
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v triển khai tuyên truyền sử dụng 

đầu số 156 tin nhắn hoặc website 

tra cứu thông tin tên miền 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chi Lăng, ngày       tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan đảng, đoàn thể huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

Thực hiện Công văn số 546/STTTT-HTS ngày 17/3/2023 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 

tin nhắn hoặc website tra cứu thông tin tên miền. 

Để hỗ trợ người sử dụng nhận diện, phòng ngừa các website có dấu hiệu 

lừa đảo, vi phạm trên mạng Internet trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên 

Internet, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã xây dựng và triển khai hệ 

thống tra cứu thông tin tên miền, tiếp nhận yêu cầu tra cứu qua đầu số SMS 156 

hoặc tra cứu trực tiếp tại Website https://tracuutenmien.gov.vn. Hệ thống được 

chính thức triển khai từ ngày 01/3/2023. (chi tiết theo tài liệu gửi kèm) 

 Nhằm thực hiện quảng bá hệ thống tra cứu thông tin tên miền đến toàn thể 

công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. UBND huyện Chi Lăng 

đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tại cơ quan đơn vị, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị, các 

nền tảng mạng xã hội về hệ thống tra cứu thông tin tên miền, tiếp nhận yêu cầu 

tra cứu qua đầu số SMS 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website 

https://tracuutenmien.gov.vn. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Triển khai đến các đơn vị trường 

học thực hiện tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, 

học sinh. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Xây dựng chuyên 

mục tuyên truyền việc hệ thống tra cứu thông tin tên miền, tiếp nhận yêu cầu tra 

cứu qua đầu số SMS 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website 

https://tracuutenmien.gov.vn đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. 

4. UBND các xã, thị trấn: Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh xã, trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội đến toàn thể 

nhân dân trên địa bàn về hệ thống tra cứu thông tin tên miền, tiếp nhận yêu cầu 

tra cứu qua đầu số SMS 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website 

https://tracuutenmien.gov.vn. 
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(Tài liệu tuyên truyền gửi kèm theo công văn này) 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; ( đăng tải) 

- Lưu: VT, VHTT. (NHH) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 Vi Quang Trung 
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