ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1639 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban
hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà
nước;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của
Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh
giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh 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;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 22/TTrSTTTT ngày 22 tháng 5 năm 2017 về việc điều chỉnh Quyết định 1588/QĐUBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi là Quy định), cụ thể như sau:
1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 10 của Quy định như sau:
5. Đối với các cơ quan đặc thù (Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh)
thì xếp hạng theo phương pháp nội suy tổng điểm đạt được, cụ thể:
a) Văn phòng UBND tỉnh: 450/500.
- Có tổng số điểm từ 405 điểm trở lên được xếp hạng tốt.
- Có tổng số điểm trong khoảng từ 315 đến dưới 405 điểm được xếp
hạng khá.

- Có tổng số điểm trong khoảng từ 225 đến dưới 315 điểm được xếp
hạng trung bình.
- Có tổng số điểm dưới 225 điểm xếp hạng yếu.
b) Thanh tra tỉnh: 460/500.
- Có tổng số điểm từ 414 điểm trở lên được xếp hạng tốt.
- Có tổng số điểm trong khoảng từ 322 đến dưới 414 điểm được xếp
hạng khá.
- Có tổng số điểm trong khoảng từ 230 đến dưới 322 điểm được xếp
hạng trung bình.
- Có tổng số điểm dưới 230 điểm xếp hạng yếu.
c) Việc xếp hạng Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh với các đơn vị
trong nhóm được xác định theo hướng quy ra tỷ lệ % số điểm đạt được/tổng
số điểm tối đa của các cơ quan.
2. Điều chỉnh Điều 12 của Quy định như sau:
Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá
xếp hạng của các cơ quan, đơn vị, Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình
CNTT tỉnh hoàn tất hồ sơ trình khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh) cho các cơ quan, đơn vị xếp loại Tốt và đứng vị trí thứ 1, 2, 3 ở
mỗi nhóm theo đúng quy định.
Điều 2. Thay thế các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III và Hướng dẫn
cách chấm điểm kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bằng các Phụ lục I, Phụ lục
II, Phụ lục III và Hướng dẫn cách chấm điểm kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này,
các nội dung khác ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày
06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vẫn giữ nguyên
hiệu lực.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- Chánh, các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, Dung.
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