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Kính gửi:  Cục Tin học hóa 

 

 Thực hiện Văn bản số 644/THH-CPĐT ngày 22/5/2020 của Cục Tin 

học hóa về việc  in   kiến góp   Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật 

của hệ thống Hội nghị trực tuyến; sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền 

thông thống nhất với dự thảo và có thêm   kiến như sau: 

 1. Tiêu chí chung 

 Đề nghị sửa đổi tiêu chí thứ 2 thành “Bảo đảm không truyền dữ liệu, lưu 

trữ các dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký sử dụng và họp, hội nghị trực 
tuyến ra bên ngoài”. 

 2. Tiêu chí về chức năng 

 - Tại tiêu chí thứ 8 (Chủ tọa), đề nghị bổ sung chức năng cho phép đại 

biểu phát biểu (khi đại biểu đăng k ). 

 - Tại tiêu chí thứ 9 (Các chức năng nâng cao), đề nghị sửa đổi ý thứ 2 

thành “Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, 

Safari, Microsoft Edge”. 

 3. Tiêu chí về hiệu năng 

 Tại tiêu chí thứ 2 (Hỗ trợ các cuộc gọi với chất lượng độ phân giải video 

khác nhau) đề nghị sửa thành “Đảm bảo chất lượng hình ảnh LD hoặc SD hoặc 

HD (đảm bảo hình ảnh rõ ràng, không ngắt quãng, độ trễ thấp với cuộc họp có 
tối thiểu 40 điểm cầu)”./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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