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V/v ý kiến thẩm định và cấp phát tên miền 

Trang thông tin điện tử thị trấn Hương Khê 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

  
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hương Khê; 

- UBND thị trấn Hương Khê; 

- Trung tâm CNTT và Truyền thông; 

- Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Tĩnh. 

 

Ngày 08/4/2019, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hương Khê có Công văn 

số 07/VHTT về việc thẩm định, cấp phát tên miền cho Trang thông tin điện tử thị 

trấn Hương Khê và hồ sơ thiết kế kèm theo. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ và 

Trang thông tin điện tử trên, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Trang thông tin điện tử thị trấn Hương Khê đã được thiết kế với đầy đủ 

các chuyên mục đáp ứng theo hướng dẫn tại Văn bản số 180/STTTT-CNTT 

ngày 29/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông nên được phép cấp phát tên 

miền và công bố đưa vào hoạt động chính thức.  

2. Trong quá trình vận hành, hoạt động Trang thông tin điện tử, đề nghị 

UBND huyện và thị trấn Hương Khê thường xuyên cập nhật thông tin, nội dung 

cho các chuyên mục một cách đầy đủ và đúng quy định. 

3. Giao Trung tâm CNTT và Truyền thông phối hợp Trung tâm Kinh 

doanh VNPT - Hà Tĩnh tổ chức cấp phát tên miền cho Trang thông tin điện tử 

của thị trấn Hương Khê (theo danh sách tên miền và địa chỉ IP tại Công văn số 

07/VHTT của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hương Khê), quản lý danh sách 

tên miền và báo cáo về Sở theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Hương Khê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 

 


		2019-04-12T16:35:29+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<sott_tt@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




