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TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 618/UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày  09 tháng 7 năm 2018 

V/v quản lý Cổng thông tin điện 
tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh 

 
 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành. 
          

Sau khi xem xét Công văn số 688/STTTT-CNTT ngày 21/6/2018 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất giao nhiệm vụ quản lý Cổng thông 
tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (Cổng), UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, các đơn vị liên quan quản lý và vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, phần 
mềm, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng; tập huấn, hướng dẫn, 
chuyển giao công cụ quản trị nội dung của Cổng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tổ chức tiếp nhận công cụ quản trị nội dung (tài khoản quản trị) của 
Cổng do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao để thực hiện quản trị nội 
dung Cổng; 

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, đơn vị liên quan cung 
cấp, biên tập, cập nhật lên Cổng theo quy định. 

3. Giao văn phòng UBND tỉnh tạo tên miền cho Cổng, tích hợp Cổng lên 
Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, thay thế Trang thông tin điện tử về doanh 
nghiệp hiện tại. 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản 
lý, duy trì hoạt động, cập nhật, cung cấp thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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