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CHỈ THỊ
V/v Tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các cơ quan nhà nước
_________________________

Thời gian qua, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực; hạ 
tầng công nghệ thông tin, hệ thống các phần mềm phục vụ công tác quản lý tại các 
đơn vị, địa phương đã được đầu tư đúng mức và ngày càng được hoàn thiện; nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. 
Tuy nhiên, việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong một số cơ quan nhà nước 
trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như: chưa phát huy và 
tận dụng hết các tiện ích của công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở 
cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến độ triển khai ứng dụng phần mềm quản lý còn 
chậm; trao đổi công việc qua mạng chưa cao; giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ 
chức, người dân còn ít,…

Nhằm khắc phục tình trạng trên và đảm bảo thực hiện tốt 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, Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 
23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong 
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố
a) Trực tiếp chỉ đạo và triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc 

lĩnh vực mà đơn vị, địa phương mình quản lý; gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin;

b) Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ 
thông tin đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và việc 
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nói riêng cho đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức của các cơ quan; tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về công 
nghệ thông tin được học tập, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử 
lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức;

c) Từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin tại cơ 
quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ dàng truy nhập thông tin 
và dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách trên môi 
trường mạng;



d) Xây dựng và ban hành quy chế ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khai 
thác hiệu quả các hệ thống ứng dụng đã được triển khai tại các Sở, Ban, ngành, quận, 
huyện như: hệ thống thư điện tử với tên miền xxx@danang.gov.vn; hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành; hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện, và các hệ thống 
khác; tăng cường các giao dịch điện tử trong xử lý công việc của mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức, với yêu cầu thông tin tạo ra phải ở dạng số được chia sẻ và lưu trữ 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; có kế hoạch số hoá những nguồn thông 
tin chưa ở dạng số theo thứ tự ưu tiên về thời gian và mức độ quan trọng; xây dựng 
các cơ sở dữ liệu phù hợp với danh mục được UBND thành phố quy định;

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng cường sử 
dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong công tác quản lý, điều 
hành và trao đổi thông tin; cơ sở dữ liệu của các cơ quan phải cập nhật đầy đủ hoặc 
có đường liên kết đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên 
để giúp cho việc tra cứu của cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường mạng 
thuận tiện, kịp thời, nhằm hạn chế việc sao chụp văn bản giấy nhận được từ cơ quan 
cấp trên gửi cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc (trừ văn bản mật theo qui định riêng); 
thường xuyên cập nhật thông tin trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà 
nước thuộc thành phố, bảo đảm đúng với các quy định hiện hành của pháp luật.

g) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm của cơ quan, đơn 
vị với phương châm “Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước là đầu tư phát triển”.

Phân bổ kinh phí phù hợp cho các hoạt động của trang thông tin điện tử chuyên 
ngành, cân đối trong dự toán kinh phí chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn 
vị và được sử dụng chi cho các nhiệm vụ sau:

- Đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;
- Trả nhuận bút các tin, bài;
- Cập nhật thông tin, dữ liệu;
- Sao lưu, bảo vệ dữ liệu;
- Nâng cấp trang thông tin điện tử; 
- Lắp đặt đường truyền kết nối Internet để bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở 

rộng và phát triển trang thông tin điện tử; 
- Quản lý trang thông tin điện tử.
h) Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình sử dụng 

hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ hiện có; đồng thời khai thác, sử 
dụng thông tin trên mạng một cách lành mạnh và hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Bảo đảm cơ sở hạ tầng để thực hiện việc lưu ký trang thông tin điện tử của 

các Sở, Ban, ngành, quận, huyện; quản lý, phát triển, vận hành các hệ thống thông 
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tin: hệ thống thư điện tử với tên miền xxx@danang.gov.vn; hệ thống quản lý văn bản 
và điều hành; hệ thống tiếp dân trực tuyến, và các hệ thống khác, để phục vụ cho các 
hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của UBND thành phố và các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND thành phố;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố để xếp loại, đánh giá thi 
đua;

c) Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát các dự án, đề án, hạng mục ứng dụng 
công nghệ thông tin và tổng hợp tình hình, định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo kết quả 
thực hiện về UBND thành phố;

d) Tham gia, hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố: xây dựng 
kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng các đề án, chương 
trình, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng quy chế nội bộ về ứng dụng 
công nghệ thông tin.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND 

các quận, huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
              CHỦ TỊCH

                Trần Văn Minh
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