:Email>  

   </edXML:To>   

   <edXML:To> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">Z1Z2.Y1Y2.HX1X2</edXML:OrganId>    

    <edXML:OrganName> Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh N</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>toN@example2.com</edXML:Email>  

   </edXML:To>    

   <edXML:Code> 

    <edXML:CodeNumber>269</edXML:CodeNumber> 

    <edXML:CodeNotation>BTTTT-ƯDCNTT</edXML:CodeNotation> 

   </edXML:Code> 

   <edXML:PromulgationInfo> 

    <edXML:Place>Hà Nội</edXML:Place> 

    <edXML:PromulgationDate>06/02/2012</edXML:PromulgationDate> 

   </edXML:PromulgationInfo> 

   <edXML:DocumentType> 

    <edXML:Type>02</edXML:Type > 

    <edXML:TypeName>Công văn</edXML:TypeName> 

   </edXML:DocumentType> 

   <edXML:Subject>V/v giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống 

cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử</edXML:Subject> 

   <edXML:Author> 

    <edXML:Competence>TL. BỘ TRƯỞNG</edXML:Competence> 

    <edXML:Function> CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</edXML:Function> 
    <edXML:FullName> Nguyễn Thành Phúc</edXML:FullName> 
   </edXML:Author> 

   <edXML:ToPlaces> 

    <edXML:Place>Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ </edXML:Place> 

    <edXML:Place>UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Bộ trưởng (để b/c)</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để b/c)</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ</edXML:Place>     

   </edXML:ToPlaces> 

   <edXML:OtherInfo> 
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    <edXML:Appendixes> 

     <edXML:Appendixe>Công văn số 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 06/02/2012<edXML:Appendixe> 

</edXML:Appendixes>     

   </edXML:OtherInfo> 

  </edXML:MessageHeader> 

  <edXML:TraceHeaderList edXML:id="3490sdo9" edXML:version="1.0" SOAP-ENV:mustUnderstand="1" SOAP-

ENV:actor="http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next"> 

   <edXML:TraceHeader>  

    <edXML:Sender>   

     <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H01</edXML:OrganId> 

     <edXML:OrganizationInCharge>Ủy ban Nhân dân tỉnh An 

Giang</edXML:OrganizationInCharge> 

     <edXML:Email>from@example.com</edXML:Email>  

    </edXML:Sender> 

    <edXML:Receiver> 

     <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H03</edXML:OrganId>    

     <edXML:OrganName> Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn</edXML:OrganName> 
     <edXML:Email>to1@example2.com</edXML:Email>  

    </edXML:Receiver>   

    <edXML:Timestamp>16/12/2000 21:19:35</edXML:Timestamp>   

   </edXML:TraceHeader>    

  </edXML:TraceHeaderList> 

  <edXML:ErrorList edXML:id="3490sdo9" edXML:highestSeverity="error" edXML:version="1.0"  SOAP-

ENV:mustUnderstand="1">  

   <edXML:Error edXML:errorCode="SecurityFailure" edXML:severity="Error"  

edXML:location="URI_of_ds:Signature_goes_here" xml:lang="us-en">  

    Validation of signature failed  

   </edXML:Error>  

   <edXML:Error ...> 

    ...  

   </edXML:Error> 

  </edXML:ErrorList>  

 </soap-env:Header>  

 <soap-env:Body>      

   <edXML:Manifest edXML:version="1.0"> 

    <edXML:Reference xlink:href="cid:edXMLatt1@example.com" 

        xlink:role="XLinkRole" 

        xlink:type="simple"> 

     <edXML:Description xml:lang="Vi-vn">Phụ lục kèm theo công văn</edXML:Description> 
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    </edXML:Reference> 

   </edXML:Manifest> 

 </soap-env:Body> 

</soap-env:Envelope> 

 

--BoundarY 

Content-ID: <edXMLatt1@example.com> 

Content-Type: text/xml 

 

<edXML:Document>   

  <edXML:Attach> 

   <edXML:Attachment Content-Type="application/zip" Content-Transfer-Encoding="base64"> 

     <name>Công văn số 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 06/02/2012</name> 

     <value> 

    UEsDBBQAAAAIAI9CB0GtUwBGBjcAAAAQAQBHAAAAVDgtUXV5ZXQgZGluaCBwaGUgZHV5ZXQg 

    cXV5ZXQgdG9hbiBEQSB0cmFtIGJvbSBkaWVuIGJhbiBjaHVjLCBWUXVhbi5kb2PsnA10FFWW 

    x2+nm+4kJBBCjBhC00KWYRgIIQaEwEZMEAJiBAnIIMMQkoEQIROSwCDLYTCTcTjI4WBkWWQ4 

    DCAwjMsgshzNYV0iyCgKoyiYBYbFENiIGJUvWQ6rZP/3VVXX6/rodGJ00PXV+aXqvVv1vu59 

    71VV38rRdzvVbXop4SwZQgY56VZTBLmltDDwGy0SQ/Rb7BzgVlNTEyc9CSpA0w/hOxMat+4n 

    5/QIF9Gl2Bq/ZhGg+D5ZRB1oRtGMosNlh8uMFkIU4Yqne8uJ/nSXQzC7vZL+I/OpIjQ1dWz2 

    WAtbxN/N4eTfy8d2+zgph5fV9GndzfvB2K/BfjX2fXxEr0rnj5qE0mHWV3xKnPe9sU+4W4kb 

    90U9rfc7JyojZtdEJR7KPgn7Tx4lKsSFE6YgL8SPI72fqX/0dmvlGUMU0qcFqd/xidb5aXut 

    fVrg+BX0iwP9E4/4igwl3bjn/DPjzfkY4zsN5WvXtzTI/W2VH+9fwD7zIaLFZG5na8PeHGWv 

    tafBhz7H3tej4OH08r86tPM0u9sxhOgz7PehHrFSPhWPEPV1Et2Jfk0hxf44HMV5F7H/jylK 

    fF06cCrxJKn8tgpaOVrQ+ofLOeQ024+sb3nfXGjOHo12aRfSUP7kr1Ge1s92cmN7tPlB3rsw 

    4exNxHwRZi3nwHK76zmEMq/Je561eR9GUX4b+yH8EFoXJtJ1r48y6X7KIR/IpgPiaITYR+Mo 

    lw55Od1HY2kjjkbhaAJtdLA0HEyg97zp1N2/+WgA5rF7aSD1p/EU4+iHMjKR1wjyUBadUHPI 

    pvdRpg8j+HURO+EdjX0Wjhq8XI9ROOrt4DMm0Wh6w5sranc/PYQSYxwnvfmIz6E/e0uw7ydq 

    eRnXFdAv1Xg2bfIWUyGOSvD3JuWrtR0r0meJNmxyFFNfHHG8jp7AkU/U3EfluOYsKef5cLfg 

     </value> 

   </edXML:Attachment>    

  </edXML:Attach> 

</edXML:Document> 

--BoundarY-- 
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2. Ví dụ minh họa trao đổi gói tin edXML thông qua giao thức SMTP 

From: edXML@example.com 

To: edXML@example2.com 

Date: 08/02/2001 19:32:11 CST 

MIME-Version: 1.0 

SOAPAction: "edXML" 

Content-type: multipart/related; boundary="BoundarY"; type="text/xml"; 

        start="<edXML@example.com>" 

     This is an edXML SMTP Example 

 

--BoundarY 

Content-ID: <edXML@example.com> 

Content-Type: text/xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ "> 

    <soap-env:Header> 

  <edXML:MessageHeader  OriginalBodyRequested="false" ImmediateResponseRequired="true"> 

   <edXML:From> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H01</edXML:OrganId> 

    <edXML:OrganizationInCharge>Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang</</edXML:OrganizationInCharge> 

    <edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông An Giang</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>from@example.com</edXML:Email>    

   </edXML:From> 

   <edXML:To> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H03</edXML:OrganId>    

    <edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>to1@example2.com</edXML:Email>  

   </edXML:To>  

   <edXML:To> 

    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H05</edXML:OrganId>    

    <edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>to2@example2.com</edXML:Email>  

   </edXML:To>   

   <edXML:To> 
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    <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">Z1Z2.Y1Y2.HX1X2</edXML:OrganId>    

    <edXML:OrganName> Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh N</edXML:OrganName> 

    <edXML:Email>toN@example2.com</edXML:Email>  

   </edXML:To>    

   <edXML:Code> 

    <edXML:CodeNumber>269</edXML:CodeNumber> 

    <edXML:CodeNotation>BTTTT-ƯDCNTT</edXML:CodeNotation> 

   </edXML:Code> 

   <edXML:PromulgationInfo> 

    <edXML:Place>Hà Nội</edXML:Place> 

    <edXML:PromulgationDate>06/02/2012</edXML:PromulgationDate> 

   </edXML:PromulgationInfo> 

   <edXML:DocumentType> 

    <edXML:Type>02</edXML:Type > 

    <edXML:TypeName>Công văn</edXML:TypeName> 

   </edXML:DocumentType> 

   <edXML:Subject>V/v giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống 

cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử</edXML:Subject> 

   <edXML:Author> 

    <edXML:Competence>TL. BỘ TRƯỞNG</edXML:Competence> 

    <edXML:Function> CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</edXML:Function> 
    <edXML:FullName> Nguyễn Thành Phúc</edXML:FullName> 
   </edXML:Author> 

   <edXML:ToPlaces> 

    <edXML:Place>Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ </edXML:Place> 

    <edXML:Place>UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Bộ trưởng (để b/c)</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để b/c)</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW</edXML:Place> 

    <edXML:Place>Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ</edXML:Place>     

   </edXML:ToPlaces> 

   <edXML:OtherInfo> 

    <edXML:Appendixes> 

     <edXML:Appendixe>Phụ lục kèm theo công văn<edXML:Appendixe> 

</edXML:Appendixes>     

   </edXML:OtherInfo> 

  </edXML:MessageHeader> 
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  <edXML:TraceHeaderList edXML:id="3490sdo9" edXML:version="1.0" SOAP-ENV:mustUnderstand="1" SOAP-

ENV:actor="http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next"> 

   <edXML:TraceHeader>  

    <edXML:Sender>   

     <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H01</edXML:OrganId> 

     <edXML:OrganizationInCharge>Ủy ban Nhân dân tỉnh An 

Giang</edXML:OrganizationInCharge> 

     <edXML:Email>from@example.com</edXML:Email>  

    </edXML:Sender> 

    <edXML:Receiver> 

     <edXML:OrganId edXML:type="edXMLString">00.01.H03</edXML:OrganId>    

     <edXML:OrganName> Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn</edXML:OrganName> 
     <edXML:Email>to1@example2.com</edXML:Email>  

    </edXML:Receiver>   

    <edXML:Timestamp>16/12/2000 21:19:35</edXML:Timestamp>   

   </edXML:TraceHeader>    

  </edXML:TraceHeaderList> 

  <edXML:ErrorList edXML:id="3490sdo9" edXML:highestSeverity="error" edXML:version="1.0"  SOAP-

ENV:mustUnderstand="1">  

   <edXML:Error edXML:errorCode="SecurityFailure" edXML:severity="Error"  

edXML:location="URI_of_ds:Signature_goes_here" xml:lang="us-en">  

    Validation of signature failed  

   </edXML:Error>  

   <edXML:Error ...> 

    ...  

   </edXML:Error> 

  </edXML:ErrorList>  

 </soap-env:Header>  

 <soap-env:Body>      

   <edXML:Manifest edXML:version="1.0"> 

    <edXML:Reference xlink:href="cid:edXMLatt1@example.com" 

        xlink:role="XLinkRole" 

        xlink:type="simple"> 

     <edXML:Description xml:lang="Vi-vn">Công văn số 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 

06/02/2012</edXML:Description> 

    </edXML:Reference> 

   </edXML:Manifest> 

 </soap-env:Body> 

</soap-env:Envelope> 
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--BoundarY 

Content-ID: <edXMLatt1@example.com> 

Content-Type: text/xml 

 

<edXML:Document>   

  <edXML:Attach> 

   <edXML:Attachment Content-Type="application/zip" Content-Transfer-Encoding="base64"> 

     <name>Công văn số 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 06/02/2012</name> 

     <value> 

    UEsDBBQAAAAIAI9CB0GtUwBGBjcAAAAQAQBHAAAAVDgtUXV5ZXQgZGluaCBwaGUgZHV5ZXQg 

    cXV5ZXQgdG9hbiBEQSB0cmFtIGJvbSBkaWVuIGJhbiBjaHVjLCBWUXVhbi5kb2PsnA10FFWW 

    x2+nm+4kJBBCjBhC00KWYRgIIQaEwEZMEAJiBAnIIMMQkoEQIROSwCDLYTCTcTjI4WBkWWQ4 

    DCAwjMsgshzNYV0iyCgKoyiYBYbFENiIGJUvWQ6rZP/3VVXX6/rodGJ00PXV+aXqvVv1vu59 

    71VV38rRdzvVbXop4SwZQgY56VZTBLmltDDwGy0SQ/Rb7BzgVlNTEyc9CSpA0w/hOxMat+4n 

    5/QIF9Gl2Bq/ZhGg+D5ZRB1oRtGMosNlh8uMFkIU4Yqne8uJ/nSXQzC7vZL+I/OpIjQ1dWz2 

    WAtbxN/N4eTfy8d2+zgph5fV9GndzfvB2K/BfjX2fXxEr0rnj5qE0mHWV3xKnPe9sU+4W4kb 

    90U9rfc7JyojZtdEJR7KPgn7Tx4lKsSFE6YgL8SPI72fqX/0dmvlGUMU0qcFqd/xidb5aXut 

    fVrg+BX0iwP9E4/4igwl3bjn/DPjzfkY4zsN5WvXtzTI/W2VH+9fwD7zIaLFZG5na8PeHGWv 

    tafBhz7H3tej4OH08r86tPM0u9sxhOgz7PehHrFSPhWPEPV1Et2Jfk0hxf44HMV5F7H/jylK 

    fF06cCrxJKn8tgpaOVrQ+ofLOeQ024+sb3nfXGjOHo12aRfSUP7kr1Ge1s92cmN7tPlB3rsw 

    4exNxHwRZi3nwHK76zmEMq/Je561eR9GUX4b+yH8EFoXJtJ1r48y6X7KIR/IpgPiaITYR+Mo 

    lw55Od1HY2kjjkbhaAJtdLA0HEyg97zp1N2/+WgA5rF7aSD1p/EU4+iHMjKR1wjyUBadUHPI 

    pvdRpg8j+HURO+EdjX0Wjhq8XI9ROOrt4DMm0Wh6w5sranc/PYQSYxwnvfmIz6E/e0uw7ydq 

    eRnXFdAv1Xg2bfIWUyGOSvD3JuWrtR0r0meJNmxyFFNfHHG8jp7AkU/U3EfluOYsKef5cLfg 

     </value> 

   </edXML:Attachment>    

  </edXML:Attach> 

</edXML:Document> 

--BoundarY-- 


	00000001

