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UBND TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42 /KH-STTTT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH
Đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa
quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016.
Căn cứ Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số: 1604/QĐ-UBND, ngày 25/8/2008 của Chủ tịch UBND
tỉnh Vĩnh Long về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số: 978/QĐ-UBND, ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về việc
thành lập cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ trưởng, phó cụm, khối thi đua năm
2016;
Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 188/HD-HĐTĐKT, ngày 04/5/2016 của Hội
đồng thi đua khen thưởng về việc hướng dẫn nội dung ký kết giao ước thi đua và hoạt
động bình xét Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố;
Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 189/HD-HĐTĐKT, ngày 04/5/2016 của Hội
đồng thi đua khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn nội dung ký kết giao ước thi đua và
hoạt động bình xét khối thi đua các doanh nghiệp cấp tỉnh;
Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 190/HD-HĐTĐKT, ngày 04/5/2016 của Hội
đồng thi đua khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn nội dung ký kết giao ước thi đua và
hoạt động bình xét khối thi đua các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh,
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đánh giá và bình xét thi đua về
tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm
2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Việc xây dựng kế hoạch đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện
“Tin học hóa quản lý” nhằm đánh giá hiện trạng nhu cầu ứng dụng của các đơn vị; bình
xét thi đua cho cơ quan, đơn vị trong các cụm, khối thi đua năm 2016; giúp các cơ
quan, đơn vị nắm các chính sách và định hướng thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT
trong thời gian tới góp phần đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT xây dựng

chính quyền điện tử của tỉnh, chú trọng ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành
chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước,
tổ chức, doanh nghiệp.
- Trên cơ sở đó, làm căn cứ đánh giá, chấm điểm và phân loại kết quả thực
hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính của các
đơn vị (đối với các cơ quan hành chính nhà nước) theo các tiêu chí thành phần
trong bộ chỉ số cải cách hành chính hàng năm.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chấm điểm về thực hiện tin học hóa quản lý tại các đơn vị.
2. Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị, bao gồm:
- Giải pháp an toàn an ninh thông tin
- Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
- Các ứng dụng đã được triển khai
- Môi trường tổ chức và chính sách
- Kinh phí cho ứng dụng CNTT
- …..
III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng được đánh giá
Các đơn vị trong cụm, khối thi đua năm 2016 (theo quyết định số: 978/QĐUBND, ngày 29/4/2016).
2. Hình thức tham gia
2.1. Trực tiếp: Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị (gồm các khối: Sở,
ban; Ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa thông tin huyện, thị xã,
thành phố; Đảng, Đoàn thể; Trường học) trực tiếp đến làm việc tại Sở Thông tin và
Truyền thông Vĩnh Long.
(Đính kèm Lịch đánh giá về thực hiện tin học hóa quản lý năm 2016)
2.2. Gián tiếp: Các đơn vị khác (gồm các khối: Ngân hàng, Công ty, Hội khác)
cần hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Thành phần tham gia
3.1. Tổ đánh giá
Thực hiện theo Quyết định thành lập Tổ đánh giá và bình xét thi đua về tình
hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016.
3.2. Các đơn vị đến trực tiếp
Kính mời:
- Lãnh đạo đơn vị hoặc Văn phòng (Phòng Hành chính).
(Riêng khối UBND huyện, thị xã, thành phố: mời thêm Lãnh đạo và cán bộ phụ
trách CNTT của phòng Văn hoá Thông tin).
- Cán bộ phụ trách CNTT.
4. Thời gian và địa điểm thực hiện
- Thời gian: từ ngày 21/11/2016 đến ngày 02/12/2016.
- Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long - Số 35, đường 2/9,
phường 1, thành phố Vĩnh Long.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông gửi các đơn vị
- Tiêu chí và thang điểm thi đua về thực hiện tin học hóa quản lý;
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- Biểu mẫu Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016;
- Danh sách 09 khối thi đua về CNTT và Lịch đánh giá đối với các đơn vị
đến làm việc trực tiếp (Khối 1, 2, 3, 4, 5, 8).
- Quyết định số: 978/QĐ-UBND, ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về việc
thành lập cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ trưởng, phó cụm, khối thi đua năm
2016;
(Tải các nội dung liên quan tại http://www.stttt.vinhlong.gov.vn/Biểu mẫu–tài
liệu hướng dẫn/Công nghệ thông tin – Điện tử).
2. Các đơn vị trong cụm, khối thi đua
- Các đơn vị căn cứ vào đối tượng và hình thức tham gia: Thực hiện hoàn
chỉnh báo cáo và Tự chấm điểm theo Mẫu phù hợp.
(Riêng UBND huyện, thị xã, thành phố: Điểm của UBND huyện, thị xã, thành phố
là điểm bình quân theo tiêu chí chấm điểm tại khối Văn phòng UBND UBND huyện, thị
xã, thành phố và phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND UBND huyện, thị xã, thành
phố; không chấm điểm các phòng ban, xã, phường, thị trấn).
- Thời gian gửi báo cáo và chấm điểm về Sở Thông tin và Truyền thông
trước ngày 18/11/2016.
- Các đơn vị căn cứ danh sách 09 khối thi đua về CNTT thực hiện theo mẫu
phù hợp như sau:
Đơn vị

Mẫu báo cáo

Mẫu chấm điểm

+ Tại đơn vị

Mẫu Báo cáo 1A

Mẫu Chấm điểm 1A

+ Đơn vị trực thuộc

Mẫu Báo cáo 1B

Mẫu Chấm điểm 1B

+ Tại đơn vị

Mẫu Báo cáo 2A

Mẫu Chấm điểm 2

+ Đơn vị trực thuộc

Mẫu Báo cáo 2B

Khối 1: Sở, Ban

Khối 2: Cơ quan đảng, Tổ chức, Đoàn thể

Khối 3: UBND huyện, thị xã, thành phố
+ Tại văn phòng

Mẫu Báo cáo 3A

+ Các phòng ban, xã, phường, thị trấn

Mẫu Báo cáo 3B

Mẫu Chấm điểm 3

Khối 4: Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố

Mẫu Báo cáo 4

Mẫu Chấm điểm 4

Khối 5: Ngành

Mẫu Báo cáo 5

Mẫu Chấm điểm 5

Khối 6: Ngân hàng

Mẫu Báo cáo 6

Mẫu Chấm điểm 6

Khối 7: Công ty, Doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo 7

Mẫu Chấm điểm 7

Khối 8: Trường học

Mẫu Báo cáo 8

Mẫu Chấm điểm 8

Khối 9: Các hội, Đoàn thể nghề nghiệp

Mẫu Báo cáo 9

Mẫu Chấm điểm 9

* Lưu ý:
+ Sở, ban gửi Mẫu Báo cáo 1B và Mẫu Chấm điểm 1B cho các đơn vị trực
thuộc tự chấm điểm, báo cáo và tập hợp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
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+ Cơ quan đảng, Tổ chức, Đoàn thể gửi Mẫu Báo cáo 2B cho các đơn vị trực
thuộc tự báo cáo và tập hợp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
+ UBND huyện, thị xã, thành phố gửi Mẫu Báo cáo 3B cho các phòng ban, xã
phường, thị trấn tự báo cáo và tập hợp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
Trên đây là kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT năm 2016. Đề
nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đúng tinh thần kế hoạch này.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông,
email: cntt.stttt@vinhlong.gov.vn, ĐT: 0703 836158.
Nơi nhận:
- Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh;
- Các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh (thực hiện);
- GĐ, các P.GĐ sở;
- Lưu: VT, CNTT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký: Đoàn Hồng Hạnh
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