
 

 

 
 

 

     Kính gửi: 

 - Các Phòng, ban, ngành đơn vị trực thuộc huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 986/STTTT-BCVT&CNTT ngày 9/6/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin phục vụ triển khai hệ 

thống giám sát mã độc tập trung. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Để có cơ sở 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông cung 
cấp thông tin phục vụ triển khai hệ thống giám sát mã độc tập trung.  Phòng 
Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, cung cấp số lượng 
máy tính đang sử dụng của tất cả cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm máy 
tính để bàn, xách tay đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu (1) của các đơn vị) và 

gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 10h ngày 23/6/2022.  

Sau thời gian trên, các đơn vị không gửi số liệu máy tính coi như không có 

nhu cầu triển khai hệ thống giám sát mã độc và chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân huyện  về tình hình ATTT của đơn vị. 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, PGDĐT. 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 
 

Thạch Xuân Hào 

 

                   
(1)Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: 

-  Hệ điều hành: Tương thích với các máy Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10. 

- Cấu hình phần cứng: RAM: 2GB, CPU: 2 core, 1GHz, Dung lượng: 2GB. 

UBND HUYỆN IA H’DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /CV-PGDĐT-VH             Ia H’Drai, ngày          tháng  6 năm 2022    

V/v cung cấp thông tin phục vụ triển khai hệ 

thống giám sát mã độc tập trung 
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