
  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

           Số: 716 /VHTT-CNTT                            Nha Trang , ngày 01 tháng 6 năm 2018 
    
 

 

              

 

Kính gửi:  

               - UBND thành phố; 

               - Văn phòng Thành ủy;                

               - Văn phòng HĐND và UBND thành phố;                

               - Phòng Nội vụ; 

               - Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

               - Phòng Kinh tế; 

               - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

               - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

               - Phòng Quản lý đô thị; 

               - Công an 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, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của thành phố 

tháng 05 năm 2018 như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố ban hành 

Công văn số 2926/UBND-VHTT ngày 09/05/2018 về việc cảnh báo và theo dõi, 

ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố ban hành 

Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 28/05/2018 Ban hành quy định đánh giá, xếp 

loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc UBND 

thành phố Nha Trang. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển 

khai thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 697/VHTT-CNTT 

ngày 30/05/2018 về việc 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, 

V/v báo cáo tiến độ triển khai thưc hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ ứng dụng và phát 

triển Công nghệ thông tin của thành phố  

tháng 5 năm 2018 



2 

 

phường cho Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố tham mưu trình UBND thành 

phố phê duyệt kinh phí thực hiện cài đặt. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin kính báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, Bảo. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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