
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SKHCN-QLCN 

V/v cung cấp tên miền vận hành thử 

nghiệm Trang thông tin điện tử quảng 

bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản 

của tỉnh Lạng Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

   Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

06/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KHCN) đã ký Hợp đồng số 04/HĐ-SKHCN ngày 25/6/2019 với Công ty cổ 

phần công nghệ Bình Minh về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh (đề tài): “Ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá và tiêu thụ các sản 

phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn”. Trong đó bao gồm sản phẩm của đề tài là 

Trang thông tin điện tử quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh 

Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Trang Nông sản). Hiện nay Trang Nông sản này có 

tên miềm tạm thời là: http://langson.businessportal.vn.  

Để tiến hành các bước tiếp theo trong tiến độ thực hiện đề tài nêu trên, Sở 

KHCN trân trọng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Xem xét, cấp tên miền (đề xuất) là “http://nongsan.langson.gov.vn” để 

Công ty Bình Minh vận hành thử nghiệm Trang Nông sản nêu trên. 

2. Cho phép Công ty Bình Minh phối hợp với Trung tâm tin học, công 

báo (Văn phòng UBND tỉnh)  cài đặt Trang Nông sản nêu trên lên máy chủ, đặt 

tại với Trung tâm tin học, công báo. 

3. Cho phép đặt Logo của Trang Nông sản tại vị trí thích hợp trên Cồng 

thông tin điện tử của tỉnh. 

Thông tin đầu mối liên hệ: Đỗ Thu Hạnh – Trưởng phòng Quản lý Khoa 

học, Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 638 Bà Triệu, TP. Lạng Sơn, Lạng 

Sơn. Điện thoại: 0205 3874 205 hoặc 0982.489.688. 

  Kính gửi Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Công ty CP công nghệ Bình Minh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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