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NGHỊ QUYẾT 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ 
Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

từ nay đến năm 2005 và 2010 

 

 

Công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành công nghệ đóng vai trò 

rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17-10-

2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 

CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã chỉ rõ: "Công 

nghiệp CNTT phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; việc ứng dụng CNTT 

rộng rãi trong mọi lĩnh vực là một yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển 

kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; là một trong những cách đi 

tắt, đón đầu để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Đối với 

Đà Nẵng, ngày 03-10-2000, Ban Thường vụ Thành uỷ (khoá XVII) đã ban 

hành Nghị quyết số 07-NQ/TU với mục tiêu phấn đấu xây dựng Đà Nẵng 

sớm trở thành một trung tâm phát triển về công nghiệp phần mềm (CNPM) 

của miền Trung và của cả nước. 

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị 

và Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, thành phố đã đạt 

được một số kết quả bước đầu. Hạ tầng CNTT - viễn thông được đầu tư 

phát triển; Trung tâm Công nghệ phần mềm hình thành và hoạt động đạt 

một số kết quả; công tác đào tạo nhân lực CNTT được chú trọng; việc ứng 

dụng và phát triển CNTT trong ngành giáo dục - đào tạo có chuyển biến; 

đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước và các cơ quan Đảng đang 

được triển khai... 

Tuy nhiên, sự phát triển CNTT ở Đà Nẵng chưa đồng bộ, những kết 

quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; hạ 

tầng CNTT-viễn thông và nguồn nhân lực CNTT còn yếu và thiếu nghiêm 

trọng; cả công nghiệp phần cứng, CNPM chưa phát triển; việc ứng dụng 

CNTT để phục vụ phát triển kinh tế xã hội chưa đáng kể; chưa có chính 

sách hợp lý để thu hút nhân lực, khuyến khích ứng dụng và phát triển 

CNTT... 

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị 

quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, đẩy mạnh hơn nữa việc 
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ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ 

Thành uỷ Đà Nẵng đề ra một số chủ trương, giải pháp về việc đẩy mạnh 

ứng dụng và phát triển CNTT như sau: 

I- MỤC TIÊU: 

Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong 

những địa phương dẫn đầu về ứng dụng và phát triển CNTT và là trung 

tâm phát triển về CNPM của miền Trung với các mục tiêu cơ bản sau:  

- Xây dựng và phát triển công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế 

quan trọng, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể vào sự tăng 

trưởng GDP của thành phố, trong đó ưu tiên phát triển CNPM, chú trọng 

thu hút đầu tư công nghiệp phần cứng.  

- Có hạ tầng CNTT - viễn thông và Internet hoàn chỉnh; có tỷ lệ 

người sử dụng Internet đạt mức tương đương với các thành phố lớn trong 

nước. 

- Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng 

yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của thành phố. 

- CNTT được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực trên 

nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy quá 

trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, phục vụ quản 

lý hành chính nhà nước và hoạt động của các cơ quan Đảng.  

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1- Ứng dụng rộng rãi, an toàn và có hiệu quả CNTT trong các 

lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố. 

Hoàn thành việc xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu điện tử dùng 

chung và chuyên ngành của thành phố với mạng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Phát triển nhanh các dịch vụ ứng dụng CNTT, dịch vụ trên Internet, tạo 

điều kiện cho việc ứng dụng rộng rãi CNTT trong toàn xã hội. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn bộ hệ thống các cơ quan 

Đảng, Nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành và cải 

cách hành chính. ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục-đào tạo và quản lý 

y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. 

Tranh thủ sự hỗ trợ các ngành Trung ương nhằm tập trung phát triển 

các dịch vụ điện tử trong các lĩnh vực tài chính (thuế, kho bạc, kiểm 

toán…), ngân hàng, hải quan và các dịch vụ công cộng (giáo dục, đào tạo 

từ xa, chữa bệnh từ xa, thư viện điện tử…). Xúc tiến nhanh Đề án Thương 

mại điện tử của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, 
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nhất là doanh nghiệp có hàng xuất khẩu tham gia thương mại điện tử. 

Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư ứng 

dụng và phát triển CNTT nhằm đổi mới công nghệ, hiện đại hoá quy trình 

sản xuất, quản lý để nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế 

khu vực và thế giới. 

2- Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNTT. 

Có kế hoạch phổ cập CNTT cho toàn xã hội, ưu tiên phổ cập cho các 

đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của các cơ 

quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước. 

Xây dựng và triển khai ngay chương trình giảng dạy tin học ở bậc 

tiểu học và trung học cơ sở; chú trọng phát hiện sớm những học sinh có 

năng khiếu về tin học và có chính sách bồi dưỡng, ươm mầm; định hướng 

sử dụng lâu dài những tài năng về CNTT; đổi mới phương pháp dạy - học 

ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. 

Xây dựng và nhanh chóng triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân 

lực CNTT, nhất là cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị và 

đội ngũ chuyên gia giỏi của thành phố; có chính sách đặc biệt để đào tạo 

đội ngũ cán bộ CNTT trẻ, thu hút chuyên gia CNTT, kể cả chuyên gia 

nước ngoài, nhất là chuyên gia phần mềm về làm việc tại thành phố. 

Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề mở 

rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình đào tạo về CNTT. Mở rộng và nâng 

cao chất lượng Dự án đào tạo lập trình viên quốc tế tại Trung tâm Công 

nghệ phần mềm. Xã hội hoá mạnh mẽ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 

CNTT. 

3- Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng CNTT - 

Viễn thông và Internet, tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng và 

phát triển CNTT. 

Ưu tiên xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Internet của thành phố 

với cổng quốc tế riêng nối qua mạng cáp quang biển và hiện đại hoá đồng 

bộ cơ sở hạ tầng CNTT - viễn thông của thành phố đến quận, huyện, xã, 

phường. Đảm bảo dung lượng, tốc độ, tính hiệu quả, độ an toàn và có đủ 

năng lực để cung cấp các loại dịch vụ CNTT, dịch vụ gia tăng trên mạng. 

Các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp Nhà nước được kết nối mạng, kết nối Internet (theo quy định). 

Hoàn chỉnh và duy trì hoạt động có hiệu quả việc nối mạng cục bộ ở tất cả 

các sở, ngành, quận, huyện. 
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Xây dựng hoàn thiện các hệ thống thông tin chính; hệ thống thông 

tin phục vụ lãnh đạo của Thành uỷ, quản lý điều hành của UBND thành 

phố; hệ thống thông tin thống kê, khoa học và công nghệ, văn hoá, giáo 

dục và đào tạo của thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, 

đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng hệ thống thông tin 

điện tử. 

Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu 

tư trong nước và nước ngoài làm hạt nhân thúc đẩy sự phát triển CNTT của 

thành phố, nhất là CNPM, công nghiệp phần cứng. Thực hiện chính sách 

ưu đãi về đầu tư, thuế và xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm và dịch 

CNTT; khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT tạo ra 

trên địa bàn thành phố. 

Ngân sách thành phố đảm bảo đầu tư thoả đáng cho việc ứng dụng 

và phát triển CNTT, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng. Phát triển mạnh hợp tác 

quốc tế để tăng cường tiềm lực CNTT cho thành phố trên nhiều mặt, nhất 

là đào tạo nguồn nhân lực cũng như hợp tác nghiên cứu, sản xuất phần 

mềm và ứng dụng CNTT vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 

Khuyến khích và hỗ trợ việc phổ cập và nâng cao trình độ ngoại ngữ, 

nhất là tiếng Anh cho một bộ phận nhân dân, đặc biệt là cho thanh, thiếu 

niên và đội ngũ cán bộ, công chức thành phố. 

4- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về CNTT. 

Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về CNTT ở thành phố. 

Ngoài cơ quan chuyên môn quản lý về CNTT cấp thành phố, các ngành, 

quận, huyện có bộ phận chuyên trách về CNTT. 

Ban hành hệ thống văn bản pháp quy để quản lý thống nhất hoạt 

động CNTT trên địa bàn thành phố. 

Tổ chức giám sát và thực thi Luật về sở hữu trí tuệ trong hoạt động 

CNTT. 

 III- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005. 

1- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong các cấp, 

các ngành và nhân dân thành phố về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 

CNTT, một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, là 

phương tiện chủ lực để đi tắt, đón đầu, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá thành phố. 
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2- Hoàn thành việc xây dựng và nhanh chóng triển khai Kế hoạch 

ứng dụng và phát triển CNTT, Kế hoạch phát triển CNPM của thành phố 

đến năm 2005. 

Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển CNTT thành phố đến 

năm 2010; kế hoạch phát triển công nghiệp phần cứng; Đề án Thương mại 

điện tử của thành phố. 

3- Tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án trọng điểm đang 

triển khai: Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước và Tin học hoá 

hoạt động các cơ quan Đảng của thành phố giai đoạn 2002 - 2005; Dự án 

phát triển Trung tâm Công nghệ phần mềm. 

4- Đẩy mạnh tiến độ triển khai Chương trình CNTT trong ngành giáo 

dục - đào tạo và chương trình đổi mới phương pháp dạy - học ngoại ngữ 

trong trường phổ thông. Ban hành chính sách riêng về đào tạo, sử dụng 

giáo viên tin học, ngoại ngữ ở các cấp học, bậc học phổ thông. 

5- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở 2 Trung tâm công nghệ phần 

mềm thành phố; xây dựng cổng Internet riêng của thành phố; xúc tiến 

nhanh việc triển khai siêu thị điện tử tại thành phố theo kế hoạch chung của 

Bộ Thương mại. 

6- Về quản lý CNTT: 

- Trước mắt, mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước cấp thành phố và quận, 

huyện, doanh nghiệp Nhà nước cử một cán bộ lãnh đạo phụ trách CNTT và 

có ít nhất một cán bộ chuyên trách CNTT. Hình thành bộ máy tổ chức 

quản lý Nhà nước về CNTT ở cấp thành phố và các sở, ban, ngành, quận, 

huyện. 

- Hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về CNTT cho 

cán bộ - công chức Nhà nước; có kế hoạch và xúc tiến việc mời chuyên gia 

CNTT nước ngoài về làm việc ở thành phố. 

- Ban hành một số chính sách đặc biệt về đào tạo, thu hút, sử dụng 

nhân lực CNTT; khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài, trong nước 

trong lĩnh vực CNTT. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1- Các cấp uỷ đảng phải coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng và 

phát triển CNTT là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; tổ chức tốt việc 

quán triệt và triển khai Nghị quyết, định kỳ báo cáo cấp uỷ cấp trên về việc 

thực hiện Nghị quyết này.  
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 Các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội động viên quần chúng tích 

cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về CNTT, chủ động tham gia có 

hiệu quả vào các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. 

2- UBND thành phố có kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết 

nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng 

dụng và phát triển CNTT đến năm 2005 của ngành và địa phương; xây 

dựng các cơ chế, chính sách thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết; 

sớm xây dựng phương án bộ máy quản lý Nhà nước về CNTT. Hàng năm, 

bố trí kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong kế hoạch phát triển 

KT-XH của thành phố. 

3- Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban 

Chỉ đạo CNTT thành phố hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 

và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện cho Ban Thường vụ Thành uỷ. 

 

Nơi nhận:                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- BCĐ CNTT của Đảng, VPTW (b/c)                                                        BÍ THƯ 
- HĐND, UBND thành phố                                             
- Ban Đảng, Quận, huyện uỷ,  

   Đảng uỷ trực thuộc                    (Đã ký) 
- Sở, ban, ngành, đoàn thể 

- Lưu TH, VT                                                                              

                                                                                           Nguyễn Đức Hạt 


