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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2007

CHỈ THỊ
V/v ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt ñộng
của các cơ quan hành chính nhà nước
Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 112/2001/Qð-TTg ngày
25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án tin học quản lý
hành chính nhà nước giai ñoạn 2001 - 2005 (gọi tắt là ðề án 112), ñến nay thành
phố Cần Thơ ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh, ñồng bộ và ñược ñưa vào sử
dụng trên các lĩnh vực chủ yếu như hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng tin học
và xây dựng hệ thống thông tin, xây dựng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công
việc, xây dựng trang thông tin quản lý ñiều hành, hệ thống thư ñiện tử (e-mail),
trao ñổi trực tuyến (chat) và Cổng thông tin ñiện tử của thành phố; kỹ năng sử
dụng máy tính và nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ,
công chức, viên chức thành phố ñược nâng lên, qua ñó ñã tiết giảm chi phí giấy tờ
hành chính và công sức của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả và
chất lượng công tác của từng cơ quan, ñơn vị và phục vụ ñắc lực công cuộc cải
cách hành chính của thành phố.
Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện các ứng dụng tin học trong thời gian
qua ở thành phố vẫn còn một số bất cập như một số cán bộ quản lý còn ngán ngại,
thiếu quan tâm ứng dụng tin học trong công tác quản lý; nhiều chuyên viên ít sử
dụng máy vi tính hoặc không biết sử dụng máy tính soạn thảo văn bản, khai thác
thông tin trên mạng; việc ứng dụng các phần mềm dùng chung tại các cơ quan,
ñơn vị còn chậm, lúng túng; chưa nhận thức và phát huy ñúng mức hiệu quả các
ứng dụng của công cụ này trong quản lý, truyền tải và xử lý thông tin,...nhất là ứng
dụng ñể giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt ñộng của các cơ quan hành
chính nhà nước.

