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HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

Số: 01/BB-HĐTĐ   

 

BIÊN BẢN HỌP 

Về việc thông qua kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ 

ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 

 

I. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 27/12/2019. 

II. Địa điểm: Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông. 

III. Thành phần tham dự 

- Thành viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng 

dụng CNTT: 02/06 thành viên có mặt; 04/06 thành viên vắng mặt, trong đó có 

03 thành viên tham gia ý kiến bằng văn bản (Ông Nguyễn Ngọc Tâm, ông 

Nguyễn Trọng Thái, bà Hoàng Thị Lý); 

- Thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định: 07/08 thành viên có 

mặt (vắng bà Nguyễn Thị Trúc Như); 

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Tấn Trung – Phó Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông - Chủ tịch Hội đồng thẩm định; 

- Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Chương Nguyệt. 

IV. Nội dung cuộc họp 

1. Tổ giúp việc báo cáo trước Hội đồng thẩm định về quá trình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019. 

2. Các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét, có ý kiến với dự thảo Kết 

quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương năm 2019. 

3. Tổ giúp việc trao đổi, giải trình trước Hội đồng thẩm định về các nội 

dung liên quan đến dự thảo Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin năm 2019.  

4. Hội đồng thẩm định có ý kiến về tên gọi của Hội đồng và việc kiện toàn 

thành phần tham gia Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

5. Các thành viên dự họp trao đổi, thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung các 

tiêu chí đánh giá trong Phiếu đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong năm 2020. 



 2 

V. Kết luận 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định 

và Tổ giúp việc, Chủ trì cuộc họp đã kết luận như sau: 

- Thống nhất giải trình của Tổ giúp việc đối với ý kiến góp ý của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2019. 

- Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu 1.1 – Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. Thống nhất với các nội dung còn lại trong dự thảo Kết quả đánh 

giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương năm 2019 do Tổ giúp việc báo cáo.  

- Không xếp hạng đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; giao Tổ giúp 

việc tham mưu văn bản đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến về 

việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông 

tin hàng năm. Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, có văn 

bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Thống nhất đổi tên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

thành Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa và giữ nguyên thành phần tham gia Hội đồng 

thẩm định theo quy định tại Điều 7 Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh (ban hành kèm Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh).  

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ thay mặt Hội đồng thẩm định thông báo 

kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương năm 2019. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá trong Phiếu đánh giá, xếp 

hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương; báo cáo Hội đồng thẩm định. 

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 cùng ngày./. 
 

THƯ KÝ CHỦ TRÌ 

 

 

 
 

 
Võ Thị Chương Nguyệt 

 

 

 
 

 
Nguyễn Tấn Trung 

Nơi nhận:  
- TV HĐTĐ, TGV (VBĐT); 

- Lưu: VT, CNTT. 
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