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Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được Công văn số 250/BM-

BMT ngày 26/6/2020 của Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh. Sau khi 

nghiên cứu, Sở KHCN đã có Công văn số 516/SKHCN-QLCN ngày 7/7/2020 

gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc 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.  

 Ngày 15/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn 2837/VP-THCB 

về việc hỗ trợ quảng bá trang thông tin sản phẩm nông sản.  

 Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn trên, Sở 

KHCN có ý kiến như sau: 

1. Việc đề nghị cấp tên miền http://nongsan.langson.gov.vn cho Trang 

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

của Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh là không phù hợp theo quy định tại 

Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên trên 

Internet. Do vậy, đề nghị Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh liên hệ với các 

đơn vị có chức năng cung cấp tên miền khác cho phù hợp với nội dung trang 

thông tin. 

 2. Đề nghị Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh cử cán bộ kỹ thuật liên 

hệ trực tiếp Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) để được hỗ 

trợ cài đặt máy chủ và đặt Logo của Trang Nông sản trên tại Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh. 

  Kính gửi Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh nghiên cứu, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng 

UBND tỉnh); 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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