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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 
_____________________ 

Số: 15/2009/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 9 năm 2009 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
____________________ 

 Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 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. Để tăng 

cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân  tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thị xã triển khai tổ chức tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT và ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT và ứng dụng CNTT 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, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 

trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

vào công tác chuyên môn quản lý, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các 

đơn vị liên quan phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định của Luật và các 

văn bản dưới Luật hướng dẫn, chỉ đạo về CNTT. Thủ trưởng các sở, ngành, các huyện 

có trách nhiệm phổ biến và quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan về CNTT thuộc 

lĩnh vực phụ trách đối với các đơn vị trong hệ thống của cơ quan mình. 

2. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT. 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với các đơn 

vị liên quan nghiên cứu đánh giá và đề xuất phương án xây dựng hệ thống mạng 

chuyên dụng cho khối cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành, các lĩnh vực; trước hết là trong 

hoạt động lãnh đạo quản lý điều hành của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các 

đơn vị quốc phòng, an ninh, các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ xã hội 
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khác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 

có trách nhiệm: Chỉ đạo cơ quan chuyên trách về CNTT của đơn vị 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 việc kết nối mạng thông suốt giữa các đơn vị trực 

thuộc, làm cơ sở cho việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan đơn vị mình. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ các sở, ban, 

ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã trong việc xây dựng phương án, chọn lựa 

công nghệ để xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống mạng trên. 

3. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. 

Việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng là yêu cầu bắt buộc trong quá 

trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và huỷ bỏ các hạ tầng kỹ thuật của cơ quan 

nhà nước. Các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã khi đầu tư ứng dụng 

CNTT cần quan tâm đến việc đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống thông tin tại cơ 

quan đơn vị mình, bao gồm việc xây dựng quy định về bảo đảm an toàn thông tin; áp 

dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin; đảm bảo an toàn dữ liệu; 

áp dụng quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật. 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ chuyên trách 

về CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn thông tin; tổ chức các lớp đào tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu về an toàn 

thông tin, an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan nhà nước 

và công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới cần nghiên cứu xây 

dựng mô hình trung tâm an ninh mạng của tỉnh. 

4. Tăng cường việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở, thực hiện tốt vấn 

đề bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã 

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 bản quyền phần 

mềm văn phòng do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao. Việc cài đặt cần 

thực hiện triệt để với tất cả máy tính có sử dụng phần mềm văn phòng tại cơ 

quan đơn vị mình. 
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Đối với các phần mềm khác (ngoài phần mềm văn phòng) 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 nguồn đóng 

(có bản quyền) trong các hệ thống thông tin nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền 

phần mềm. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng 

phần mềm mã nguồn mở trong danh mục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng 

của Chính phủ về sử dụng bản quyền phần mềm. 

5. Đào tạo, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực về CNTT trong 

khối cơ quan nhà nước. 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu về quản 

lý trong lĩnh vực CNTT, quản trị hệ thống, an toàn thông tin và an ninh mạng cho 

các cán bộ chuyên trách của các cơ quan nhà nước. 

Tất cả các sở, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã cần chủ động trong 

việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ công chức thuộc đơn vị 

mình, đảm bảo cán bộ công chức, viên chức có thể ứng dụng CNTT trong các hoạt 

động chuyên môn nghiệp vụ. 

6. Tăng cường đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

a) Tăng cường công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên 

môi trường mạng: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 

có trách nhiệm: Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong xử lý công việc, tăng cường sử 

dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và 

trao đổi thông tin, xem xét đầu tư các hệ thống  phần mềm quản lý văn bản, điều 

hành tác nghiệp cho hoạt động chuyên môn của đơn vị mình. 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Nghiên cứu, đánh giá và đề 

xuất UBND tỉnh về các giải pháp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác 

nghiệp đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật công nghệ theo tiêu chuẩn do Bộ 

Thông tin và Truyền thông qui định, phù hợp với điều kiện của địa phương và chi 

phí hợp lý để triển khai sử dụng trong khối cơ quan nhà nước. 



Số 34 (09 - 10 - 2009) CÔNG BÁO  
 

b) Tăng cường sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử của tỉnh trong 

hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi thông tin giữa cán bộ công chức  và 

giữa các cơ quan nhà nước: 

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, 

đánh giá hệ thống thư điện tử, đề xuất biện pháp nhằm cải tiến chất lượng, đảm bảo 

đáp ứng về mặt kỹ thuật phục vụ hoạt động trao đổi thông tin qua thư điện tử của 

tất cả cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến 

hết năm 2010 có 80% văn bản trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành trong 

tỉnh, các huyện, thị xã (bao gồm báo cáo, thư mời, lịch công tác…) được thực hiện 

qua đường thư điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ và các ngành chức năng khẩn trương xây dựng quy chế sử dụng thư điện tử 

trong hoạt động trao đổi thông tin của cơ quan nhà nước, trong đó qui định rõ các 

loại văn bản cần chuyển qua đường thư điện tử, trách nhiệm của các sở, ngành, 

huyện, thị, cán bộ công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng thư điện tử 

trong hoạt động chuyên môn và giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. 

c) Đẩy nhanh việc triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh: 

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc triển khai xây dựng cổng 

thông tin điện tử trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo đáp 

ứng về mặt kỹ thuật công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 

tại Công văn số 1654/ BTTTT - ƯDCNTT ngày 27/5/2008, với đầy đủ thông tin 

theo qui định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, phù hợp với yêu cầu cải cách 

hành chính hiện nay. 

d) Xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành: 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã cần tập trung đầu tư xây dựng các 

cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành phù hợp với đặc thù và nhu cầu của 

ngành mình. Trong quá trình xây dựng các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ với 

Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo sự tương thích, liên thông giữa các hệ 

thống thông tin trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu, đảm 

bảo tính tương thích về mặt công nghệ trong hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước 

phù hợp với Quyết định số 2619/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 25/8/2009 về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 

2015 và định hướng đến năm 2020. 
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 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 sở, ngành, UBND các huyện, 

thị xã nắm và thực hiện theo Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và Quyết định số 20/2008/QĐ-

BTTTT ngày 09/4/2008 ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong 

cơ quan nhà nước. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã có trách 

nhiệm chủ động trong việc tăng cường đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan mình, đảm bảo mục tiêu đạt hiệu quả cao, tiết 

kiệm chi phí. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 

Sở Thông tin và Truyền thông cân đối tổng hợp các nguồn vốn ngân sách của tỉnh 

và vốn của Trung ương hỗ trợ cho các dự án, hạng mục ứng dụng CNTT theo tinh 

thần của Chỉ thị này, phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 25/8/2009. 

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng dự toán chi cho ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan đơn vị mình hằng năm theo đúng hướng 

dẫn của Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của 

Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc quản lý 

và sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dụng của Chỉ thị này. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn đề nghị phản ánh bằng văn 

bản về Sở Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn giải quyết; các vấn đề vượt 

thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

Trương Chí Trung 
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