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CHỈ THỊ
Về việc ñẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2008 - 2010
Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà
nước về ñẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước; UBND tỉnh ñã ban hành Quyết ñịnh
số 28/2006/Qð-UBND ngày 18/5/2006 phê duyệt Kế hoạch phát triển Bưu chính,
Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 – 2010; Quyết
ñịnh số 1759/Qð-UBND ngày 09/8/2007 về phê duyệt “Quy hoạch phát triển công
nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2007-2015 và ñịnh hướng ñến 2020”; các
Sở, Ban ngành, các ñơn vị kinh tế, sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện
và thành phố trong tỉnh ñã có nhiều cố gắng trong việc triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, về ñầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin, nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ ñã ñược xây
dựng, các phần mềm ứng dụng trong công tác tin học hoá quản lý hành chính nhà
nước ñã ñi vào hoạt ñộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh ñạo, chỉ ñạo ñiều hành và
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào những thành tựu về
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Tuy nhiên, so với yêu cầu từ thực tiễn, việc ứng dụng CNTT trong quản lý ñiều
hành, sản xuất, kinh doanh của nhiều ñơn vị, ñịa phương vẫn còn rất hạn chế, hiệu
quả ứng dụng CNTT chưa cao; chưa có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa cải cách
hành chính với ứng dụng CNTT. ðầu tư cho hạ tầng CNTT chưa thật ñồng bộ, còn
hạn chế, chưa ñáp ứng ñược các dịch vụ, khai thác thông tin, chính quyền ñiện tử; cơ
sở dữ liệu còn phân tán, chưa chuẩn hoá, nhỏ lẻ; ñội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh
vực CNTT còn thiếu và yếu; ñầu tư cho ñào tạo, chính sách ñào tạo, cơ chế khuyến
khích thu hút nguồn nhân lực CNTT chưa quan tâm ñúng mức. Việc ứng dụng CNTT
trong hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn chế nên năng suất,
chất lượng sản phẩm chưa cao, khả năng cạnh tranh trên thị trường thấp.
ðể tiếp tục phát huy vai trò ñộng lực và tiềm năng to lớn của CNTT, ñưa
CNTT phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương trong “xu thế
hội nhập và phát triển”, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn
vị, các cấp chính quyền ñịa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt những nội dung
sau:
1. Các cơ quan, ñơn vị, các cấp chính quyền ñịa phương trong tỉnh

