
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SVHTTDL-VP 

V/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng 

đầu số 156 tin nhắn hoặc website tra cứu 

thông tin tên miền 

 

  

Lạng Sơn, ngày       tháng 03 năm 2023 

 

   

Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 
   

Ngày 17/03/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn 

số 546/STTTT-HTS ngày 17/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

triển khai tuyên truyền 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. 

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

công chức, viên chức và người lao động. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nội dung cụ thể 

như sau:  

1. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền đến toàn thể 

công chức, viên chức trong ngành 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. Giao Văn phòng Sở thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử 

của Sở, 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. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp 

nghiêm túc, triển khai, thực hiện./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. (NTHA) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà    
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