
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số:           /BGDĐT-CSVC 
V/v tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho ngành 

An toàn và an ninh mạng tại Viện đào tạo mở 

và công nghệ thông tin của Đại học Huế 

                   Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Đại học Huế. 

Xét Tờ trình số 393/TTr-ĐHH ngày 01/4/2022 của Đại học Huế về việc xin 

phê duyệt tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo cho ngành An toàn và an ninh mạng tại Viện đào tạo mở và công nghệ 

thông tin của Đại học Huế. Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo cho ngành An toàn và an ninh mạng tại Viện đào tạo mở và công 

nghệ thông tin của Đại học Huế.  

2. Ủy quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định ban hành tiêu chuẩn, 

định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho ngành An 

toàn và an ninh mạng tại Viện đào tạo mở và công nghệ thông tin của Đại học 

Huế sau khi rà soát, hoàn thiện theo quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT 

ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công 

bố quyết định này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và gửi về Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

3. Đề nghị Đại học Huế khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của toàn đơn 

vị theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoàn thành trước ngày 30/08/2022./. 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo) 

- Lưu: VT, CSVC. 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

                       THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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