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Kính gửi:   

                 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                 - Trung tâm CNTT và Truyền thông. 
 

 

Thực hiện Công văn số 180/STTTT-CNTT ngày 29/3/2017; Công văn số 

259/STTTT-CNTT ngày 26/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn chi tiết xây dựng, thẩm định thiết kế và đăng ký tên miền Trang 

thông tin điện tử cấp xã. 

Để Trang thông tin điện tử của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập 

hoạt động và có tên miền đúng quy định; UBND huyện kính đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông; Trung tâm CNTT và Truyền thông: 

1. Cấp mới tên miền Trang thông tin điện tử cho 02 đơn vị mới sát nhập: 
 

TT Tên miền Địa chỉ IP Ghi chú 

1 thitrantiendien.hatinh. gov.vn 123.30.171.185  

2 xadantruong.hatinh.gov.vn 123.30.171.185  
 

2. Thu hồi 04 tên miền: 
 

TT Tên miền Địa chỉ IP Ghi chú 

1 thitrannghixuan.hatinh.gov.vn 123.30.171.185  

2 xatiendien.hatinh.gov.vn 123.30.171.185  

3 xaxuantruong.hatinh.gov.vn 123.30.171.185  

4 xaxuandan.hatinh.gov.vn 123.30.171.185  
 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm 

CNTT và Truyền thông xem xét, cấp mới và thu hồi tên miền các đơn vị trên./.  
 

 Nơi nhận:                                                                                

- Như trên; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
 

- Lưu: VT, VHTT.           
      

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   
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