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Kính gửi :    - Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 

                                               - Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

                               đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 

Ngày 17 tháng 10 nǎm 2000 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 58-CT/TW về "Đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá". 

Thường trực Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần 

của Chỉ thị những nhiệm vụ sau đây: 

1- Nhiệm vụ chung : 

1.1- Trong quý 4 nǎm 2000 tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 58-

CT/TW. 

1.2- Đánh giá và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn việc ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin trong phạm vi cấp uỷ đảng phụ trách giai đoạn 1996-2000. 

1.3- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho nǎm 2001 giai đoạn 2001-2005 về ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin, coi đây là một trọng tâm và là nhiệm vụ ưu tiên của kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội nǎm 2001, 2001 -2005. Trong đó tập trung xác định rõ các nội 

dung sau: 

- Những mục tiêu phải đạt được; 

- Những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện; 

- Các chính sách và biện pháp đồng bộ, toàn diện, đặc biệt là các nguồn vốn có thể huy 

động và các biện pháp tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo việc đầu tư và sử dụng 

thực sự thiết thực, có hiệu quả và tiết kiệm. 



1.4- Phân công cụ thể một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo 

việc tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

1.5- Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về tình tình thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin; kịp thời, chủ động đề xuất những ý kiến, kinh nghiệm, khuyến 

nghị với Bộ Chính trị trong quá trình thực hiện. 

2- Nhiệm vụ cụ thể của một số cơ quan : 

2.1- Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc thể chế hoá về mặt nhà 

nước các mục tiêu, chủ trương, giải pháp được nêu trong Chỉ thị, trước mắt tập trung thực 

hiện tốt các nhiệm vụ sau : 

- Sớm xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin quốc gia giai đoạn 

2001 - 2005 và kịp thời đưa vào kế hoạch nǎm 2001. 

- Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai ngay một số việc sau: 

+ Rà soát và điều chỉnh lại các chính sách nhằm tạo ra môi trường thực sự khuyến khích 

công nghệ thông tin phát triển kèm theo những biện pháp quản lý chặt chẽ, kiên quyết xử 

lý nghiêm khắc những trường hợp tham ô, lợi dụng hoặc cố tình gây cản trở. 

+ Từ nǎm 2001 có loại chi riêng về công nghệ thông tin trong hệ thống mục lục ngân sách 

nhà nước; kịp thời bố trí vốn và dự trữ vốn từ ngân sách nhà nước nǎm 2001 và các nguồn 

vốn ODA cho việc thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin quốc 

gia. 

+ Nhanh chóng đảm bảo cung cấp đầy đủ và thuận lợi các dịch vụ viễn thông và Internet 

cho người sử dụng với tốc độ và chất lượng cao. Nǎm 2001 đảm bảo điều chỉnh giá cước 

thấp hơn hoặc bằng so với các nước trong khu vực; áp dụng giá cước ưu đãi đặc biệt đối 

với các cơ quan đảng, nhà nước và các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

+ Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc tạo ra nguồn nhân lực công nghệ thông 

tin đủ về số lượng, đáp ứng nhu cầu về chất lượng để đến nǎm 2005 ít nhất phải có 50.000 

chuyên gia về công nghệ thông tin ở các trình độ khác nhau. 

+ Trong nǎm 2001 kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý về viễn thông và công nghệ thông 

tin để thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

2.2- Đảng đoàn Quốc Hội chỉ đạo thực hiện việc rà soát lại và bổ sung các vǎn bản pháp 

luật, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

2.3- Ban Tư tưởng - Vǎn hoá Trung ương phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương, Ban 

Chỉ đạo công nghệ thông tin của Đảng và các cơ quan hữu quan chuẩn bị tài liệu; tổ chức 



hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền theo tinh thần của Chỉ thị tại các hội nghị báo chí, hội 

nghị báo cáo viên, trong hệ thống các trường đảng và trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

2.4- Vǎn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Vǎn phòng Chính phủ đề xuất biện pháp và 

kế hoạch cụ thể để tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng thông tin diện rộng của 

Đảng và Chính phủ. Đảm bảo đến nǎm 2005, về cơ bản xây dựng được hệ thống thông tin 

điện tử của Đảng và Chính phủ. 

2.5- Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của Đảng làm đầu mối phối hợp với Vǎn phòng 

Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị liên quan 

giúp Bộ Chính trị hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên phối hợp với 

các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết, đánh 

giá tình hình để báo cáo với Bộ Chính trị; trong tháng 12-2000 trình Thường trực Bộ Chính 

trị phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo một số ban Đảng và bộ ngành 

liên quan chủ chốt. 

Thừa lệnh Thường trực Bộ Chính trị, Vǎn phòng Trung ương xin thông báo để các cơ quan 

biết, thực hiện. 
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Trần Đình Hoan 
 


