
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  420/STTTT-BCVT  

V/v báo cáo hiện trạng,  nhu cầu sử dụng mạng 

TSLCD cấp II, mạng internet năm 2020 

Quảng Trị, ngày 3  tháng 6  năm 2020 

 

                     Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các quan thuộc UBND tỉnh; 

- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng 

(TSLCD) cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ Kế hoạch số 3224/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến năm 2025 tỉnh Quảng Trị; 

  Để có cơ tham mưu trình UBND tỉnh triển khai kết nối bằng mạng TSLCD 

CPNET và triển khai mạng internet cho hạ tầng CNTT giai đoạn 2020-2025, Sở Thông 

tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo hiện trạng, nhu 

cầu sử dụng mạng internet và mạng TSLCD cấp II (biểu mẫu kèm theo) của từng đơn vị 

như sau: 

1. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng dân nhân tỉnh, các cơ quan thuộc HĐND 

tỉnh, HDND huyện, thị xã, thành phố 

2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (bao gồm các đơn vị trực thuộc cơ quan 

chuyên môn) 

3. UBND huyện, thị xã, thành phố; phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp 

huyện; UBND xã, phường, thị trấn  

 4. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh  

5. Cơ quan TW đóng trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc (cấp huyện)  

6. UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBMTTQ Việt Nam cấp huyện; các tổ chức chính trị 

- xã hội cấp tỉnh và cấp huyện 

 Mẫu tổng hợp báo cáo được đăng tại tại trang website của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ: https://www.quangtri-ict.gov.vn mục quản lý nhà nước, viễn thông.  



Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/6/2020 theo đường 

công văn và qua địa chỉ email: phongqlbcvt@quangtri.gov.vn. Thông tin liên hệ phòng 

Bưu chính Viễn thông điện thoại 0233.371.6868, di động 0914.385.333 (đ/c Minh). 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

HIỆN TRẠNG, NHU CẦU SỬ DỤNG MẠNG INTERNET VÀ MẠNG TSLCD CẤP II 

1. Hội đồng dân nhân tỉnh 

2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  

I. Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh và các đơn vị 

trực thuộc cơ quan chuyên 

môn 

1. Sở Kế hoạch và đầu tư 

2. Sở Tài chính 

3. Sở Nội vụ 

4. Sở Ngoại vụ 

5. Sở Giao thông Vận tải 

6. Sở Tài nguyên & Môi trường 

7. Sở Xây dựng 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

9. Sở Tư pháp 

10. Sở Giáo dục & Đào tạo 

11. Sở Văn hóa Thể thao & Du 

lịch 

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

13. Sở Công Thương 

14. Sở Y tế 

15. Sở Lao động-Thương  binh 

Xã hội 

16. Thanh tra tỉnh 

17. Ban dân tộc 

II. UBND huyện, thị xã, thành 

phố; phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc UBND cấp huyện; 

UBND xã, phường, thị trấn 

1.UBND TP Đông Hà 

2.UBND TX Quảng Trị 

3.UBND huyện Cam Lộ 

4.UBND huyện Hải Lăng 

5.UBND huyện Triệu Phong 

6.UBND huyện Hướng Hóa 

7.UBND huyện Vĩnh Linh 

8.UBND huyện Gio Linh 

9.UBND huyện Cồn Cỏ 

III. Cơ quan thuộc UBND tỉnh 

1.Ban quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng các công trình dân 

dụng&công nghiệp 

2.BQL Khu kinh tế 

3.Đài PT&Truyền hình tỉnh 

4.Trường CĐ Sư phạm tỉnh 

5.Liên minh HTX và DNNN 

quốc doanh 

6.Trung Tâm hành chính công 

tỉnh 

IV. Các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện, thị xã, thành 

phố 

1. Hội Nông dân 

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

3. Trung tâm Dịch vụ Hội nghị  

4. TT Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại 

5. Trung tâm Giới thiệu việc làm 

6. Trung tâm phòng, chống 

HIV/AIDS 

7. Trường Chính trị Lê Duẩn 

8. Trường Trung học y tế  

9. Đảng ủy khối các CQ-DN 

10. Công ty TNHH MTV Cấp 

nước và Xây dựng 

11. Công ty Môi trường và 

CTĐT Đông Hà 

12. Nhà thiếu nhi tỉnh  

13. Bảo tàng Quảng Trị 

14. Hội Khuyến học 

15. Liên đoàn lao động tỉnh 

16. Tỉnh Đoàn 

17. Liên minh hợp tác xã tỉnh 

18. Ban Thi đua khen thưởng 

19. Công đoàn viên chức tỉnh 

20. Chi cục An toàn vệ sinh thực 

V. Các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn 

1. Công an tỉnh; Công an huyện, 

thị xã, thành phố.  

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  Bộ 

chỉ huy quân sự huyện, thị xã, 

thành phố 

3. Cục Hải quan  

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố. 

5. Cục Thống kê tỉnh 

6. Cục quản lý thị trường tỉnh 

Quảng Trị 

7. Cục Thuế tỉnh; chi cục thuế 

huyện, thị xã, thành phố 

8. Chi Cục thi hành án dân sự 

tỉnh 

9. Kho bạc nhà nước tỉnh; kho 

bạc nhà nước huyện, thị xã, 

thành phố. 

10. Công ty Điện lực Quảng Trị;  

công ty điện lực điện lực huyện, 

thị xã, thành phố 

11. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo 

hiểm xã hội huyện, thị xã, thành 

phố. 

12. Chi nhánh ngân hàng nhà 

nước 

13. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư 

& Phát triển tỉnh 

14. Chi nhánh Ngân hàng nông 

nghiệp & phát triển nông thôn 

tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. 

15. Chi nhánh ngân hàng TMCP 

Công thương 

16. Chi nhánh Ngân hành chính 

sách Xã hội tỉnh, huyện, thị xã, 

thành phố 



10. UBND huyện Đakrông phẩm 

21. Chi cục Lưu trữ tỉnh 

22. Chi cục Quản lý thị trường 

23. Cổng thông tin Du lịch 

24. VP Nông thôn mới 

25. Thư viện tỉnh Quảng Trị 

26. Đoàn Khối các cơ quan  

27. Hội Liên hiệp phụ nữ  

28. Hội Cựu chiến binh 

29. UBMTTQ Việt Nam  

17. Chi nhánh Ngân hàng Sài 

Gòn Thương tín 

18. Tòa án nhân dân tỉnh; tòa án 

nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





TỔNG HỢP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG, NHU CẦU SỬ DỤNG MẠNG INTERNET VÀ MẠNG TSLCD CẤP II 

 

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Tổng số 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

hiện có 

(Người) 

Tổng 

số 

máy 

tính 

(máy 

tính 

để 

bàn, 

máy 

tính 

xách 

tay) 

(máy) 

Số 

lượng 

máy 

tính kết 

nối 

internet 

 

 

(máy) 

Băng 

thông 

mạng 

internet 

hiện 

đang sử 

dụng 

(Mb) 

Đơn vị 

cung 

cấp 

Internet 

(tên 

doanh 

nghiệp) 

Thiết bị 

(Switch, 

routor, 

wifi) 

đang sử 

dụng  

trong 

mạng 

nội bộ 

(tên thiết 

bị mode)  

Số 

lượng 

cổng 

(Switch, 

routor, 

wifi) 

đang sử 

dụng 

trong 

mạng 

nội bộ  

(cổng) 

Nhu cầu 

sử dụng 

băng 

thông 

mạng 

TSLCD 

tại đơn 

vị  

(Mb) 

Nhu cầu 

sử dụng 

băng 

thông 

mạng 

internet 

tại đơn 

vị  

(Mb) 

Nhu cầu 

sử dụng 

số 

lượng 

cổng 

cổng 

kết nối 

mạng 

TSLCD 

(Mb) 

Nhu cầu 

sử dụng 

số lượng 

cổng 

mạng 

Internet 

(Mb) 

Ghi 

chú 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Ghi chú: (6): - Ghi tên thiết bị Switch, routor, wifi. 

- Đối với thiết bị SWitch (chia tách VLAN) tại cơ quan, đơn vị  ghi: 

+ Có SWitch chia tách mạng nội bộ đánh dấu (c) tại mục (6). 

+ Không có SWitch chia tách mạng nội bộ đánh dấu (K) tại mục (6).   

(*): Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có trụ sở nằm ngoài trụ sở UBND các cấp đánh dấu (X) ở mục ghi chú.  
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