
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 4765/VP-THCB Lạng Sơn, ngày  29 tháng 11 năm 2018 

V/v đánh giá hiện trạng hệ thống thiết 
bị công nghệ thông tin đang ứng dụng  

phần mềm eOffice  

 
Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc; 
- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Thông báo số 555/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh 
thông báo kết luận tại buổi họp trình diễn giải pháp phần mềm Văn phòng điện 
tử eGov, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện khảo sát, đánh giá hệ thống thiết bị 
công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị đang ứng dụng phần mềm eOffice. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, 
thống kê tốc độ đường truyền internet tại trụ sở cơ quan và cấu hình máy tính cá 
nhân đang cài đặt, sử dụng phần mềm eOffice trên hệ điều hành Window XP 
(bao gồm cả máy tính xách tay) theo mẫu kèm theo, gửi về Văn phòng UBND 
tỉnh trước ngày 5/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.  

Các huyện, thành phố thống kê số liệu của tất cả các xã, phường, thị trấn. 
Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại một số cơ quan, đơn vị 
(lịch kiểm tra được thông báo sau). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX,TH; 
- Lưu: VT, THCB. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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PHỤ LỤC  

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EOFFICE  

(Kèm theo Công văn số          /VP-THCB ngày    tháng 11 năm 2018) 
 

Tên cơ quan, đơn vị: …………………………….. 
Cán bộ phục trách CNTT: …………..... Điện thoại liên hệ: ……………. 
- Tốc độ đường truyền internet tại trụ sở cơ quan: ………... 
- Tổng số máy tính cá nhân đang cài đặt, sử dụng phần mềm eOfice (bao 

gồm cả máy tính xách tay): ………….., trong đó: 
+ Tổng số máy tính đang cài hệ điều hành từ Window 7 trở lên: ……….. 
+ Tổng số máy tính đang cài hệ điều hành Window XP: …………, cụ thể: 
 

STT Đơn vị sử dụng 
(phòng, xã) 

Mainboard CPU RAM Năm 
đưa vào 
sử dụng 

Ghi chú

1 Phòng A Intel, G31 Pen IV, 
3.0GHz 

1GB, 
DDR2 

2008  

2 … …. …  …  
… … … …  …  
 
*Lưu ý:  

- Biểu trên chỉ sử dụng đối với các máy tính đang cài đặt hệ điều hành 
Window XP, sử dụng phần mềm eOffice; 

- Đơn vị sử dụng: ghi rõ tên phòng, ban hoặc xã, phường, thị trấn đang 
sử dụng; 

- Mainboard: ghi rõ tên, chủng loại; 
- CPU: ghi rõ loại, xung nhịp; 
- RAM: ghi rõ dung lượng, chủng loại (DDR, DDR2, DDR3, …); 
- Có thể sử dụng phần mềm CPU-Z để kiểm tra các thông số yêu cầu trên. 

 
(Nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ: Đ/c Vi Lộc Vũ – phòng Tin học, Trung 
tâm Tin học – Công báo, điện thoại: 0205.3812959, di động: 0979132237)./.  
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