
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:............/STTTT-CNTT       

V/v gán nhãn tín nhiệm website cho các 

website/tên miền công khai trên Internet 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày.........tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

       tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Công văn số 667/CATTTT-NCSC ngày 7/6/2021 của Cục An 

toàn thông tin về việc thực hiện gán nhãn tín nhiệm website cho các 

website/tên miền công khai trên internet, 

Để tăng mức độ uy tín của các Cổng Thông tin điện tử, Một cửa điện 

tử, đồng thời hỗ trợ ngăn chặn việc lợi dụng tên miền thực hiện các hành vi 

lừa đảo, giúp người dùng dễ dàng phân biệt website chính thống của các cơ 

quan tổ chức với các website giả mạo, phát hiện sớm các hành vi dò quét, 

tấn công website. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện rà soát cung 

cấp thông tin để gửi Cục An toàn thông tin tiến hành đánh giá và chứng 

nhận tín nhiệm mạng.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp 

thông tin của Cổng Thông tin điện tử, Một cửa điện tử thuộc phạm vi quản 

lý, sử dụng của đơn vị, như sau:  

TT Tên miền 
Tên đơn vị 

chủ quản 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Số điện 

thoại 
Emai 

1 Cổng thông tin 

điện tử 

    

2 Một cửa điện 

tử 

    



2 

 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông đến 

hết ngày 15/6/2021. File mềm vui lòng gửi về hộp thư điện tử: 

dhtkhoa@soctrang.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: Ông Danh Hiền Thế Khoa, Chuyên viên Phòng Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0299.3621919./. 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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