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Số: í3357q Đ-CĐYT Khánh Hòa, ngày tháng £) năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Quy trình  khắc pbục/hỗ trợ  khắc phục sự cố m ạng

HIỆU TRƯ Ở N G  TRƯ Ờ N G  CAO ĐẢNG Y TẼ K H Á N H  HÒA

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

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

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý, cung cấp. sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 
Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 
của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định 869/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chề tổ chức và hoạt dộng của Trường Cao 
đăng Y tê Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ thông tin,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình khắc phục/hỗ trợ khắc phục 
sự cố mạng cứa Trường Cao đáng Y tế Khánh Hòa (đính kèm quy trình).

Điều 2, Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm tổ chức thực hiện triển khai 
quy trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng Phòng : Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên 
quan căn cứ quyết định thi hànhY.

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
- Đảng ủy Trường;
- Lưu : VT, P.CNTT;
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QU Y T R ÌN H  KH ẮC PH Ụ C/H Ỏ  TRỌ  KHẮC PH Ụ C s ự  CỐ M ẠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐYT naày tháng năm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)
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