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CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre 
 

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện 
và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thiết thực và có hiệu quả 
cho việc triển khai thi hành Luật Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, kết quả ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều hạn 
chế, chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích của các phương tiện công 
nghệ thông tin hiện có để nâng cao hiệu quả làm việc trong quản lý điều hành của các 
ngành, các cấp. Để thực hiện nghiêm túc vấn đề này, Uỷ ban nhan dân tỉnh Chỉ thị 
Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
thực hiện tốt những nội dung chủ yếu như sau: 

1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan Nhà nước 

a) Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin và ứng dụng 
công nghệ thông tin ở tất cả các cấp, các ngành, từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 
đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện 
pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và quản 
lý nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị và cho 
người dân và doanh nghiệp. 

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và 
các đơn vị có liên quan tuyên truyền luật và các văn bản dưới luật, các hướng dẫn, 
các chủ trương, chính sách, chỉ đạo về công nghệ thông tin. Thủ trưởng các sở, ban 
ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến 
và quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực 
phụ trách đến các đơn vị trong hệ thống của ngành mình. 

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin 

a) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì phối hợp 
với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án vận hành hệ 
thống mạng chuyên dụng cho khối cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề 
xuất việc triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh nhằm 
đảm bảo các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh với các sở, ban 



 

ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có thể được tổ chức dưới hình 
thức hội nghị trực tuyến trên môi trường mạng. 

b) Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của đơn 
vị mình tiến hành rà soát, chủ động xây dựng, phát triển, bổ sung, nâng cấp mạng nội 
bộ và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật khác, đảm bảo tính đồng bộ giữa phần cứng, 
phần mềm, tính kế thừa, tích hợp hệ thống, tránh đầu tư trùng lắp; đảm bảo việc kết 
nối mạng thông suốt giữa các đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc triển khai các ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, địa phương mình. Sở Thông 
tin và Truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng 
phương án, lựa chọn công nghệ để xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống mạng trên.  

c) Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ 
ban nhân dân các huyện, thành phố phải cơ bản hoàn tất việc xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống mạng nội bộ để kết nối liên thông các đơn vị trực thuộc của mình. 

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ ở các sở, ngành, huyện và thành phố 

a) Tăng cường công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên môi 
trường mạng. 

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố đã tham gia triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn 
bản và điều hành giai đoạn I” chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
khai thác có hiệu quả hệ thống nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai 
hệ thống quản lý văn bản và điều hành M-Office cho các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ 
ban nhân dân các huyện còn lại. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 hoàn tất 
việc triển khai cho các đơn vị. 

b) Tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, 
trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước. 

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg 
ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ 
thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Quy chế quản lý, sử dụng 
hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

c) Xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành. 
- Căn cứ theo Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai 

đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến 2020 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 
2007-2015 và định hướng đến năm 2020, các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố cần tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công 



 

nghệ thông tin cho ngành và đơn vị mình. Trong quá trình xây dựng, các đơn vị cần 
phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo phù hợp với quy 
hoạch chung nhằm đảm bảo tính liên thông, tích hợp giữa các hệ thống thông tin 
trong cơ quan Nhà nước. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến và hướng dẫn các quy 
định, tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị nắm và 
thực hiện. 

4. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh hệ thống 
a) Việc đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng là yêu cầu bắt buộc trong 

quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp các hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin trong cơ quan Nhà nước. Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện và 
thành phố khi đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cần quan tâm đến việc đảm bảo 
an ninh thông tin, an toàn hệ thống tại cơ quan mình, bao gồm việc xây dựng các quy 
định về đảm bảo an ninh thông tin, an toàn hệ thống, áp dụng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, các giải pháp và thiết bị kỹ thuật về an toàn thông tin. 

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn cán 
bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực 
hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn thông tin, tổ chức thường xuyên các lớp đào 
tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu về an toàn thông tin, an ninh hệ thống. 

5. Tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở, thực hiện tốt vấn đề 
bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm 

a) Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và 
thành phố nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt vấn đề bản quyền 
phần mềm. Trước mắt cần triển khai thực hiện đầy đủ việc cài đặt phần mềm văn 
phòng Microsoft Office có bản quyền do Sở Thông tin và Truyền thông đã bàn giao 
năm 2008. Việc cài đặt cần thực hiện triệt để với tất cả các máy tính có sử dụng phần 
mềm văn phòng tại cơ quan, đơn vị mình. 

b) Đối với các phần mềm khác như phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, 
phần mềm lõi cần đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng các phần mềm nguồn mở để 
từng bước thay thế các phần mềm thương mại (có bản quyền) trong các hệ thống 
thông tin nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm. 

6. Đào tạo, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực về công nghệ 
thông tin trong khối cơ quan Nhà nước 

a) Kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin là yêu cầu phải có trong việc tuyển 
chọn công chức, do vậy đối với các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
chưa có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phải có trách nhiệm tự học, tự tìm 
hiểu để nâng cao trình độ ngang tầm với nhiệm vụ và yêu cầu công việc trong thời kỳ 
hiện nay.  

b) Tất cả các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần 
chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, 



 

công chức, viên chức thuộc đơn vị mình. Kinh phí đào tạo lồng ghép vào các chương 
trình, dự án và nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực đã được phân bổ cho các cơ 
quan, đơn vị hàng năm. 

7. Tăng cường đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 
thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan mình, kết hợp việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động hành chính với quá trình cải cách hành chính, đảm 
bảo hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí. 

8. Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của tỉnh 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh 

thành lập Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 
9. Tổ chức thực hiện 
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và 

Truyền thông cân đối, tổng hợp và phân bổ đầy đủ nguồn vốn của tỉnh, Trung ương 
cho các dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần của Chỉ thị 
này. 

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế 
hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với cải cách hành 
chính trong cơ quan Nhà nước hàng năm. Cuối năm có sơ kết đánh giá báo cáo và đề 
nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng những đơn vị ứng dụng công 
nghệ thông tin có hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện đạt 
các mục tiêu đề ra. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và 
Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./. 
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