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Kính gửi:  Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố. 

  

Căn cứ Thông báo kết luận số 270/TB-BBT ngày 10/04/2018 của Chủ tịch 

UBND thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin quý I năm 2018; 

Theo đề nghị của các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, 

phường, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin báo cáo như sau: 

1. Số lượng máy tính cần cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền của các 

phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường là 609 máy. 

 Trong đó:  

 - Cơ quan chuyên môn: 241 máy ( trong đó Phòng Tài nguyên và Môi trường  

phải cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền cho 03 máy chủ). ( Đính kèm danh sách) 

- Đơn vị sự nghiệp:         158 máy. ( Đính kèm danh sách) 

- UBND các xã, phường: 210 máy. ( Đính kèm danh sách) 

2. Số lượng máy đã cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền của các phòng, 

ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường là: 222 máy. 

Trong đó: 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố: đã cài đặt 25 máy. 

- Phòng Y tế: đã cài đặt 07 máy. 

- Phòng Quản lý đô thị: đã cài đặt 51 máy. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: đã cài đặt 05 máy. 

- Ban Quản lý chợ Xóm Mới: đã cài đặt 04 máy. 

- Hội chữ thập đỏ: đã cài đặt 05 máy. 

- UBND phường Phước Hòa: đã cài đặt 21 máy. 

- UBND phường Phước Long: đã cài đặt 30 máy. 

V/v báo cáo số lượng máy tính cần phải 

cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền 

của các phòng, ban, đơn vị thuộc thành 

phố và UBND các xã, phường 
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- UBND phường Lộc Thọ: đã cài đặt 07 máy. 

- UBND xã Vĩnh Thạnh: đã cài đặt 25 máy. 

- UBND xã Vĩnh Phương: đã cài đặt 34 máy.  

- UBND xã Vĩnh Lương: đã cài đặt 08 máy. 

Đề nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố xem xét tham mưu UBND 

thành phố bố trí kinh phí cho các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 

UBND các xã, phường về thực hiện cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền năm 

2018./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ( Phú ); 

- Lưu: VT, Bảo. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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