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Phan Thiết, ngày   14  tháng  9  năm 2020 

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 cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020. 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và  Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 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; 

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định và các Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng VH-TT thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

612 /TTr-VHTT ngày 07/9/2020. 

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, phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020. 

 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, phường, xã. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND 

các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. Thành ủy, HĐND tp; 

- CT, PCT. UBND tp; 

- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT, QTM, CCHC, VX (L) 
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Nguyễn Nam Long 
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