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THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Hiệu trưởng phụ trách tại cuộc họp  

đánh giá hoạt động Công nghệ thông tin Quý III/2022 

 

Ngày 23/9/2022, tại Cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động Công nghệ 

thông tin Quý III năm 2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, Ông Phó Hiệu 

trưởng phụ trách Đỗ Huy Sơn đã chủ trì cuộc họp quý III năm 2022; tham dự 

cuộc họp có các thành viên Tổ Công nghệ thông tin. 

Sau khi nghe Ông Lê Hữu Chính thông qua báo cáo một số nội dung kết 

quả thực hiện trong quý III/ 2022, các ý kiến thảo luận của các thành viên trong 

tổ, Ông Phó Hiệu trưởng phụ trách kết luận như sau: 

1. Về kết quả đạt được trong quý III năm 2022 

1.1. Văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng và phát triển CNTT 

- Đã góp ý văn bản về thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai 

đoạn 2022 - 2025 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn viễn thông Quân Đội. 

- Đã góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm 

an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

-  Thực hiện triển khai công tác đánh giá, xếp hạng về hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin năm 2022 theo hướng dẫn của Sở Thông tin & Truyền thông. 

- Thực hiện tăng cường giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông 

tin theo hướng dẫn của Sở Thông tin & Truyền thông. 

1.2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT  

- Tham gia kiểm kê, thẩm định các thiết bị tin học, điện tử đang còn hoạt 

động  trong nhà Trường và đề xuất thanh lý nhưng thiết bị đã hư hỏng, hết thời 

hạn khấu hao và không còn sửa chữa được.  

- Đảm bảo hệ thống mạng vận hành thông suốt, luôn khắc phục sự cố máy 

tính kịp thời; công tác an toàn an ninh thông tin được đảm bảo, luôn cập nhật bản 

quyền diệt virus nên không có  hiện tượng virus là mất dữ liệu trong đơn vị. 

- Phối hợp cũng với các Cty dịch vụ để bảo trì hệ thống phần cứng, mạng 



nội bộ, các phần mềm ứng dụng đang ứng dụng tại Trường để đảm bảo hoạt động 

tốt. 

1.3. Nguồn nhân lực CNTT 

- Cử cán bộ tham gia Hội thảo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính 

quyền số. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin; hướng dẫn 

các phòng ban, khoa, trung tâm giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc để lộ, lọt 

thông tin, chống xâm nhập, khai thác thông tin, lây lan virus ở các đơn vị. 

1.4. Ứng dụng CNTT 

- Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Trường tăng cường thường xuyên trao 

đổi công việc qua hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ công tác chuyên môn. 

Các văn bản ban hành được thực hiện ký số theo quy định. 

- Các thông báo tuyển sinh, kết quả trúng tuyển, các thông tin tuyên truyền 

được đưa lên trên trang thông tin điện tử Trường, trên các trang mạng xã hội của 

Trường (Zalo, Facebook); luôn cập nhật thông tin trên các chuyên mục trên Trang 

thông tin điện tử của Trường; các tác vụ quản lý học sinh, sinh viên, quản lý thi, 

xếp thời khoá biểu, thi kết thúc học phần online được tích hợp với Trang tin điện 

tử của nhà trường trên môi trường mạng.  

- Vận hành và xử dụng tốt các phần mềm ứng dụng quản lý chuyên ngành 

như: quản lý đào tạo, quản lý kế toán, quản lý tổ chức cán bộ…. 

- Đã tạo thêm 2 chuyên mục trên trang thông tin điện tử Trường: Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Thông tin tuyên 

truyền. 

2. Phương hướng nhiệm vụ CNTT quý IV. 

2.1. Văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng và phát triển CNTT 

- Triển khai các văn bản cấp trên. 

- Đánh giá việc thực hiện ứng dụng CNTT năm 2022 và xây dựng kế hoạch 

hoạt động CNTT trong năm 2023. 

2.2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

- Tiếp tục củng cố hạ tầng kỹ thuật (mạng LAN, Wireless, máy tính), phối 

hợp kiểm tra các thiết bị máy vi tính, máy chiếu để thay thế kịp thời các thiết bị 

đã bị hỏng, phục vụ  cho công việc và giảng dạy tại Trường . 



- Rà soát, tự đánh giá việc thực hiện ứng dụng CNTT 2022 theo bộ tiêu chí 

đánh giá (ICT). 

- Phối hợp cùng với Phòng Tổ chức hành chính, kế toán để tham mưu dự 

trù mua phần mềm bản quyền BKAV Pro cài đặt cho tất cả các máy tại các phòng 

ban, khoa, Trung tâm trong năm 2022. 

- Quản trị mạng tiến hành kiểm tra, sửa chữa khắc phục sự cố, thay thế 

những thiết bị hư hỏng, để đảm bảo phòng thi, phòng thực hành hoạt động tốt. 

2.3. Nguồn nhân lực CNTT 

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an ninh trên 

không gian mạng; trang bị về nhận thức và các kỹ năng cơ bản cho cán bộ, giảng 

viên về bảo đảm an ninh mạng có thể an tâm sử dụng mạng internet, mạng xã hội 

góp phần xây dựng không gian mạng tại trường an toàn, tích cực, hiệu quả. 

2.4. Ứng dụng CNTT 

Đôn đốc, nhắc nhở các phòng ban, bộ môn, khoa, trung tâm đẩy mạnh việc 

đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử của Trường; sử dụng thường xuyên 

mail công vụ; sao lưu thường xuyên dữ liệu, cơ sở dữ liệu. 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu (b/c); 

- Các phòng, ban, khoa, TT; 

- Lưu: VT, THNN (Chính). 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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