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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 834-QĐ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng  

công nghệ thông tin năm 2017 

------- 

 

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

đã được quy định; 

- Căn cứ Quy định 810-QĐ/TU, ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan 

Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán 

bộ, Báo Bình Thuận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Xét Báo cáo số 314-BC/VPTU, ngày 07/12/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.  

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2017 

của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bảo vệ chăm 

sóc sức khỏe cán bộ, Báo Bình Thuận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

Trong đó, có 20 đơn vị xếp loại Tốt, 4 đơn vị xếp loại Khá, 2 đơn vị xếp loại 

Trung bình (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng 

CNTT năm 2017 của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

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

chức cơ sở đảng năm 2017 của các đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. 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 4; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 



 

 

 

 

 


