
UBND TỈNH AN GIANG 

           SỞ Y TẾ 

 

Số: 1435 /SYT-KHTC 

V/v cung cấp số lượng máy tính 

hiện đang sử dụng tại đơn vị  

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

            An Giang, ngày 10  tháng 6  năm 2020 

  

Kính gửi:    

 - Các đơn vị y tế trực thuộc tuyến tỉnh; 

 - Các bệnh viện tư nhân: Hạnh Phúc, Bình Dân,  

   Nhật Tân, Mắt Long Xuyên. 

 

Nhằm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho việc đánh giá, xếp hạng 

mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh An 

Giang năm 2020 và triển khai Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Y tế thông 

minh giai đoạn 2020-2025; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp, báo cáo số lượng máy tính 

hiện đang sử dụng tại đơn vị mình (tính đến ngày 31/12/2019) theo phụ lục nội 

dung cung cấp số liệu; 

Nội dung báo cáo gửi về Sở Y tế (phòng Kế hoạch – Tài chính), kèm file 

mềm về địa chỉ email: dthung03@angiang.gov.vn và qttlinh@angiang.gov.vn 

trước ngày 19/6/2020. 

Trân trọng kính chào./. 
 

 

 

Nõi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng SYT (thực hiện) 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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PHỤ LỤC NỘI DUNG CUNG CẤP SỐ LIỆU  
Mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT  

(Số liệu cung cấp tính đến ngày 31/12/2019) 

 

1. Hạ tầng kỹ thuật: 

a) Hiện trạng máy tính: 

TT Thiết bị Số lượng 

1 Máy tính để bàn  

2 Máy tính xách tay  

3 Máy chủ  

b) Triển khai giải pháp an toàn thông tin, an toàn dữ liệu: 

TT Chỉ tiêu Năm 2019 Ghi chú 

1 Triển khai giải pháp an toàn thông tin 
(báo cáo Có 

hoặc Không) 
 

 Tường lửa Có/Không  

 Lọc thư rác Có/Không  

 Phần mềm bảo mật/diệt virut Có/Không  

 Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép Có/Không  

 Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) Có/Không  

2 Triển khai giải pháp an toàn dữ liệu 
(báo cáo Có 

hoặc Không) 
 

 Băng từ Có/Không  

 Tủ đĩa Có/Không  

 SAN Có/Không  

 NAS Có/Không  

 DAS Có/Không  

 Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp) Có/Không  
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2. Hạ tầng nhân lực của đơn vị: 

TT Chỉ tiêu Năm 2019 Ghi chú 

1 Tổng số nhân viên chuyên trách về CNTT    

2 Tổng số nhân viên chuyên trách về CNTT 

có trình độ đại học trở lên 

  

3 Tổng số nhân viên chuyên trách về an toàn 

thông tin 

  

4 Tổng số lượt nhân viên được hướng dẫn 

sử dụng các phần mềm nguồn mở thông 

dụng (OpenOffice, ThunderBird, FireFox 

và Unikey hoặc các phần mềm nguồn mở 

khác) trong năm 

  

5 Tổng số lượt nhân viên được tập huấn về 

an toàn thông tin trong năm 

  

6 Tổng chi cho đào tạo CNTT    

3. Ứng dụng CNTT: 

TT Chỉ tiêu Năm 2019 Ghi chú 

1 Xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành   

 - CSDL đang chuẩn bị: (tên CSDL)   

 - CSDL đang xây dựng: (tên CSDL)   

 - CSDL đã đưa vào sử dụng: (tên CSDL)   

2 Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở   

 Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm văn 

phòng OpenOffice:  

  

 Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm thư điện 

tử ThunderBird:  

  

 Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm trình 

duyệt web FireFox:  

  

 Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm bộ gõ 

tiếng Việt Unikey: 

  

 Tỷ lệ máy trạm cài đặt hệ điều hành 

PMNM: 

  

 Tỷ lệ máy chủ cài đặt hệ điều hành 

PMNM: 

  

3 Tổng số nhân viên  sử dụng các phần mềm 
nguồn mở thông dụng trong công việc: 
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