
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Trang thông tin điện tử tổng hợp (Website)  

của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng  

 
 

Căn cứ Quyết định số 158/GPTTĐT-STTTT ngày 04/10/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc cấp giấy phép thiết lập Trang thông 

tin điện tử tổng hợp trên mạng. 

Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trân trọng thông báo công bố Trang 

thông tin điện tử tổng hợp (Website) của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, cụ 

thể như sau: 

1. Tên cơ quan thiết lập: Ban quản lý Vườn quốc gia 

Tà Đùng. 

2. Địa chỉ, phạm vi cung cấp thông tin điện tử tại tên 

miền: http://vuonquocgiatadung.vn 

3. Chịu trách nhiệm nội dung: Khương Thanh Long – 

Giám đốc, Trưởng ban biên tập. 

4. Nội dung cung cấp thông tin: Tuyên truyền các chính 

sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên 

nhiên; quảng bá hình ảnh Vườn quốc gia Tà Đùng. 

Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trân trọng thông báo./. 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH ĐẮK NÔNG 

BQL VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-VQG                   Đắk Glong, ngày       tháng     năm 2021 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT (thay b/cáo); 

- Báo Đắk Nông điện tử (thay b/cáo); 

- UBND huyện Đắk Glong (thay b/cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị, HKL VQG (thực hiện) 

- Lưu: VT, KHHTQT. 

GIÁM ĐỐC 
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