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Số: 33 /QĐ-CĐYT Khánh Hòa, ngày Jo tháng Oi năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về hoạt động công nghệ thông tin 

trong Nhà truồng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định 
về ứng dụng c ô n g  nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ vê quản lý, cung câp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ quyên hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 

Trường Cao đăng ban hành theo Thông lư sô 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 của L3Ộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ thông tin,

QUY ÉT ĐỊNH:

Diều 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này Quy định về việc đảm bảo an toàn 

thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. C 'ác ông, bà Trưởng Phòng : Công nghệ thông tin; các Phòng,Khoa, 

Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảyrAy/C..

Noi nhậu:
-  Như diều 3;
- Đảng ủy Trường;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu : VT. P.CNTT;



UBND TÌNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập Tự do -  Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
v ề  hoạt động công nghệ thông tin trong Nhà truồng

{Kèm theo Ouyết định so I /QD-CĐYT ngày 40 tháng năm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Cao đang Y tế Khánh Hòa)

Chưong 1
QUỶ ĐỊNH CHUNG

Phạm vi và đôi tuọng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:
Quy định này bao gồm các điêu kiện tối thiêu phải tuân thủ nhằm đảm 

bảo an toàn thông tin trên môi truỊờng máy tính, mạng máy tính. Thông tin được 
đảm bảo an toàn bao gồm tất cả các loại thông tin của Trường Cao đăng Y tế 
Khánh Hòa vả các Phòng, Khoa Bộ môn trực thuộc, các thông tin do các cơ 
quan, tổ chức khác gửi đến Trườríg Cao đắng Y tế Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng:
Các đơn vị thuộc Trường Cao đăng Y tế Khánh Hòa và cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của nhà trường.

Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngừ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động công nghệ thông tin cua Nhà Trường', là việc sử dụng công 

nghê thông tin vào các hoạt động cua Nhà Trường nhằm nâng cao chất lương, hiệu 
quả trong hoạt động nội bộ của Nlìà Trường và giữa các cơ quan nhà nước, trong 
giao dịch của cơ quan nhà nướcvới tô chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách 
hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch.

2. A-1Ĩ toàn thông tin: bao gôm các hoạt động quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật 
đối vói hệ thông thông tin nhăm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và nội 
dung thông tin đối với nguy cơ tjự nhiên hoặc do con người gây ra. Việc bảo vệ 
thông tin, tài sán và con người trong hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ 
thông thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đôi tượng một cách sẵn sàng, chính 
xác và tin cậy. An toàn thông tin bao hàm các nội dung báo vệ và bảo mật thông tin, 
an toàn dừ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng.

3. Dữ liệu đặc tả (Metadaki): là nhùng thông tin mô tả các đặc tính của dữ 
liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo 
thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truv nhập, quản lý và lưu trữ dừ liệu.



- Không được sử dụng máy tính của Nhà Trường để khai thác, lưu trữ các 
chương trình giải trí không  lành m ạnh, các thô ng  tin có nội dung  xấu; phát tán 
v i r u s .

- Nghiêm cấm sử dụng Hệ thông Công nghệ thông tin của Nhà Trường dể 
truyền bá các luông tư tưởng, văn hóa mang tính kích động, chống phá lại các 
chủ trương, đường lôi, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Không được tự ý dò' bỏ kết nối mạng, thay đổi thông số các thiết bị (tên, 
địa chỉ mạng..) gây xung đột hệ thống.

- Nghiêm câm tự ý tháo, lắp, sửa chừa hoặc thay thế các linh kiện, thiết bị 
CNTT đã được bàn giao để quản lý, sử dụng tại các phòng, khoa, bộ môn.

Chuong II
TRÁCH NHIỆM QUAN LÝ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG CNTT

CỦẠ NHÀ TRƯỜNG
Điêi) s. Trách nhiệm cua Nhà Truông
Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát mọi hoạt dộng khai thác, sử dụng 

Hệ thống CNTT của Nhà Trường.
Điều 6. Trách nhicm của Phòng CNTT
1. Quản lý, vận hành Hệ thống Công nghệ thông tin của Nhà Trường; 

hướng dẫn, hỗ trợ kỳ thuật cho các đon vị, cá nhân khai thác Hê thống Công 
nghệ thông tin của Nhà Trường.

trưởng phê duyệt kê hoạch và tô!
2. Phôi hợp với Phòng Quan trị- Công nghệ thiết bị xây dựng, trình Hiệu

ìalaA H m / P t  I/ F* ln nem  ta \/Q tta r 'tanr ' m i i Q  c a m  fm r\  n ta a n  t r a n  A  A i  nem t ta int  tai

máy tính, thiêt bị mạng và phân niêm trong Trường.
chức mua săm, tiêp nhận, trao đôi các thiêt bị

3. Giám sát Hệ thống Công nghệ thông tin của Nhà Trường; phát hiện các 
hành vi sử dụng không hợp lệ; xử lý các lỗi kỹ thuật; ngăn ngừa các sự cố đỗ 
đảm bảo tính an toàn, an ninh, tính tin cậy và sẵn sàng hoạt động của Hệ thống 
Công nghệ thông tin của Nhà Trường.

4. Nhắc nhỏ', tạm ngừng cịung câp; trong trường hợp nghiêm trọng có thể 
thu hồi thiết bị và báo cáo cấp có thấm quyền đế xử lý đối với các đơn vị và cá 
nhân vi phạm các nguyên tắc quản lý và khai thác Hệ thống Công nghệ thông 
tin của Nhà Trường.

5. Tiẽp nhận yêu câu và xứ lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần 
mềm, vận hành máy tính, hệ thong phẩn cứng, hồ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng 
máy tính cho cán bộ, nhân viên trong Trường. Phôi hợp vận hành, bảo trì và 
bảo dưỡng máy tính tai các phòng máy tính phục vụ giảng day và nghiên cửu.

HÒ.



Chương III
TÔ CHÚC THỤC HIÊN

Điều 8. Xử lý vi phạm

Mọi vi phạm về công tác đảm báo an toàn thông tin nhà trường đêu xử lý 
theo quy chế, quy định của nhà trường và các văn bản nhà nước hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Các Phòng, Khoa, Bô môn và các cán bộ, viên chức, người lao động 

của Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
2. Trưởng, Phó các đơn vị thuộc trường có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo 

và giám sát cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình thực hiện đúng
nội dung Quy định nàv.

3. Trong quá trình lô chức thực hiện, nêu có những vân đề khó 
vướng mắc, các đơn vị, cá nhân cần phản ánh ngay với phòng CNTT đê 
họp, báo cáo Nhà trường xem xét, sửa đôi, bô sung cho phù họp.


