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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 1099/STTTT-CNTT 
V/v đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử  

cấp xã, cấp huyện và cấp sở, ngành  
tỉnh Quảng Ninh năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Quảng Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2018 

 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về 

Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở, ngành của 

tỉnh Quảng Ninh năm 2018. 

 Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp sở, ngành và cấp 

huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018. 

 Để có đầy đủ các số liệu phục vụ lập báo cáo đánh giá, xếp hạng Chính 

quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh năm 2018; 

Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công nghệ thông 

tin và ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng) đề nghị các đơn vị kiểm 

tra, rà soát, đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu minh chứng theo các chỉ tiêu thành 

phần và tự đánh giá điểm của đơn vị, cụ thể như sau: 

 1.  Phạm vi đánh giá: 132 đơn vị, gồm: 28 Sở, ban, ngành; 14 huyện, thị xã, 

thành phố; 90 xã, phường, thị trấn (theo danh sách gửi kèm). 

 2. Tiêu chí đánh giá: 

 - Đối với các Sở, ban, ngành (Nhóm 1): Đánh giá theo các tiêu chí trong 

Phụ lục I.  

 - Đối với các huyện, thị xã, thành phố (Nhóm 2): Đánh giá theo các tiêu chí 

trong Phụ lục II. 

 - Đối với các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trong phạm vi thực hiện 

(Nhóm 3): Đánh giá theo các tiêu chí trong Phụ lục III.  

(Các Phụ lục I, II, III có bản mềm gửi kèm) 

  3. Thực hiện đánh giá với cấp xã:  

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (Quảng Yên, Hạ Long, Bình 

Liêu, Móng Cái, Vân Đồn, Hoành Bồ) hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tự đánh 

giá, cung cấp số liệu, tài liệu minh chứng theo Bộ tiêu chí, hướng dẫn tại văn bản 

này và tổng hợp các phiếu, minh chứng của từng xã để gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông theo thời gian quy định. 

          Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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4. Về cách thức cung cấp số liệu, tự chấm điểm: 

 - Các đơn vị tự chấm điểm vào cột “Điểm đơn vị tự đánh giá” và thu thập 

số liệu, tài liệu minh chứng theo yêu cầu của cột “Minh chứng”. 

 - Toàn bộ số liệu, tài liệu minh chứng được thu thập dưới dạng điện tử và 

đóng gói thành một thư mục để nộp cho Hội đồng đánh giá.  

5. Thời điểm và số liệu thống kê: Số liệu tính từ ngày 01/7/2017 đến 

30/6/2018. Khi số liệu có sự thay đổi lớn (trên 30%) so với năm trước, đề nghị có 

giải thích nguyên nhân và tài liệu minh chứng. 

6. Phương pháp thực hiện đánh giá để lập báo cáo xếp hạng 

 -  Số liệu và điểm do các đơn vị tự đánh giá sẽ được rà soát, kiểm tra thực 

tế tại đơn vị và/hoặc đánh giá trên hệ thống dùng chung để đảm bảo tính chính 

xác, khách quan.  

 - Các trường hợp không được tính điểm, trừ điểm bao gồm: Kết quả kiểm 

tra thực tế không đúng với số liệu báo cáo của cơ quan; Trong năm để xảy ra sự 

cố mất an toàn, an ninh thông tin; Không khai báo số liệu theo quy định. 

 - Kết quả đánh giá của mỗi đơn vị là tổng điểm đạt được của đơn vị được 

xác định theo quy định và đã được kiểm tra. Trên cơ sở kết quả đánh giá sẽ lập 

báo cáo xếp hạng và phân làm 03 nhóm: gồm các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND Tỉnh, nhóm các huyện, thị xã, thành phố và nhóm các xã, phường, thị trấn. 

  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển khai cung cấp số liệu 

theo hướng dẫn và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 15/9/2018 (Bao gồm cả 

bản ký số và bản mềm theo hệ thống Quản lý văn bản  và Điều hành 

(http://congchuc.quangninh.gov.vn), toàn bộ minh chứng gửi vào email 

doanvanvo@quangninh.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo công nghệ thông 

tin và ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng. 

 Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin (Đ/c Đoàn Văn Võ); SĐT: 0203. 

3638.689 - 0989.085.108. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- BCĐ CNTT&ƯCSCATTT tỉnh (b/c); 
- Đ/C PGĐ phụ trách Sở (b/c);  

- Các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

Đinh Sỹ Nguyên 
 

  

http://congchuc.quangninh.gov.vn/
mailto:doanvanvo@quangninh.gov.vn
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRONG PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo công văn số: 1099/STTTT-CNTT ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Sở 
Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Tên đơn vị 
           Nhóm 1  

1 Sở Công thương 

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

3 Sở Giao thông vận tải 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 

6 Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội 

7 Sở Ngoại vụ 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

9 Sở Nội vụ 

10 Sở Tài chính 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 

12 Sở Thông tin và Truyền thông 

13 Sở Tư pháp 

14 Sở Văn hóa và Thể thao  

15 Sở Xây dựng 

16 Sở Y tế 

17 Sở Du lịch 

18 Thanh tra Tỉnh 

19 Văn Phòng UBND Tỉnh 

20 Ban An toàn giao thông 

21 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

22 Ban quản lý Khu kinh tế 

23 Ban quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long 

24 Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 

25 Ban Dân tộc 

26 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm 

27 Ban xây dựng nông thôn mới 

28 Trung tâm Hành chính công Tỉnh 

Nhóm 2 

1 UBND TP Cẩm Phả 

2 UBND TP Hạ Long 

3 UBND TP Móng Cái 

4 UBND Thành phố Uông Bí 

5 UBND Thị xã Đông Triều 

6 UBND Thị xã Quảng Yên 

7 UBND Huyện Ba Chẽ 

8 UBND Huyện Bình Liêu 
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STT Tên đơn vị 

9 UBND Huyện Cô Tô 

10 UBND Huyện Đầm Hà 

11 UBND Huyện Hải Hà 

12 UBND Huyện Hoành Bồ 

13 UBND Huyện Tiên Yên 

14 UBND Huyện Vân Đồn 

Nhóm 3 (90 đơn vị) 

1 Toàn bộ các xã, phường của  thị xã Quảng Yên (20 đơn vị) 

2 Toàn bộ các xã, phường của  thành phố Hạ Long (20 đơn vị) 

3 Toàn bộ các xã, thị trấn của huyện Bình Liêu (8 đơn vị) 

4 Toàn bộ các xã, phường của  thành phố Móng Cái (17 đơn vị) 

5 Toàn bộ các xã, thị trấn của huyện Vân Đồn (12 đơn vị) 

6 Toàn bộ các xã, thị trấn của huyện Hoành Bồ (13 đơn vị) 
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