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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 1531-QĐ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 22 tháng 12 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông 

tin năm 2014 

------ 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

đã được quy định; 

- Căn cứ Quyết định 509-QĐ/TU, ngày 16/3/2012 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Quyết định số 933-QĐ/TU, ngày 

09/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung, sửa đổi Quy định đánh 

giá kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Căn cứ Quyết định số 1527-QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT năm 

2014, 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Điều chỉnh điểm thẩm định và kết quả đánh giá xếp hạng ứng 

dụng CNTT năm 2014 của 3 đơn vị là Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 

Huyện ủy Hàm Tân, cụ thể như sau: 

- Điểm thẩm định và xếp loại của 03 đơn vị theo Quyết định số 1527-

QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt kết 

quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT tin năm 2014 là: 

STT Tên đơn vị 

Môi 

trường,  

Tổ chức, 

 chính 

sách 

Nguồn  

nhân lực 

 CNTT 

Ứng 

 dụng  

CNTT 

Điểm 

thưởng 

Tổng 

điểm 

Xếp  

loại 

1 Hàm Tân 110 74.8 131.9 30 351.9 Tốt 

2 UBKTTU 100 80 109.92 10 310 Tốt 

3 Tỉnh đoàn 110 76.8 113.52   262 Khá 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 2 

 

 

 

- Nay điều chỉnh lại như bảng sau: 

STT Tên đơn vị 

Môi 

trường,  

Tổ chức, 

 chính 

sách 

Nguồn  

nhân lực 

 CNTT 

Ứng 

 dụng  

CNTT 

Điểm 

thưởng 

Tổng 

điểm 

Xếp  

loại 

1 Hàm Tân 110 74.8 137.1 30 351.9 Tốt 

2 UBKTTU 110 80 109.92 10 310 Tốt 

3 Tỉnh đoàn 110 76.8 113.52 30  330.3 Tốt 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị không được điều chỉnh theo Quyết định này 

thì giữ nguyên theo Quyết định số 1527-QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng 

công nghệ thông tin năm 2014. 

Điều 3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng 

CNTT năm 2014 của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để xem xét thi đua khen thưởng tổ chức cơ 

sở đảng năm 2014 của các đơn vị. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./- 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(đã ký, đóng dấu)  

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 


