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 Kính gửi: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông 

thành phố Đà Nẵng 

 Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố 

Đà Nẵng về việc triển khai hệ thống tra cứu điểm thi trung học phổ thông năm 

2019 (gọi tắt là hệ thống) của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) 

báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

 1. Tình hình triển khai hệ thống 

a) Cài đặt máy chủ và phần mềm tra cứu điểm của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Hệ thống được cài đặt trên 05 server vật lý thuộc hạ tầng của Sở Giáo dục 

và đào tạo thành phố (mô hình đính kèm), mỗi server có cấu hình: 

- CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5620 2.40GHz, 12M Cache 

- RAM: 8GB DDR3 

- HDD: 2x100GB 

- Hệ điều hành windows server 2012 64 bit 

Hiện tại, người dùng có thể truy cập vào hệ thống qua tên miền 

http://tracuudiem.danang.gov.vn. 

b) Xây dựng phần mềm kiểm thử và cài đặt công cụ giám sát 

- Trung tâm đã hoàn thành xây dựng phần mềm kiểm thử chức năng tra 

cứu và đã bàn giao cho Phòng Công nghệ thông tin; 

- Để phục vụ việc giám sát hoạt động của hệ thống, Trung tâm cũng đã 

phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng cài đặt 

công cụ giám sát nginx plus tại đường dẫn http://103.101.76.135/dashboard.html. 

c) Nâng cấp đường truyền internet 

Từ ngày 10/7/2019, Trung tâm đã liên hệ nhà mạng Viettel nâng băng 

thông đường truyền internet trong nước lên 1Gbps, băng thông quốc tế lên 

100Mbps. 

 2. Ý kiến đề xuất 

Trung tâm đã hoàn thành việc cài đặt và thử nghiệm hệ thống, bằng công 

văn này, Trung tâm bàn giao tài khoản quản trị các server và phần mềm tra cứu 



điểm đến phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là Phòng 

Công nghệ thông tin để thực hiện công tác bàn giao với Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sau thời điểm văn bản này Trung tâm không còn quyền cập nhật và thay đổi nội 

dung của phần mềm. 

Về mặt vận hành, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đường truyền, lưu ký 

và cử cán bộ hỗ trợ 24/7. 

Trong quá trình cập nhật điểm thi lên hệ thống, cán bộ phụ trách của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông đến phòng vận hành của 

Trung tâm để được hỗ trợ và theo dõi quá trình cập nhật. 

Vậy, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng kính báo 

cáo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng được biết và có chỉ đạo 

để Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT (đ/biết và t/dõi); 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu: VT, THDL. Việt 
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MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI NĂM 2019 

(Đính kèm Công văn số         /TTPTHT-THDL ngày       tháng 7 năm 2019  

của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng ) 

 

1. Mô hình hệ thống 

 

IP public 103.101.76.135 

IP local 10.196.199.108 

NGINX Loadbalancing 

IP local 10.196.199.109 

IIS webserver cài đặt 

Website tra cứu điểm 

IP local 10.196.199.110 

IIS webserver cài đặt 

Website tra cứu điểm 

IP local 10.196.199.111 

IIS webserver cài đặt 

Website tra cứu điểm 

IP local 10.196.199.114 

IIS webserver cài đặt 

Website tra cứu điểm 

 

Firewall 

Dự phòng 



2. Giao diện website Tra cứu điểm thi (http://tracuudiem.danang.gov.vn) 

 

 
 

3. Giao diện phần mềm giám sát (http://103.101.76.135/dashboard.html) 

 

 

http://tracuudiem.danang.gov.vn/
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