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 1. Mục đích 

 Quy trình này thống nhất công tác quản lý, ứng dụng hệ thống mạng 
thông tin và mạng thông tin nội bộ bao gồm: quản lý, bảo trì các thiết bị 
CNTT như máy chủ (server), máy trạm (client), các chương trình 
phần mềm ứng dụng  và các thiết bị khác liên quan; 

 Mục đích cơ bản là khai thác có hiệu quả các thiết bị CNTT phục vụ cho 
hoạt động của Cục Thống kê Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình này áp dụng đối với Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh phục vụ 
các công việc quản lý và khai thác trang thiết bị CNTT, khai thác, kết nối CNTT 
của đơn vị; 

 Bộ phận Thanh tra Cục có trách nhiệm phối hợp cùng với các phòng, ban, 
bộ phận thực hiện quy trình này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

 - Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

 - Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT  ngày 09/4/2008 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

 4. Định nghĩa/ Viết tắt  

 4.1. Một số định nghĩa 

 - Mạng máy tính: là một tập hợp các máy tính và các thiết bị công 
nghệ thông tin khác, được sử dụng một giao thức mạng chung để chia sẻ tài 
nguyên với nhau nhờ các phương tiện truyền thông mạng (bao gồm hệ thống 
cáp truyền dẫn, thiết bị, địa chỉ IP và dịch vụ mạng máy tính). 

 - Mạng nội bộ (Intranet): là mạng dùng trong nội bộ tổ chức, cũng dùng 
giao thức TCP/IP của Internet. Thông thường,  chỉ những ai được cho phép mới 
được quyền truy cập mạng nội bộ này. Mạng nội bộ thường được sử dụng để lưu 
thông tin, chia sẻ file, cung cấp thông tin dùng chung cho toàn tổ chức như 
chính sách, thông báo... Những thông tin này có thể hiển thị giống như một 
website trên Internet, tuy nhiên, chỉ những ai được cho quyền truy cập mới có 
thể truy cập được. 

 - Mạng cục bộ: là một nhóm các máy tính và thiết bị truyền thông mạng 
được kết nối với nhau trong một khu vực nhỏ như  tòa nhà cao ốc, trường đại 
học, khu giải trí.... 

 - Phần mềm máy tính: là các chương trình ứng dụng phục vụ cho quá trình 
tác nghiệp được thao tác trên máy vi tính. 

 - Phần cứng thiết bị tin học: là tập hợp các tài sản thuộc lĩnh vực điện tử, 
tin học do Cục Thống kê quản lý và sử dụng. 

 - Cơ sở dữ liệu: 

 Phần dữ liệu được lưu giữ trong máy tính theo một quy định nào đó được 
gọi là cơ sở dữ liệu (database). 

 Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một hệ thống các thông tin có cấu trúc được lưu 
trữ trên các thiết bị lưu trữ thông tin thứ cấp (như băng từ, đĩa từ ...) để có thể 
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thỏa mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay 
nhiều chương trình ứng dụng với nhiều mục đích khác nhau. 

 4.2. Một số từ viết tắt 

 - HĐH : Hệ điều hành; 

 - CNTT: Công nghệ thông tin; 

 - QTM: Quản trị mạng; 

 - TCHC: Phòng Tổ chức hành chính; 

 - NSD: Người sử dụng máy trạm; 

 - CSDL: Cơ sở dữ liệu. 

 5. Nội dung quy trình  

 5.1. Quản lý thiết bị tin học 

STT Nội dung công việc Trách nhiệm 

B1 

       Lập hồ sơ thiết bị 

       1.1. Các trang thiết bị tin học phải được lập hồ 
sơ, cụ thể: phần cứng và phần mềm tin học: 

 - Xuất xứ; 

 - Hợp đồng mua, bán, lắp đặt; 

 - Phiếu bảo hành; 

 - Tài liệu hướng dẫn; 

 - Mở sổ theo dỏi, quản lý thiết bị. 

 1.2. Các trang thiết bị phải được mã hóa, dán 
nhãn: 

 - Bộ phận CNTT phối, kết hợp với TCHC kiểm 
tra trang thiết bị CNTT trước khi đưa vào sử dụng; 

 - Mã hóa, dán nhãn trang thiết bị CNTT trước 
khi cấp phát và đưa vào sử dụng. 

Công chức quản lý 
CNTT CTK 

B2 

Quản lý tài liệu, phần mềm ứng dụng  

2.1. Lưu trữ, bảo quản, chia sẽ phần mềm: 

- Bộ phận CNTT: mở ổ đĩa mạng trên máy chủ 
để lưu trữ, bảo quản và chia sẽ phần mềm cho người 
dùng khai thác, phục vụ chương trình tác nghiệp của 
đơn vị; 

- Các phòng, ban, bộ phận: khi có chương trình 
phần mềm mới phải báo và cung cấp phần mềm cho 
Bộ phận CNTT để sao lưu, bảo quản phần mềm. 

2.2. Sao lưu dữ liệu: 

- Bộ phận CNTT: mở ổ đĩa mạng với đầy đủ 
quyền cho từng phòng, ban, bộ phận, phục vụ quá 
trình lưu trữ dữ liệu liên quan đến nghiệp vụ của 
từng đơn vị; 

- Các phòng, ban, bộ phận: Căn cứ theo nhu cầu 
lưu trữ thông tin, tài liệu của đơn vị mình; tự động 

Công chức quản lý 
CNTT CTK 
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thực hiện việc lưu trữ thông tin lên ổ đĩa được cung 
cấp. 

B3 

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị 
CNTT 

- Sửa chữa định kỳ: Bộ phận CNTT lập kế 
hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
CNTT định kỳ, trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Sữa chữa đột xuất:  

+ Trong quá trình sử dụng, nếu có sự cố về thiết 
bị tin học, CNTT; các phòng ban sử dụng trang thiết 
bị CNTT đó lập tờ trình, thông báo tình trạng, hiện 
tượng, sự cố gửi về phòng TCHC, đề xuất sữa chữa; 

+ Phòng TCHC phê duyệt tờ trình, giấy đề nghị 
sữa chữa của đơn vị báo hỏng  và gửi Bộ phận 
CNTT kiểm tra, xử lý; 

+ Bộ phận CNTT:  

Kiểm tra, xử lý sự cố nếu khắc phục được;  

Nếu thiết bị CNTT hỏng hóc, sự cố đang trong 
thời gian bảo hành, đề xuất Phòng TCHC lập kế 
hoạch gửi bảo hành theo đúng quy định của nhà 
cung cấp; 

Trường hợp sự cố nặng, hết thời hạn bảo hành, 
đề xuất phương án, trình Lãnh đạo và sữa chữa khi 
được sự nhất trí. 

- Các phòng, ban, bộ phận: Phối hợp với Bộ 
phận CNTT thực hiện chương trình bảo trì, bảo 
dưỡng trang thiết bị CNTT của đơn vị. 

- Phòng TCHC: kết hợp, giám sát quá trình bảo 
trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị 
CNTT và thực hiện khâu thanh, quyết toán kinh phí. 

Phòng TCHC 

và  

Công chức quản lý 
CNTT CTK 

 

B4 

Phát triển trang bị và ứng dụng CNTT 

Các phòng, ban, bộ phận căn cứ vào nhu cầu sử 
dụng, ứng dụng các thiết bị tin học (phần cứng, phần 
mềm) lập tờ trình đề xuất Phòng TCHC trang bị theo 
yêu cầu; 

Phòng TCHC phối hợp Bộ phận CNTT kiểm tra, 
xem xét đề xuất của các phòng, ban, bộ phận; 

Phòng TCHC phối hợp Bộ phận CNTT tổng 
hợp, lập tờ trình, trình Lãnh đạo phê duyệt nhu cầu 
mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ cho nhu cầu 
CNTT của đơn vị; 

Bộ phận CNTT có trách nhiệm về chất lượng 
thiết bị khi mua sắm, lắp đặt cho các đơn vị. 

Phòng TCHC 

và  

Công chức quản lý 
CNTT CTK 

 

B5 An toàn bảo mật thông tin CTK 
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B5.1.  An toàn thông tin bao gồm các nội dung 
sau: 

- Tính bí mật: tính kín đáo riêng tư của thông 
tin; 

- Tính xác thực của thông tin, bao gồm xác thực 
đối tác, xác thực thông tin trao đổi; 

- Tính trách nhiệm: đảm bảo người gửi thông tin 
không thể thoái thác trách nhiệm về thông tin mà 
mình đã gửi; 

Áp dụng các biện pháp, chương trình phần cứng, 
phần mềm để phòng tránh và ngăn chặn sự xâm 
nhập bất hợp pháp từ bên ngoài, nhằm mục đích 
khai thác thông tin của hệ thống. 

B5.2.  Chia sẻ các kết nối trên máy chủ (Server): 

Tùy vào mức độ sử dụng các tài nguyên dùng 
chung trên Server, Bộ phận CNTT chia sẽ các ổ đĩa 
mạng, cấp phát quyền truy cập; tránh trường hợp 
xâm phạm tài nguyên lẫn nhau và giảm thiểu sự mất 
mát tài nguyên trên Server; 

Các phòng, ban, bộ phận đều được chia phần tài 
nguyên riêng của mình; còn các tài liệu, dữ liệu 
dùng chung được chia sẽ cho phép quyền đầy đủ 
(full) hoặc giới hạn quyền (như chỉ được phép đọc, 
sử dụng chứ không cho phép xóa - dạng Read Only, 
.....). 

B5.3. Một số quy định riêng về hệ thống email 
của ngành: tài khoản chung hatinh@gso.gov.vn được 
phân quyền cho cấp lãnh đạo từ Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng trở lên mới được cung cấp thông tin 
từ hộp thư này; còn các hộp thư điện tử cá nhân thì 
chỉ cá nhân đó có toàn quyền truy cập, khai thác, gửi 
nhận báo cáo... 

Các cá nhân sử dụng hệ thống eoffice được cấp 
tài khoản để thực hiện nhiệm vụ được giao; riêng hệ 
thống gửi nhận văn bản của UBND tỉnh giao cho 
Văn thư đơn vị quản lý, khai thác. 

và  

Công chức quản lý 
CNTT CTK 

 

 6. Biểu mẫu 

Quy trình này có sử dụng các loại biểu mẫu sau: 
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 6.1. Mẫu phiếu thông báo sự cố, sửa chữa: 
Đơn vị:…………………………….          Mẫu số C22-HD   

Bộ phận:…………………. ……..                            (ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC 

          Ngày 30/03/2006 của Bộ tài chính)  

 

GIẤY BÁO HỎNG, MẤT CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 
 

Số 

TT 

Tên công cụ, dụng 

cụ báo hỏng, mất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Hỏng, 

mất 

Thời gian đã 

sử dụng 

Từ ngày….đến 

ngày…. 

Giá trị 

xuất dùng  

Lý do mất, 

hỏng 
Ghi chú 

        

        

                          ……… , ngày … tháng … năm ….. 
 

PHÒNG TCHC 

(Ký,họ tên) 

NGƯỜI LẬP 

(Ký,họ tên) 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

(Ký,họ tên) 

 

 

 

 6.2. Mẫu phiếu giao, nhận trang thiết bị: 

 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH     Mẫu số: C50-HD 

         BỘ PHẬN: VPC       

 

MÃ ĐƠN VỊ SDNS : …………….. 
 

      

           

BIÊN BẢN GIAO NHẬN, DỤNG CỤ, TSCĐ 

Ngày ….. tháng …...   năm …… 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các phòng nghiệp vụ VPC 

Ban giao nhận TSCĐ, dụng cụ gồm :    

Ông/bà: ……………….  Chức vụ: ……………. Đại diện bên giao  

Ông/bà: ……………….  Chức vụ: ……………. Đại diện bên giao  

Ông/bà: ..……………..  Chức vụ: ……………. Đại diện bên nhận  

           

STT 

Tên ký hiệu 

quy cách (cấp 

hạng TSCĐ) 

Số hiệu 

TSCĐ 

Nước 

sản 

xuất 

(XD) 

Năm 

SX 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Công 

suất 

diện 

tích 

T.kế 

Tính nguyên giá TSCĐ Tài 

liệu 

kỷ 

thuật 

kèm 

theo 

Giá 

mua 

(ZSX) 

Chi 

phí 

vận 

chuyển 

Nguyên 

giá 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E 
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TT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Giá trị 

                  

                  

                  

           

Kế toán lập Bên giao Bên nhận 

           

  

 7. Hồ sơ lưu 

TT Tên tài liệu được lưu trữ 

 - Các loại tờ trình sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng được lưu trữ tại Phòng 

TCHC, ghép vào các chứng từ thanh, quyết toán của đơn vị; 

- Các biểu mẫu cấp phát trang thiết bị CNTT được kế toán lưu trữ trong 

hồ sơ kế toán; 

- Chứng từ, hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng lưu tại Kế toán; 

- Cơ sở dữ liệu được lưu trong các ổ đĩa mạng của máy chủ và máy trạm 

của đơn vị; 

- Phiếu bảo hành lưu tại Bộ phận CNTT. 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 01 năm tại phòng Thu 

thập thông tin Thống kê (Bộ phận CNTT), hết thời hạn trên chuyển bộ phận 

lưu trữ cơ quan lưu theo Quy định tại Quyết định số 556/QĐ-TCTK ngày 

04/10/2012 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê và Quy trình "Văn thư, 

lưu trữ QT/TCHC-01" của CTK Hà Tĩnh .  
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