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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công nghệ thông tin đã và đang tạo ra những biến đổi cách 

mạng và rộng khắp trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trên quy mô 

toàn cầu. Ảnh hưởng của Công nghệ thông tin không chỉ giới hạn 

trong nâng cao hiệu quả quản lý, cắt giảm chi phí mà còn tạo nên 

những thay đổi căn bản nền tảng vận hành và phát triển của nhiều 

lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, Công nghệ 

thông tin  không chỉ là ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng đóng góp GDP 

cao cho quốc gia, mà đã thực sự trở thành hạ tầng quan trọng. Công 

nghệ thông tin  ngày nay gắt kết chặt chẽ mọi mặt kinh tế xã hội, góp 

phần cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao chất 

lượng và hiệu quả các ngành, các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh 

tranh nhiều hơn nữa, đóng góp tích cực trong việc cung cấp thông tin 

phục vụ người dân, giảm thiểu khoảng cách phát triển giữa thành thị 

và nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Để Công nghệ thông tin là động lực cho sự phát triển của toàn 

xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản 

lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, ứng 

dụng và phát triển Công nghệ thông tin nói riêng giữ vai trò đặc biệt 

quan trọng. Trong thực tế hiện nay việc quản lý nhà nước về Công 

nghệ thông tin còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây vẫn là vấn đề đang 

được nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới nghiên cứu. Ở Việt 

Nam, việc Quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin vẫn còn nhiều 

hạn chế, vướng mắc. Vấn đề đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước 

về Công nghệ thông tin ở địa phương là phải lựa chọn ra các giải 

pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình. 
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Tại tỉnh Kon Tum, công tác Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 

Công nghệ thông tin nhất là ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước trong thời gian qua đã được chú trọng 

song vẫn còn nhiều hạn chế, mặt bằng công nghệ thông tin hiện nay 

vẫn phát triển chậm  so với nhiều địa phương khác. Các kế hoạch, đề 

án ứng dụng Công nghệ thông tin đã được xây dựng và phê duyệt 

nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, các chế 

độ, chính sách về ứng dụng Công nghệ thông tin chưa đi vào cuộc 

sống. Do vậy, công tác Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Công nghệ 

thông tin đang là vấn đề cần quan tâm, đòi hỏi phải có những  công 

trình nghiên cứu về lĩnh vực này. 

Với mong muốn tìm hiểu và góp phần làm giảm bớt những khó 

khăn trong Quản lý nhà nước về CNTT tại tỉnh Kon Tum hiện nay, 

tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước về Công nghệ 

thông tin trên địa bàn Tỉnh Kon Tum”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quản lý nhà nước 

vềCông nghệ thông tin ở tỉnh Kon Tum 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hoá các cơ sở lý luận QLNN về CNTT nói chung 

và và ứng dụng CNTT nói riêng. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNN về CNTT ở 

tỉnh Kon Tum. 

- Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về 

CNTT tỉnh Kon Tum. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

-Thực trạng công tác công tác QLNN về CNTT ở tỉnh Kon 
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Tum trong giai đoạn từ 2010 – 2015 như thế nào? 

 - Cần làm gì để hoàn thiện công tác QLNN về CNTT ở tỉnh 

Kon Tum trong thời gian tới? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của luận 

văn là công tác quản lý nhà nước về CNTT tỉnh Kon Tum 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về không gian: địa bàn tỉnh Kon Tum 

 + Thời gian: từ năm 2010 đến năm 2015, đề xuất giải pháp 

đến năm 2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

-Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.  

-Phương pháp tổng hợp và phân tích.  

-Phương pháp phân tích thống kê 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

- Về mặt lý luận: hệ thống hoá những đặc trưng cơ bản QLNN 

về CNTT, làm rõ các quan hệ trong quản lý và ứng dụng CNTT tại 

Kon Tum. Phân tích và luận bàn về mặt lý luận và thực tiễn vai trò 

QLNN về CNTT của chính quyền tỉnh. 

-Về mặt thực tiễn: đưa ra những đề xuất, kiến nghị, biện 

pháp quản lý thích hợp nhằm hoàn thiện công tác QLNN để đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại tỉnh Kon Tum, góp phần phát 

huy hết thế mạnh của ứng dụng CNTT trong hoạt động của các 

CQNN và các hoạt động kinh tế, xã hội, gắn với cải cách hành chính 

Nhà nước, hướng tới Chính phủ điện tử. 

7. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

8. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có ba chương: 
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Chương 1.  Cơ sở lý luận QLNN về CNTT. 

Chương 2. Thực trạng công tác QLNN về CNTT tại tỉnh Kon Tum. 

Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác 

QLNN về CNTT tại tỉnh Kon Tum.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1.1.1.  Khái niệmvề công nghệ thông tin 

CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện 

và công cụ kỹ thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn 

thông, nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt 

động của con người và xã hội.  

1.1.2.  Khái niệm về ứng dụng công nghệ thông tin  

Ứng dụng CNTT là việc sử dụng CNTT vào các hoạt động 

thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các 

hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của 

các hoạt động này (điểm 5, điều 4, Luật CNTT). 

1.1.3.  Đặc điểm của CNTT và ứng dụng công nghệ thông tin. 

a. Đặc điểm của công nghệ thông tin 

Thứ nhất, CNTT là công nghệ mũi nhọn.  

Thứ hai, CNTT là công nghệ phổ biến trong mọi lĩnh vực.  

Thứ ba, CNTT là một công nghệ có nhiều tầng lớp.  

Thứ tư, CNTT là lĩnh vực phát triển và đào thải nhanh.  

b. Đặc điểm của ứng dụng CNTT 

- CNTT được ứng dụng trong mọi lĩnh vực. 

- Ứng dụng CNTT làm biến đổi cách thức giao tiếp.  

- Ứng dụng CNTT biến đổi cách thức sử dụng thông tin.  

- Ứng dụng CNTT làm biến đổi cách thức học tập.  
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- Ứng dụng CNTT làm biến đổi bản chất thương mại.  

1.1.4. Cấu trúc của ngành công nghệ thông tin 

Cấu trúc của ngành CNTT ở nước ta hiện nay được đặc trưng 

bởi bốn thành phần cơ bản đó là: ứng dụng CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT; nguồn nhân lực CNTT và công nghiệp CNTT. 

Bốn thành phần này có mối quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn 

nhau và tạo nên sức mạnh CNTT của quốc gia và được thúc đẩy, phát 

triển bởi ba chủ thể quan trọng là chính phủ, doanh nghiệp và người 

sử dụng. 

1.1.5. Khái niệm Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin 

a. Khái niệm Quản lý nhà nước 

QLNN là sự tác động, tổ chức, điều chỉnh mang tính quyền lực 

Nhà nước, thông qua các hoạt động của bộ máy Nhà nước, bằng 

phương tiện, công cụ, cách thức tác động của Nhà nước đối với các 

lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội theo đường 

lối, quan điểm của Đảng cầm quyền.  

b. Khái niệm Quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin 

QLNN đối với lĩnh vực CNTT đó là xây dựng, ban hành các 

chủ trương, chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT; hình thành 

nên các tổ chức với cơ cấu và cơ chế hoạt động thích hợp để quản lý 

các hoạt động CNTT. QLNN còn là sự thúc đẩy, kích thích đảm bảo 

phát triển ổn định và liên tục của CNTT thông qua:xây dựng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật CNTT, phát triển nguồn nhân lực về CNTT, xây dựng 

và triển khai các chương trình, dự án, chiến lược phát triển và ứng 

dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, 

xã hội, cùng với đó là công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của Nhà nước về CNTT. 
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1.1.6. Tầm quan trọng của QLNN về công nghệ thông tin 

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng 

CTTT. 

- Đảm bảo tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên 

thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia. 

- Đảm bảo ứng dụng và sử dụng CNTT vào hoạt động thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế - xã hội.  

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN  

1.2.1.  Xây dựng, ban hành các chính sách, quy chế, quy 

định về quản lý công nghệ thông tin  

Việc xây dựng, ban hành các chính sách, quy chế, quy định về 

quản lý CNTT chính là thường xuyên tạo ra một hành lang pháp lý để 

các cơ quan nhà nước và các đối tượng trong lĩnh vực CNTT thực 

hiện. Dưới sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật sẽ mang 

lại hiệu quả trong việc ứng dụng và phát triển CNTT. 

1.2.2.  Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, các chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin  

Công tác quy hoạch phát triển CNTT giúp chúng ta có cái nhìn 

tổng thể và định hướng để phát triển CNTT, nhằm mục đích nâng cao 

vai trò QLNN đối với lĩnh vực CNTT. Kế hoạch ứng dụng CNTT, 

giúp CQNN có hướng đầu tư đúng đắn các ứng dụng CNTT, trên cơ 

sở đánh giá thực trạng để đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện. 

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương về ứng dụng và phát 

triển CNTT là các chương trình về ưu tiên ứng dụng CNTT trong các 

lĩnh vực nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT. 
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1.2.3. Quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin, bảo đảm kỹ thuật, an toàn, an ninh thông 

tin. 

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, yếu tố hàng đầu là phát triển hạ 

tầng CNTT. Đó là hạ tầng kỹ thuật (mạng máy tính, máy tính và các 

thiết bị phụ trợ khác), hệ thống truyền dẫn… Quản lý phát triển hạ 

tầng CNTT là việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, 

kế hoạch, quy định về phát triển hạ tầng CNTT, đảm bảo hạ tầng 

CNTT phát triển một cách thống nhất, đúng quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.  

1.2.4. Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin. 

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho CNTT là yếu tố then 

chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng CNTT vào phát 

triển KT-XH nói chung và ứng dụng CNTT trong hoạt động của 

CQNN nói riêng. Quản lý phát triển nguồn nhân lực CNTT chính là 

xây dựng nguồn nhân lực CNTT đủ về số lượng và bảo đảm về chất 

lượng  

1.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của Nhà nước vềcông nghệ thông tin 

Việc thống kê, thanh tra, kiểm tra các quy định của Nhà nước 

về CNTT giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng thể về ứng dụng CNTT 

cũng như việc chấp hành đúng nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian, 

hình thứccác quy định của Nhà nước trong lĩnh vực CNTT, mà cụ thể 

là việc chấp hành pháp luật về chuyên ngành công nghệ thông tin 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền 

thông.  
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỎNG TỚI CÔNG TÁC QLNN VỀ 

CNTT  

1.3.1.  Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

1.3.2. Môi trường pháp lý quản lý CNTT 

1.3.3.  Chính sách đầu tư 

1.3.4. Tổ chức bộ máy QLNN về CNTT.  

1.3.5. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực CNTT.  

  



10 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở TỈNH KON TUM 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KT - XH CỦA TỈNH KON TUM  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý: Kon Tum là tỉnh miền núi vùng cao, biên giới, 

nằm ở phía bắc Tây Nguyên trong toạ độ địa lý từ 107020'15" đến 

108032'30" kinh độ đông và từ 13055'10" đến 15027'15" vĩ độ bắc; 

có diện tích tự nhiên 9.676,5 km2, chiếm 3,1% diện tích toàn quốc, 

phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam (chiều dài ranh giới 142 km); phía 

nam giáp tỉnh Gia Lai (203 km), phía đông giáp Quảng Ngãi (74 

km), phía tây giáp hai nước Lào và Campuchia (có chung đường biên 

giới dài 280,7 km).  

Địa hình: phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía tây dãy Trường 

Sơn, địa hình thấp dần từ bắc xuống nam và từ đông sang tây. Địa 

hình của tỉnh Kon Tum khá đa dạng: đồi núi, cao nguyên và vùng 

trũng xen kẽ nhau. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

Trong giai đoạn 2011 – 2015, kinh tế tỉnh Kon Tum tiếp tục 

duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 13,94%. Thu 

nhập bình quân đầu người tăng từ 718 USD năm 2010 lên 1.555 USD 

năm 2015.  

Ngành nông nghiệp phát triển đúng định hướng và phù hợp với 

xu hướng dịch chuyển đầu tư vào nông nghiệp với tốc độ tăng bình 

quân 7% năm. Ngành công nghiệp phát triển cả về quy mô và chất 

lượng, tốc độ tăng bình quân gần 16,7%/năm. Hoạt động thương mại 
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tiếp tục phát triển, hệ thống phân phối hàng hóa, nhất là trung tâm 

thương mại cấp huyện, chợ cụm xã, cửa hàng thương mại ở các xã 

không ngừng được đầu tư, nâng cấp. 

Về hành chính: Tỉnh Kon Tum hiện có 1 thành phố và 

9 Huyện, Trong đó có với 97 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 6 thị 

trấn, 10 phường và 86 xã. Thành phố Kon Tum là trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. 

2.1.3. Tình hình bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ 

thông tin của tỉnh Kon Tum 

Sở TT&TT có chức năng: tham mưu, giúp UBND tỉnh thực 

hiện QLNN về Báo chí; xuất bản; Bưu chính ,Viễn thông  và CNTT. 

Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Kon Tum chỉ đạo và điều hành các 

hoạt động ứng dụng CNTT của tỉnh Kon Tum. Giúp Sở TT&TT triển 

khai các chương trình, dự án ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh và 

vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT là Trung tâm CNTT và 

Truyền thông. PhòngVH-TT của10 huyện, thành phố tham mưu, giúp 

UBND cấp huyện thực hiện QLNN: báo chí; xuất bản; bưu chính, 

viễn thông CNTT 

2.2. Tình hình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

tại tỉnh Kon Tum 

Giai đoạn 2010-2013, tuy đã có những nổ lực trong việc quản 

lý và triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT nhưng mức độ ứng 

dụng CNTT tại tỉnh Kon Tum rất thấp so với các tỉnh, thành phố 

trong cả nước. 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)


12 

Bảng 2.1. Xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương qua các năm 2010-2013 

STT Tên tỉnh/TP 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Đà Nẵng 2 1 1 1 

2 TP. Hồ Chí Minh 4 8 4 11 

3 Hà Nội 9 19 2 2 

4 Kon Tum 29 42 38 61 

5 Đắk Nông 63 59 39 55 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng 

CNTT của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2013, Bộ TT&TT) 

2.2.1.  Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin  

*Hạ tầng kỹ thuật các cơ quan Đảng của tỉnh 

*Hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan hành chính Nhà nước 

Bảng 2.2. Xếp hạng hạ tầng kỹ thuật CNTT của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương qua các năm 2011-2013 

STT Tên tỉnh/TP Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Đà Nẵng 5 6 9 

2 TP. Hồ Chí Minh 12 10 11 

3 Hà Nội 25 5 7 

4 Kon Tum 31 50 61 

5 Đắk Nông 55 52 46 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của 

các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương các năm từ 2011 đến 2013, Bộ TT&TT) 
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2.2.2.  Phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, 

Nhà nước 

Giai đoạn 2010-2013 , mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt 

động nội bộ của tỉnh Kon Tum vẫn còn tương đối thấp so với các 

tỉnh, thành phố trong cả nước 

Bảng 2.3. Xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua các năm 2010-2013 

STT Tên tỉnh/TP Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Đà Nẵng 2 1 1 2 

2 TP. Hồ Chí Minh 4 2 3 12 

3 Hà Nội 30 11 4 1 

4 Kon Tum 50 52 42 52 

5 Đắk Nông 59 62 50 50 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của 

các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương năm 2013, Bộ TT&TT) 

*Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng 

* Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước 

2.3.3. Phát triển CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh và 

dịch vụ.  

2.2.4. Phát triển, ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời 

sống xã hội 

a. Ứng dụng CNTT trong Giáo dục 

b. Ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ chuyên khoa 

c. CNTT nâng cao dân trí và đời sống văn hóa cộng đồng 

 



14 

2.2.5. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TỈNH KON TUM  

2.3.1.  Công tác xây dựng chính sách, quy chế, quy định về 

quản lý công nghệ thông tin  

Bảng 2.4. Xếp hạng cơ chế chính sách và các quy định cho ứng 

dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua 

các năm 2010-2013 

STT Tên tỉnh/TP Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Đà Nẵng 1 2 1 5 

2 TP. Hồ Chí Minh 15 32 10 23 

3 Hà Nội 9 40 7 5 

4 Kon Tum 47 50 49 61 

5 Đắk Nông 51 52 42 45 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của 

các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương năm 2013, Bộ TT&TT) 

2.3.2.  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch , các chương trình, đề 

án về ứng dụng công nghệ thông tin  

Nhìn chung công tác xây dựng các chương trình, đề án, kế 

hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Kon Tum đã được Sở 

TT&TT quan tâm xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt theo 

hướng dẫn của Bộ TT&TT. Các chương trình, đề án, kế hoạch phát 

triển CNTT 5 năm và hàng năm của tỉnh cũng đã bám sát vào các 

chương trình, đề án, kế hoạch phát triển CNTT của Chính phủ. 

2.3.3.  Thực trạng quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kỹ thuật, an toàn, an 

ninh thông tin 
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Việc tổ chức quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ 

tầng CNTT, bảo đảm kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin của tỉnh 

Kon Tum đã góp phần đảm bảo cho các hệ thống ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của các CQNN tỉnh Kon Tum được an toàn và thông 

suốt, góp phần vào việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT của CQNN tỉnh 

Kon Tum. 

2.3.4. Thực trạng quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

* Nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và 

nhà nước 

Bảng 2.5. Tỷ lệ số cơ quan có cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên 

trách về CNTT 

 

Cơ quan 

Số cơ 

quan có 

cán bộ 

lãnh 

đạo phụ 

trách về 

CNTT 

Số cơ 

quan có 

cán bộ 

chuyên 

trách về 

CNTT 

Số cán bộ 

lãnh đạo 

phụ 

trách về 

CNTT 

Số cán 

bộ 

chuyên 

trách về 

CNTT 

Chung toàn tỉnh (30 đơn vị) 30 30 30 36 

Khối sở ban ngành (20 đơn vị) 20 20 20 26 

Khối huyện, TP (10 đơn vị) 10 10 10 10 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng 

CNTT của CQNN năm 2015 của UBND tỉnh) 
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Bảng 2.6: Tình hình đào tạocho cán bộ, công chức, viên chức và 

cán bộ phụ trách CNTT của các đơn vị từ năm 2010-2015 

Tổ chức đào tạo 
Năm  

2010 

Năm  

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Số lớp đào tạo 3 9 4 1 9 

Số cán bộ được 

đào tạo 
120 180 103 28 344 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT của 

CQNN từ năm 2010-2015 của UBND tỉnh) 

* Nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp, các đối tượng trong 

xã hội 

2.3.5.  Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

Nhà nước về  công nghệ thông tin. 

Trong những năm qua, công tác kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của Nhà nước về CNTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa 

được chú trọng, chủ yếu việc kiểm tra tập trung vào nội dung chấp 

hành quy định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước gắn với việc cải cách hành chính.  

Bảng 2.7. Tình hình thực hiện nội dung ứng dụng CNTT trong 

hiện đại hóa hành chính của các đơn vị từ năm 2012 – 2015 

Nội dung kiểm tra 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Số cuộc kiểm tra (định kỳ) 01 01 01 01 

Số cuộc kiểm tra (đột xuất) 0 01 02 02 

Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử (của 

tổng số 113 hộp thư) 
45% 50% 53% 63% 

Tỷ lệ văn bản đến và đi xử lý qua 

phần mềm văn phòng điện tử 
70% 72% 80% 87% 
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Nội dung kiểm tra 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Cung cấp, cập nhật thông tin trên 

trang thông tin điện tử 
86% 90% 100% 100% 

Tỷ lệ đơn vị ban hành kế hoạch 

ứng dụng CNTT tại đơn vị 
90% 97% 100% 100% 

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo cải cách hành chính tỉnh Kon 

Tum năm 2012-2015) 

Đối với riêng Sở TT&TT của tỉnh, trong giai đoạn 2010 – 

2015, Sở TT&TT chưa thực hiện đươc công tác kiểm tra cụ thể nào 

về chuyên ngành CNTT.  

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TỈNH KON TUM 

2.4.1. Những mặt tích cực 

2.4.2. Những tồn tại và hạn chế 

* Về xây dựng chính sách, quy chế, quy định 

* Về xây dựng, tổ chức các chương trình, kế hoạch  

* Về quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thông tin, đảm bảo an 

toàn thông tin. 

* Về  đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

* Về việc kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nuớc về 

ứng dụng CNTT. 

2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế 

- Từ tổ chức bộ máy: 

- Từ nguồn kinh phí và cơ sở hạ tầng: 

- Từ năng lực, trách nhiệm của cán bộ Quản lý và chuyên trách 

CNTT 

- Từ một số nguyên nhân khác: 
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CHƯƠNG 3 

 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH KON TUM 

 

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH KON TUM 

3.1.1.  Mục tiêu và định hướng phát triển công nghệ thông 

tin của tỉnh Kon Tum đến năm 2020. 

- Phát triển Ứng dụng CNTT 

- Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT 

- Phát triển nguồn nhân lực 

- Phát triển công nghiệp CNTT 

3.1.2.  Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước 

về công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum đến năm 2020 

- Hoàn thiện chiến lược, kế hoạch tổng thể về phát triển CNTT 

của tỉnh. 

- Tập trung đầu tư, nâng cấp đảm bảo tính đồng bộ của cơ sở 

hạtầng và nguồn nhân lực CNTT đáp ứng được nhu cầu ứng dụng và 

phát triển ứng dụng CNTT củatỉnh. 

- Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động 

Công nghệ thông tin trên địa bàn 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN TẠI TỈNH KON TUM  

3.2.1.  Nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công 

nghệ thông tin trong toàn xã hội 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở, Ban, ngành, đoàn thể nhân 

dân về vị trí, vai trò ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN. 

Nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng CNTT với việc nâng cao 

năng lực quản lý điều hành. 

- Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về lợi ích của Tin 

học hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn chặt ứng dụng 

CNTT với cải cách hành chính.  

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy 

định của Luật, các văn bản dưới Luật, hướng dẫn, chỉ đạo về CNTT.  

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ 

chế, chính sách liên quan đến phát triển công nghệ thông tin  

- Tập trung nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Trung 

ương, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn về ứng dụng CNTT vào 

quản lý, điều hành và phát triển KT-XH.  

- Cụ thể hoá và thể chế hoá chính sách đầu tư ứng dụng và 

phát triển CNTT và khuyến khích ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh 

vực KT-XH.  

- Xây dựng các chính sách về đào tạo và sử dụng nguồn nhân 

lực CNTT nhằm đẩy nhanh việc đào tạo, huấn luyện và sử dụng hợp 

lý nguồn nhân lực CNTT.  

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầutư phát triểncơ 

sở hạ tầng  CNTT. 

- Xây dựng các chính sách kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài 

nước cho phát triển công nghiệp CNTT. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa SởTT&TT với các Sở, Ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai hướng 

dẫn các chủ trương, chính sách và các quy định về thúc đẩy ứng dụng 
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CNTT của tỉnh. 

3.3.3. Hoàn thiện xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ứng dụng và phát triển 

CNTT 

- Tiến hành hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án ứng 

dụng CNTT. Các cơ quan, đơn vị khi triển khai các dự án ứng dụng 

CNTT của các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh (theo ngành 

dọc) phải phù hợp với quy hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh. 

- Cần có giải pháp rõ ràng, cụ thể trong việc tạo lập và huy 

động các nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT.  

- Xây dựng khung pháp lý đồng bộ với chính sách tự do hoá 

đầu tư ở mức cao, kích thích cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa 

các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia 

cung cấp các dịch vụ CNTT.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các các chương 

trình, kế hoạch, đề án ứng dụng CNTT và có các hình thức khen 

thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với 

các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

3.3.4. Hoàn thiện Quản lý an toàn, an ninh thông tin trong 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Ban hành quy chế nội bộ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tinh.   

- Nhiệm vụ đảm bảo bí mật, an toàn, an ninh mạng phải thực 

hiện hài hòa, phù hợp với cơ chế, quy định về thuê dịch vụ CNTT 

trong CQNN.  

- Các hệ thống thông tin kết nối vào mạng Internet đều phải 

được cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng và cần được kiểm tra, đánh 
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giá thường xuyên về mức độ bảo đảm an toàn thông tin.   

- Tăng cường giáo dục ý thức bảo đảm an toàn thông tin của 

toàn xã hội. 

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên 

môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

cho hế thống thông tin mạng của cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.   

3.2.5.  Tăng cường củng cố và hoàn thiện bộ máy QLNN về 

CNTT từ tỉnh tới cơ sở 

- Tiến hành rà soát lại các qui định của Nhà nước, của tỉnh về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan 

chuyên môn của tỉnh liên quan đến công tác QLNN vềCNTT để có 

những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Củng cố và hoàn thiện tổ 

chức bộ máy và năng lực cán bộ, công chức của Sở TT&TT, Phòng 

VH-TT các huyện, thành phố. Cùng với đó là tổ chức bộ máy của các 

đơn vị sự nghiệp công ích về CNTT của tỉnh.  

- Đối với Trung tâm CNTT và Truyền thông tập trung đầu tư, 

phát triển thành trung tâm mạnh của tỉnh để triển khai phát triển và 

ứng dụng CNTT trong toàn tỉnh, phát triển Chính quyền điện tử, đảm 

bảo an toàn thông tin cho hạ tầng và các hệ thống thông tin chính 

quyền điện tử. 

- Củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin 

của tỉnh nhằm tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, bảo đảm thẩm 

quyền để điều phối chung việc triển khai các ứng dụng và phát triển 

CNTT của tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo CNTT 

các cấp, ngành. 

3.2.6. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước 

và chuyên trách về CNTT 

- Tỉnh cần tiến hành xây dựng đề án khảo sát, phân loại, đánh 
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giá nguồn nhân lực CNTT hiện có. Trên cơ sở đó, có kế hoạch đào 

tạo và đào tạo lại đội ngũ này.  

- Mở rộng qui mô và đa dạng hoá các hình thức đào tạo nguồn 

nhân lực CNTT.  

- Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng khoa học và thực 

tiễn. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, địa 

phương thông qua việc xác định một cách đúng đắn mục tiêu, nội 

dung của việc ứng dụng CNTT vào từng ngành, lĩnh vực cụ thể. 

CNTT.  

3.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định nhà nước về CNTT 

Cần có sự phối hợp giữa Sở TT&TT với Sở Nội vụ để tham 

mưu cho UBND tỉnh tuyển dụng cán bộ thanh tra cho Sở Thông tin 

và Truyền thông nhằm đáp ứng nhân lực trong công tác thanh, kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về CNTT.  

Xác định các lĩnh vực trọng điểm cần tập trung kiểm tra, giám 

sát. 

Tiếp tục phát huy, lồng ghép các nội dung chấp hành quy định 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước gắn với việc kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao hiệu quả 

của công tác thanh tra . Thông qua công tác thanh, kiểm tra để phổ 

biến, hướng dẫn các chính sách pháp luật của nhà nước về CNTT cho 

các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời phát hiện và đề 

xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý 

hoạt động CNTT không còn phù hợp.  

3.2.7. Các giải pháp khác 
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KẾT LUẬN 

CNTT đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội 

trong thời đại ngày nay. CNTT đã trở thành nhân tố quan trọng, là 

cầu nối trao đổi giữa các thành phần của xã hội toàn cầu. Việc ứng 

dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã góp phần thúc đẩy công cuộc 

đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng 

cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả 

quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc dân, nâng cao chất lượng 

cuộc sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi 

tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. Ngày nay không chỉ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công 

việc mà còn là một kênh hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của đơn vị 

mình. Chính phủ cũng xem việc ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy cải cách hành chính từ 

Trung ương đến các địa phương, vào từng công đoạn trong công việc 

hành chính hàng ngày của mỗi một cán bộ, công chức tại cơ quan 

hành chính, góp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tác nghiệp 

của cơ quan, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân, tổ chức và là tiền 

đề quan trọng để tiến đến chính quyền điện tử. 

Với vai trò to lớn như vậy, việc xác định đúng phương hướng 

phát triển cho ngành sẽ tạo nên động lực thúc đẩy cho sự phát triển 

bền vững của nền kinh tế mà trong đó công tác QLNN về CNTT 

đóng một vai trò quan trọng mang tính chất chiến lược và quyết định. 

Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển 

CNTT, chúng tacần tiếp tục đổi mới và tăng cường củng cố, hoàn 

thiện bộ máy quản lý; nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng 

CNTT; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế 
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