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QUYẾT ĐỊNH
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
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 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong
hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2017
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt phương pháp đánh giá
mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
29/TTr-STTTT ngày 04 tháng 7 năm 2019 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,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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; các Phụ lục (I, II, III, IV, V)
Phiếu đánh giá kết quả và Hướng dẫn cách chấm điểm.
Điều 2. Kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin theo Quy định này là cơ sở để xác định trách nhiệm của người
đứng đầu trong thực thi công vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ,
bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND 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;
Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về việc điều
chỉnh, bổ sung một số nôi dung Quy định và các Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
UBND 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 4;
- 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 Cang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Email:
ubnd@binhthuan.gov.vn
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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
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1867 /QĐ-UBND ngày 23 / 7 /2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
--------Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển
khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị
xã, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị).
Danh sách các cơ quan, đơn vị áp dụng đánh giá, xếp hạng theo Quyết
định này được liệt kê tại Phụ lục V.
Điều 3. Mục đích, ý nghĩa
1. Việc đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
CNTT nhằm thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi,
phát hiện và kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng
dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành.
3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
trong việc phát triển và ứng dụng CNTT; đẩy mạnh CNTT trong hoạt động
quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan, đơn vị điển hình, cá
nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.
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4. Kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn
vị sẽ được đánh giá và công bố hàng năm; là cơ sở thực hiện việc đánh giá,
xếp loại thi đua hàng năm.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
1. Việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT phải đảm bảo tính chính xác,
minh bạch, khách quan, công khai và công bằng.
2. Phản ánh đúng thực trạng ứng dụng CNTT của từng cơ quan, đơn vị.
3. Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các tiêu chí đánh giá và
phù hợp với đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng cơ quan,
đơn vị.
Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Các nhóm đối tượng
Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
CNTT được thực hiện đối với 4 nhóm đối tượng:
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ Văn
phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh): áp dụng các tiêu chí đánh giá kết quả
hoạt động triển khai ứng dụng CNTT theo mẫu Phiếu tại Phụ lục I.
2. Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh: áp dụng các tiêu chí đánh
giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT theo mẫu Phiếu tại Phụ lục II.
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: áp dụng các
tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT theo mẫu phiếu
tại Phụ lục III.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: áp dụng các tiêu chí đánh giá
kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT theo mẫu phiếu tại Phụ lục IV.
Điều 6. Các tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT bao
gồm:
1. Văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng và phát triển CNTT.
2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT.
3. Nguồn nhân lực CNTT.
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4. Ứng dụng CNTT.
5. Đầu tư phát triển CNTT.
Chi tiết các tiêu chí đánh giá, xếp hạng được quy định cụ thể tại Phụ lục
I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục hướng dẫn của Quy định này.
Điều 7. Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả
hoạt động triển khai ứng dụng CNTT của tỉnh
1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
(Sở Thông tin và Truyền thông) tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng
Chính quyền điện tử tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả
đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT của tỉnh (sau
đây gọi là Hội đồng thẩm định).
2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định kết quả đánh giá, xếp
hạng và báo cáo kết quả thẩm định cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây
dựng Chính quyền điện tử tỉnh.
3. Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 8. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá, xếp hạng và công bố
kết quả
1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế triển
khai tại đơn vị tự tiến hành đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
CNTT theo mẫu Phụ lục quy định tại Điều 5 Quy định này.
Các cơ quan, đơn vị gửi kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo
xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh trước ngày 15 tháng 9 hàng năm 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:
stttt@binhthuan.gov.vn.
Các cơ quan, đơn vị gửi phiếu đánh giá trễ (sau 5 ngày làm việc kể từ
ngày 15 tháng 9 hàng năm) hoặc không gửi phiếu đánh giá thì xem như không
được đánh giá, xếp hạng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh do
không thực hiện nghiêm túc quy định này.
2. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, Cơ quan
thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tổng hợp và báo
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cáo Hội đồng thẩm định kết quả tổng hợp sơ bộ trước ngày 30 tháng 9 hàng
năm; Hội đồng thẩm định tổ chức triển khai công tác đi thẩm định, đánh giá
thực tế kết quả tại các cơ quan, đơn vị trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.
3. Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Cơ
quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng trước
ngày 25 tháng 11 hàng năm.
Điều 9. Thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng
1. Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng do Hội đồng thẩm định thực
hiện.
2. Cơ sở thẩm định, đánh giá, xếp hạng:
a) Số liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị theo mẫu Phụ lục quy định
tại Điều 5 Quy định này.
b) Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lệ về thông tin, số liệu có liên quan từ
các cơ quan chuyên môn cung cấp.
c) Kết quả khảo sát thực tế (nếu có).
Điều 10. Xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT
1. Các cơ quan, đơn vị (nhóm áp dụng Phụ lục I, III, IV) có tổng số
điểm từ 450 điểm trở lên được xếp hạng tốt.
2. Các cơ quan, đơn vị (nhóm áp dụng Phụ lục I, III, IV) có tổng số
điểm trong khoảng từ 350 đến dưới 450 điểm được xếp hạng khá.
3. Các cơ quan, đơn vị (nhóm áp dụng Phụ lục I, III, IV) có tổng số
điểm trong khoảng từ 250 đến dưới 350 điểm được xếp hạng trung bình.
4. Các cơ quan, đơn vị (nhóm áp dụng Phụ lục I, III, IV) có tổng số
điểm dưới 250 điểm xếp hạng yếu.
5. Riêng đối với Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh (nhóm áp
dụng Phụ lục II):
- Có tổng số điểm từ 380 điểm trở lên được xếp hạng tốt.
- Có tổng số điểm trong khoảng từ 280 đến dưới 380 điểm được xếp
hạng khá.
- Có tổng số điểm trong khoảng từ 190 đến dưới 280 điểm được xếp
hạng trung bình.
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- Có tổng số điểm dưới 190 điểm xếp hạng yếu.
Điều 11. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định
Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được cấp từ nguồn chi
công việc hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông (Kinh phí hoạt động
của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh). Sở Thông tin và Truyền
thông thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phân
bổ dự toán kinh phí hàng năm.
Điều 12. Khen thưởng
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 (nhóm áp dụng Phụ lục I, III, IV ) xếp
hạng Tốt và đứng vị trí thứ 1,2,3 ở mỗi nhóm theo đúng quy định. Riêng đối
với nhóm Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh (nhóm áp dụng Phụ lục II)
chỉ khen thưởng cho 01 đơn vị xếp hạng Tốt và đứng vị trí thứ 1.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
1. Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
CNTT một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định này.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng thẩm định làm việc trong quá
trình khảo sát thực tế, thẩm định số liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp.
3. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá,
xếp hạng triển khai hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị mình.
Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây
dựng Chính quyền điện tử tỉnh
1. Chủ trì tổng hợp phiếu đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng
dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị.
2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy
định này.
3. Kịp thời cập nhật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ
sung các tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
CNTT cho phù hợp với sự phát triển về công nghệ, yêu cầu của từng giai
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đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác quản lý nhà nước của các
sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND
các huyện, thị xã, thành phố.
4. Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố kết
quả xếp hạng và công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động ứng dụng
CNTT của các cơ quan, đơn vị.
Điều 15. Sở Tài chính
Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
phân bổ dự toán, cấp kinh phí cho hoạt động của Hội đồng thẩm định, kinh
phí tổ chức lễ công bố kết quả xếp hạng, kinh phí khen thưởng khác (nếu có)
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân
sách địa phương trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 16. Sở Nội vụ
Đưa kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động triển khai ứng dụng CNTT
theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ
của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh
hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và
Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ
sung./.
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