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Tuy Phong, ngày 04 tháng 4 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt
động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện Công văn 282/STTTT-CNTT ngày 01/4/2016 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc góp ý Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Qua nghiên cứu dự thảo Bộ tiêu chí, UBND huyện Tuy Phong cơ bản thống nhất
với các nội dung của dự thảo. Tuy nhiên UBND huyện Tuy Phong có ý kiến đề nghị
Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xem xét các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 3.7: Tỷ lệ: Số cấp xã có tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập
huấn về ứng dụng CNTT/Tổng số cấp xã.
Theo UBND huyện Tuy Phong, tiêu chí này rất khó thực hiện được. Vì hiện nay
điều kiện cấp xã còn khó khăn như: kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tổ chức
lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn về ứng dụng CNTT tại xã. UBND huyện Tuy Phong
đề xuất nên thay tiêu chí này như sau: cấp xã có tổ chức triển khai (bằng nhiều hình
thức) ứng dụng CNTT cho CBCC sau khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập
huấn do cấp tỉnh hoặc cấp huyện tổ chức.
- Tiêu chí 4.10: Dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của
đơn vị
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên: Theo UBND huyện Tuy Phong,
tiêu chí này hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông mới thực hiện khảo sát, các huyện
chưa được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. Vì vậy nếu tính điểm
theo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống phần mềm trong năm thì các huyện không đảm
bảo tỷ lệ theo tiêu chí trên. UBND huyện Tuy Phong kiến nghị Sở Thông tin và Truyền
thông xem xét lại tiêu chí này cho phù hợp.
Trên đây là góp ý của UBND huyện Tuy Phong gửi Sở Thông tin và Truyền
thông nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp./.
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