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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 697 /STTTT-BCVT&CNTT
V/v triển khai công tác đánh giá, xếp
hạng về ứng dụng công nghệ thông tin
năm 2019.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND về việc
ban hành quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau
đây gọi tắt là Bộ tiêu chí).
Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng
công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo
Bộ tiêu chí nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị và địa phương chỉ đạo triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu kỹ các nội dung của Bộ tiêu chí
được ban hành theo Quyết định 1867/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh
để thực hiện phù hợp tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình (Lưu ý: các nội đã
được điều chỉnh và bổ sung so với Bộ tiêu chí cũ áp dụng trong năm 2018).
2. Xây dựng Phiếu đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT
năm 2019 cần lưu ý các vấn đề sau:
- Nội dung trong Phiếu đánh giá phải đầy đủ, chính xác và rõ ràng theo quy
định tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh (đối với
các tiêu chí về tỷ lệ phải cung cấp số liệu về tử số và mẫu số cụ thể để xác định
được tỷ lệ theo yêu cầu);
- Số liệu báo cáo, thống kê để xây dựng Phiếu đánh giá được tính theo mốc
thời gian: từ ngày 01/9/2018 đến ngày 31/8/2019.
3. Thời gian gửi Phiếu đánh giá về Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan
thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh):
- Các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi Phiếu đánh giá về Sở Thông tin và

Truyền thông trước ngày 15/9/2019 bằng văn bản điện tử có ký số qua hệ thống
phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển
khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành thì sử dụng hộp thư điện tử
công vụ đại diện của đơn vị mình gửi qua hộp thư điện tử công vụ của Sở Thông
tin và Truyền thông theo địa chỉ stttt@binhthuan.gov.vn.
- Các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi Phiếu đánh giá trễ (sau 5 ngày làm
việc kể từ ngày 15/9/2019) hoặc không gửi Phiếu đánh giá thì xem như không
được đánh giá, xếp hạng và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
4. Các mốc thời gian triển khai công tác thẩm định:
- Thời gian hoàn thành nhận Phiếu đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa
phương trước ngày 15/9/2019.
- Hội đồng thẩm định kết quả tông hợp sơ bộ, hoàn thành trước ngày
30/9/2019.
- Hội đồng thẩm định tô chưc triển khai công tác đi thẩm định, đánh giá
thực tế kết quả tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, hoàn thành trước ngày
10/11/2019.
- Báo cáo và tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá
xếp hạng ứng dụng CNTT trong năm 2019, hoàn thành trước ngày 25/11/2019.
Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Lệ Hằng, Phòng Bưu chính viễn thông và
Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông. Điện thoại: 0252.3833505 –
0909179935, Email: hangttl@stttt.binhthuan.gov.vn
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương
triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại 1867/QĐ-UBND ngày
23/7/2019 của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm Thông tin (p/h cung cấp số liệu);
- Trung tâm CNTT&TT (p/h cung cấp số liệu);
- Văn phòng Sở (t/hiện);
- Lãnh đạo phòng BCVT&CNTT;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.Hằng.
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