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HƯỚNG DẪN CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 

TRONG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
(Kèm theo công văn số           /THH-DVCNTT ngày      tháng       năm 2020 

 của Cục Tin học hóa) 

 

I. Phạm vi và mục tiêu 

1. Phạm vi  

Tài liệu này hướng dẫn các yêu cầu chức năng của hệ thống trong phạm vi 

triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh theo văn bản số 4176/BTTTT-

THH ngày 22/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn 

triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh. 

2. Mục tiêu 

Đưa ra các yêu cầu về chức năng của hệ thống trong triển khai thí điểm 

dịch vụ đô thị thông minh để các địa phương tham gia thí điểm tổ chức triển 

khai phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế tại địa phương. 

Kết thúc thời gian thí điểm, các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

Cục Tin học hóa thực hiện đánh giá, tổng kết kinh nghiệm và bài học từ thực 

tiễn triển khai thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh của địa phương để từ đó 

tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống cung cấp dịch vụ và xem xét nhân rộng mô 

hình cho các đô thị khác tại địa phương. 

II. Yêu cầu chức năng đối với hệ thống cung cấp dịch vụ đô thị thông minh  

1. Các chức năng của nền tảng đô thị thông minh 

- Cho phép các dịch vụ, phần mềm trong hệ thống có thể kết nối, chia sẻ dữ 

liệu nghiệp vụ với nhau. 

- Cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống phục vụ chính 

quyền điện tử qua nền tảng LGSP. 

- Cung cấp các dữ liệu dùng chung, định danh, phân quyền cho các dịch vụ, 

phần mềm trong hệ thống. 

- Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các dịch vụ kết nối, 

khai thác dữ liệu của hệ thống. 

- Cung cấp cơ chế thu thập, phân tích dữ liệu từ các hệ thống, dịch vụ. 
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- Cung cấp cơ chế lưu trữ dữ liệu lớn (Big data) phục vụ cho việc xử lý, 

phân tích dữ liệu. 

- Cung cấp cơ chế bóc tách, phân tích, tổng hợp dữ liệu lớn thành các dữ 

liệu chuyên ngành. 

- Cung cấp dữ liệu mở cho các dịch vụ, hệ thống bên ngoài có thể sử dụng 

lại dữ liệu của nền tảng. 

- Có chức năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và quản trị cho nền tảng. 

2. Yêu cầu chức năng hệ thống cung cấp dịch vụ đô thị thông minh cơ bản 

a) Dịch vụ phản ánh hiện trường: 

TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

1.  Người dân Chức năng gửi phản ánh của 

người dân bằng giao diện 

web, bằng ứng dụng di động 

thông minh cho người dân. 

Dịch vụ cho phép người dân đăng 

tải hình ảnh hoặc video phản ánh, 

nội dung phản ánh, vị trí (kinh độ, 

vĩ độ) tại nơi phản ánh. 

2.  Chức năng xem nội dung 

phản ánh. 

Cho phép người dân có thể xem 

được nội dung mình đã phản ánh, 

nội dung người khác phản ánh, nội 

dung trả lời phản ánh. 

3.  Chức năng thông báo kết 

quả xử lý phản ánh. 

Người dân có thể nhận được thông 

báo kết quả xử lý đối với phản ánh 

của mình được gửi lên hệ thống. 

4.  Chức năng đánh giá dịch vụ 

phản ánh. 

Cho phép người dân có thể đánh 

giá được chất lượng, mức độ hài 

lòng về dịch vụ. 

5.  Chuyên 

viên xử lý 

Chức năng thực hiện xử lý 

theo quy trình chuẩn 

(Standard Operating 

Procedure - SOP). 

Cho phép chuyên viên có thể thực 

hiện tiếp nhận và phân loại các 

phản ánh của người dân. 

Cho phép chuyên viên xử lý theo 

quy trình và phản hồi lại  người 

dân ngay trên hệ thống 

6.  Lãnh đạo 

các đơn vị 

phối hợp 

Chức năng phê duyệt kết 

quả xử lý của chuyên viên. 

Chức năng cho phép phê duyệt 

duyệt kết quả xử lý của chuyên 

viên thuộc lĩnh vực mình quản lý. 
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TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

7.  xử lý Xem báo cáo. Cho phép giám sát tình hình xử lý 

các phản ánh của đơn vị: phản ánh 

đã được xử lý, chưa xử lý, phản 

ánh quá hạn,… 

8.  Gửi báo cáo. Gửi báo cáo kết quả xử lý phản ánh 

của đơn vị lên cấp trên. 

9.  Lãnh đạo 

chính 

quyền 

Chức năng báo cáo, thống 

kê. 

Hiển thị tình hình tiếp nhận phản 

ánh của người dân: số lượng phản 

ánh tiếp nhận, số lượng đã xử 

lý/chưa xử lý, số lượng phản ánh 

quá hạn xử lý,… 

10.  Chức năng giám sát. Cho phép lãnh đạo có thể theo dõi 

chi tiết từng phản ánh, từng lĩnh 

vực được tích hợp, hiển thị trực 

quan trên bản đồ số. 

11.  Ứng dụng cho lãnh đạo trên 

thiết bị di động. 

Cho phép lãnh đạo có thể thực hiện 

các chức năng giám sát, xem báo 

cáo,… bằng ứng dụng trên thiết bị 

di động. 

b) Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông: 

TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

1.  Người dân Chức năng giám sát chất 

lượng dịch vụ giao thông 

công cộng (tùy vào đặc thù 

địa phương). 

Cho phép người dân có thể theo 

dõi được tình hình giao thông 

công cộng (qua hình ảnh camera 

trên bản đồ số, qua bản đồ mật độ, 

thời gian di chuyển trung bình, tỉ 

lệ đúng giờ/trễ giờ,…). 

2.  Chức năng tiếp nhận thông 

tin giao thông cho người dân 

qua ứng dụng web và 

mobile. 

Cho phép người dân có thể sử 

dụng ứng dụng web hoặc mobile 

để theo dõi tình hình giao thông. 

3.  Chuyên Chức năng giám sát giao Các camera giao thông được tích 
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TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

viên xử lý thông qua hình ảnh. hợp về Trung tâm Giám sát, điều 

hành đô thị thông minh (IOC), 

chuyên viên có thể giám sát các 

điểm giao thông tại IOC. 

4.  Phân tích hình ảnh giao 

thông tự động, phát hiện và 

phân loại các hành vi vi 

phạm giao thông. 

Các hành vi vi phạm giao thông 

như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, 

đi vào đường cấm,… sẽ được 

phân tích, phát hiện tự động và 

chuyển cơ quan liên quan xử lý. 

5.  Chức năng cho phép cảnh 

báo tự động. 

Khi có vi phạm xảy ra, hệ thống 

sẽ tự động phát hiện và đưa ra 

cảnh báo để cán bộ có thể xử lý 

ngay. 

6.  Lãnh đạo 

chính 

quyền 

Chức năng báo cáo. Cung cấp báo cáo theo định kỳ, 

theo thời gian thực cho lãnh đạo 

nắm bắt và giám sát tình hình 

giao thông trong đô thị, tình trạng 

vi phạm giao thông,… 

7.  Chức 

năng mở 

rộng 

Chức năng kết nối với hệ 

thống xử phạt giao thông. 

Cho phép hệ thống có thể kết nối 

với hệ thống xử phạt giao thông 

để từ đó có thể xử phạt tự động 

các hành vi vi phạm giao thông. 

8.  Chức năng hỗ trợ điều hành 

giao thông: điều chỉnh tín 

hiệu đèn giao thông, phân 

luồng, phân tuyến… phù 

hợp với các tình huống được 

camera ghi nhận. 

Cho phép cán bộ có thể điều 

hành, điều tiết đèn tín hiệu giao 

thông khi cần thiết của các điểm 

nút giao thông tại Trung tâm IOC. 

c) Dịch vụ an ninh trật tự của đô thị: 

TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

1.  Người dân Chức năng cảnh báo tình 

hình an ninh trật tự đô thị. 

Người dân có thể nhận các cảnh 

báo về tình hình an ninh trật tự đô 

thị, các tình huống khẩn cấp diễn 
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TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

ra trong đô thị thông qua ứng 

dụng di động. 

2.  Chuyên 

viên xử lý 

Chức năng tích hợp các 

camera tại các vị trí trọng 

điểm, những vị trí cần giám 

sát. 

Cho phép tích hợp các camera tại 

tất cả các vị trí trọng điểm, vị trí 

cần giám sát đến IOC. 

3.  Phân tích hình ảnh camera tự 

động phát hiện các hành vi 

ảnh hưởng đến an ninh, trật 

tự của đô thị. 

Cho phép phân tích tự động các 

hành vi vi phạm ảnh hưởng đến 

an ninh, trật tự đô thị, cảnh báo 

các hành vi ảnh huởng đến an 

ninh trật tự. 

4.  Chức năng điều phối các lực 

lượng phối hợp xử lý khi có 

sự kiện mất an toàn diễn ra. 

Cho phép kích hoạt kịch bản xử 

lý theo quy trình chuẩn (SOP) khi 

có sự kiện mất an ninh trật tự 

diễn ra; điều phối các lực lượng 

tại hiện trường tham gia phối hợp 

xử lý. 

5.  Lãnh đạo 

chính 

quyền 

Chức năng báo cáo, tổng hợp 

tình hình an ninh trật tự trong 

đô thị. 

Cho phép lãnh đạo nhận được 

các báo cáo tự động, báo cáo 

tổng hợp về các vụ việc, hành vi 

gây mất an ninh trật tự theo thời 

gian. 

6.  Chức năng điều hành. Chức năng cho phép lãnh đạo có 

thể gửi các thông tin điều hành, 

điều phối liên ngành để phối hợp 

xử lý khi có sự kiện mất an ninh 

trật tự diễn ra. 

d/ Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng: 

TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

1.  Chuyên 

viên xử lý 

Cho phép thu thập dữ liệu 

phân tích từ nhiều mạng xã 

hội (Facebook, Youtube, 

Twitter,..) và các trang báo, 

Chức năng cho phép thực hiện 

thu thập dữ liệu từ các trang 

mạng phổ biến, từ các báo, trang 

thông tin điện tử để phân tích, 
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TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

trang thông tin điện tử theo 

thời gian thực. 

tổng hợp thông tin cần giám sát 

theo thời gian thực. 

2.  Chức năng lọc tin, phân loại 

thông tin theo từ khóa. 

Cho phép phân loại thông tin 

quan tâm theo từ khóa để giám 

sát thông tin, lọc các thông tin 

liên quan đến cá nhân, đến tổ 

chức để theo dõi. 

3.  Chức năng cảnh báo, thông 

báo kịp thời những vấn đề 

nóng, nhạy cảm. 

Những vấn đề nóng, nhạy cảm 

đang lan truyền trên mạng được 

thông báo kịp thời để xử lý. 

4.  Lãnh đạo 

chính 

quyền 

Chức năng báo cáo tổng hợp 

tình hình giám sát theo thời 

gian. 

Cho phép lãnh đạo có thể xem 

báo cáo tổng hợp tình hình giám 

sát nội dung thông tin trên mạng. 

5.  Hỗ trợ theo dõi, giám sát trên 

thiết bị di động. 

Cho phép lãnh đạo có thể theo 

dõi, giám sát thông tin trên môi 

trường mạng trên thiết bị di động. 

6.  Chức năng 

mở rộng 

Chức năng phân tích thông 

tin tự động. 

Cho phép phân loại thông tin 

theo xu hướng, theo nội dung tích 

cực/tiêu cực, báo cáo tổng hợp. 

7.  Chức năng tổng hợp thông 

tin từ người dùng có ảnh 

hưởng lớn trên mạng. 

Cho phép thu thập, tổng hợp, 

phân tích các nội dung được tạo 

và chia sẻ từ những người dùng 

có ảnh hưởng lớn trên các mạng 

xã hội. 

8.  Chức năng hỗ trợ xử lý vi 

phạm. 

 

Cho phép hỗ trợ chuyên viên 

thực hiện xử lý vi phạm hoặc kết 

nối đến cơ quan có thẩm quyền 

để xử lý khi phát hiện hành vi vi 

phạm. 

9.  Hỗ trợ xử lý khủng hoảng. Cho phép phát hiện sớm, ngăn 

ngừa, cảnh báo các nguồn tin có 

thể dẫn đến khủng hoảng truyền 

thông trên mạng xã hội. 

10.   Điểm tin. Cho phép lãnh đạo có thể xem 
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TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

danh sách các tin tức được tổng 

hợp trên mạng liên quan đến tổ 

chức, cá nhân trong tổ chức. 

đ) Dịch vụ giám sát an toàn thông tin: 

TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

1.  Chuyên 

viên xử lý 

Chức năng giám sát, cảnh 

báo an toàn thông tin. 

Cho phép giám sát hệ thống 

mạng và các thiết bị đầu cuối 

trong toàn bộ hệ thống triển khai 

thí điểm dịch vụ đô thị thông 

minh; có khả năng phát hiện kịp 

thời các vấn đề ảnh huởng đến an 

toàn thông tin và cảnh báo những 

vấn đề gây mất an toàn thông tin. 

2.  Chức năng hỗ trợ xử lý, điều 

phối ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin. 

Có hướng dẫn xử lý cảnh báo, sự 

cố trong hệ thống. 

3.  Lãnh đạo 

chính 

quyền 

Chức năng báo cáo. Báo cáo giám sát tình hình an 

toàn thông tin diễn ra trên hệ 

thống theo thời gian tại các thời 

điểm khác nhau. 

4.  Theo dõi tình hình an toàn 

thông tin trên thiết bị di động 

thông minh. 

Hỗ trợ lãnh đạo có thể theo dõi, 

giám sát tình hình an toàn thông 

tin trên thiết bị thông minh. 

e) Giám sát dịch vụ công: 

TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

1.  Người 

dân, doanh 

nghiệp 

Tra cứu thông tin kết quả xử 

lý dịch vụ công trực tuyến 

trên ứng dụng di động. 

Cho phép người dân, doanh 

nghiệp có thể sử dụng ứng dụng 

trên thiết bị di động để tra cứu 

thông tin kết quả xử lý hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến. 
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TT Đối tượng 

phục vụ 

Chức năng Mô tả 

2.  Chuyên 

viên 

Báo cáo giám sát. Chức năng báo cáo giám sát tình 

hình xử lý hồ sơ dịch vụ công 

trực tuyến. 

3.  Lãnh đạo 

chính 

quyền 

Hỗ trợ giám sát trên ứng 

dụng di động. 

Lãnh đạo có thể xem được báo 

cáo giám sát, kết quả thực hiện 

các dịch vụ công: tổng hồ sơ tiếp 

nhận, số hồ sơ đã xử lý đúng hạn, 

chưa xử lý, quá hạn.  

Xem được trực tiếp hình ảnh từ 

các phòng tiếp nhận hồ sơ trên 

ứng dụng di động. 

4.  Chức năng 

mở rộng 

Chức năng tự động giám sát, 

cảnh báo bằng hình ảnh 

camera tại bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ. 

Tự động giám sát, cảnh báo 

chuyên viên tiếp nhận hồ sơ dịch 

vụ công qua hình ảnh camera qua 

hành vi như: ra khỏi vị trí quá 

thời gian quy định, không mặc 

đồng phục,... 

3. Các chức năng khuyến nghị của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị 

thông minh để xử lý các tình huống khẩn cấp: 

- Cung cấp đầy đủ các loại báo cáo, các phân tích chuyên sâu nhiều chiều,  

phản ánh đầy đủ diễn biến đang diễn ra và thay đổi theo tình hình thực tế của 

tình huống khẩn cấp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. 

- Cung cấp công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành được kết nối đến tất cả các cơ 

quan, cá nhân liên quan để phối hợp xử lý và báo cáo kết quả thực hiện tới lãnh 

đạo. 

- Cung cấp kết nối trực tiếp đến camera các điểm cần giám sát, sử dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) phục vụ giám sát, theo dõi và nhận diện hành vi vi phạm thông 

qua hình ảnh và đưa ra các cảnh báo, báo cáo giám sát. 

- Cung cấp giám sát phân tích mạng xã hội, thực hiện giám sát thông tin 

trên môi trường mạng, phát hiện tự động và kịp thời đưa ra báo cáo, cảnh báo về 

những thông tin xấu, độc đang lan truyền trên mạng giúp lãnh đạo đưa ra những 

biện pháp phù hợp. 
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- Cung cấp các quy trình xử lý chuẩn (SOP) để hỗ trợ xử lý công việc và 

chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp. 

- Cung cấp quy trình điều phối liên ngành và huy động các lực lượng khác 

nhau trong tình huống khẩn cấp. 

- Cung cấp công cụ họp thông minh luôn sẵn sàng kết nối đến bất cứ điểm 

cầu trong nước, ngoài nước thông qua ứng dụng di động, giúp tổ chức các buổi 

họp, thảo luận nhanh, tìm phương án phối hợp xử lý. 

- Cung cấp đầy đủ các ứng dụng cho lãnh đạo để có thể theo dõi, chỉ đạo từ 

xa. Ứng dụng cho người dân để tiếp nhận thông tin, nhận cảnh báo và hướng 

dẫn xử lý khi có tình huống khẩn cấp. 

- Cung cấp hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh tức thì của người dân đối 

với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân có thể tham gia giám sát và cung 

cấp thông tin giúp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. 

- Chức năng kết nối với các đầu mối, cơ quan, địa phương khác khi cần 

thiết (công an, y tế, phòng cháy chữa cháy, các địa phương,…) 

Căn cứ vào các yêu cầu chức năng của hệ thống trong triển khai thí điểm 

dịch vụ đô thị thông minh nêu trên, các địa phương chủ động phát triển các ứng 

dụng để phục vụ cho các đối tượng người sử dụng tương ứng.  

 




