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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 382
/STTTT-BCVT&CNTT
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định
của UBND tỉnh ban hành 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 26

tháng 4 năm 2019

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định.
Qua kết quả áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt
là Bộ tiêu chí) trong năm 2018 được quy định tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND
ngày 19/6/2017 và theo kiến nghị của các cơ quan đơn vị về việc điều chỉnh, bổ
sung Bộ tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.
Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp và xây dựng xong Dự
thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 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 áp dụng từ năm 2019 (sửa đổi, bổ sung nội dung và thay thế Quyết
định số 1639/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh). Theo đó, nội dung cụ
thể Dự thảo Bộ tiêu chí như sau:
1. Về bố cục của dự thảo Bộ tiêu chí: không thay đổi.
2. Về nhóm đối tượng đánh giá: tách riêng Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra
tỉnh thành một nhóm tiêu chí đánh giá, xếp hạng riêng so với các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh do đặc thù (bổ sung thêm Phụ lục II nhằm đánh giá, xếp
hạng riêng cho Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh).
3. Về số lượng các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia áp dụng Bộ tiêu
chí: không thay đổi.
4. Về cơ cấu Tổng số điểm đánh giá và tổng số điểm phân loại xếp hạng:
không thay đổi.
5. Những điều chỉnh, bổ sung trong từng nhóm tiêu chí:

Chi tiết tại Phụ lục những nội dung điều chỉnh, bổ sung; Phụ Lục I, III, IV
và Hướng dẫn cách chấm điểm kèm theo.
Để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Thành viên Hội đồng thẩm
định (Quyết định số 1849/QĐ-BCĐCNTT ngày 19/07/2018) nghiên cứu, có ý kiến
góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận áp dụng từ năm 2019 (dự thảo Quyết định đính kèm)
(Tập tin dự thảo đính kèm được đăng tải tại địa chỉ
http://stttt.binhthuan.gov.vn ->Mục Hệ thống văn bản ->Sở Thông tin và Truyền
thông).
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày
10/5/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lãnh đạo phòng BCVT&CNTT;
- Văn phòng Sở (thực hiện);
- Lưu: VT,BCVT&CNTT.Hằng.
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