UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN SƠN
Số: 19

/UBND-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2021

V/v đổi tên miền trang thông tin
huyện Yên Sơn

Kính gửi: - Các cơ quan, phòng, ban;
- Uỷ ban nhân dân các xã;
- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TTBTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về
quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
Căn cứ Công văn số 878/STTTT-CNTT ngày 22/12/2020 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc tạo lập tên miền yenson.tuyenquang.gov.vn.
Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện kết nối Cổng/Trang Thông tin điện tử của
huyện với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực
tuyến của Bộ Thông tin và Truyền Thông. Kể từ ngày 04/01/2021 Ủy ban nhân
dân huyện đăng ký và đổi tên miền trang thông tin điện tử của huyện
http://yenson.gov.vn thành http://yenson.tuyenquang.gov.vn.
Để Trang Thông tin điện tử của huyện hoạt động hiệu quả, Ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu:
1. Phòng Văn hóa và thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và
Thể thao huyện thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện và của tỉnh lên trang thông tin của huyện.
2. Các cơ quan, phòng, ban; Ủy ban nhân dân các xã thông báo đến toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về việc thay đổi tên
miền trang thông tin của huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- Chánh, Phó CVP huyện;
- Lưu Văn phòng huyện.
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