
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:        /TB-UBND

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

              Thanh Miện, ngày      tháng 8  năm 2021
THÔNG BÁO

 Về việc thay đổi tên miền Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Miện

Thực hiện Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai 
thác sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông và cổng Dịch vụ công trực tuyến 
tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 4001/KH-UBND ngày 30/10/2020 về Ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền 
số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021;

Năm 2018, UBND huyện Thanh Miện đã xây dựng và khai thác Cổng thông 
tin điện tử có tên miền: http://huyenthanhmien.gov.vn; đến nay, để đảm bảo sự 
thống nhất tên miền giữa các đơn vị trên toàn tỉnh, UBND tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 
Cổng thông tin điện tử mới huyện Thanh Miện có tên miền: 
http://thanhmien.haiduong.gov.vn.

Để đảm bảo việc vận hành, khai thác và thống nhất, cung cấp thông tin đến 
mọi người, UBND huyện Thanh Miện chỉ sử dụng Cổng thông tin điện tử duy 
nhất, có tên miền: http://thanhmien.haiduong.gov.vn kể từ ngày 01/05/2021.

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân 
biết để truy cập khai thác thông tin và theo dõi các hoạt động./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- Các cơ quan đoàn thể trong huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đài Phát thanh huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Khổng Quốc Toản
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