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CHƯƠNG TRÌN H
triển khai thực hiện Chuyên đề “Tập trung đầu tư phát triển, 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 
ù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn vói 
cây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh”

Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10/5/2019 của Thành ủy về thực 
hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dụng và 
phát triển thành phố Đà Nằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường 
vụ Thành ủy ban hành Chương trình triến khai thực hiện Chuyên đề “Tập trung đầu 
tư phát triến, đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù họp 
với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, 
thành phố thông minh” như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển và đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tại thành phố Đà Nằng phù họp 
với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, 
thành phố thông minh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

- Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh để đẩy nhanh chuyển 
đồi số chính quyền dựa trên công nghệ thông tin - truyền thông là quá trình lâu dài, 
liên tục. Đây là xu thê tât yêu, khách quan, có ý nghĩa quan trọng của hệ thống chính 
trị và toàn xã hội. Việc ứng dụng các công nghệ để chuyển đồi phương thức làm việc 
từ truyền thống sang nền tảng kỹ thuật số cần đảm bảo đồng bộ và sự tham gia tích 
cực của các câp, các ngành. Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước và huy động, 
sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 
chính quyền điện tử, thành phố thông minh hằng năm và phát triển công nghiệp công 
nghệ thông tin - truyền thông.

- Các hệ thống thông tin, các nguồn đầu tư của các chương trình, dự án liên 
quan đến Cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển theo kiến trúc chung, chuẩn 
hóa, thống nhất theo các quy định quản lý chuyên ngành; chia sẻ và kế thừa dựa trên 
các nền tảng, tài nguyên chung như: Chính sách, hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng, nhân 
lực, an toàn thông tin để tạo ra hệ sinh thái chuyển đổi số.
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2. Mục tiêu

- Ngành công nghiệp công nghệ thông tin đóng góp khoảng 10% tồng sản 
phẩm (GRDP) trên địa bàn thành phố vào năm 2025 và 15% GRDP vào năm 2030.
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- Đen năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với 
các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; góp phần tích cực 
vào mục tiêu đến năm 2045: “Thành pho Đà Nằng trở thành đô thị lớn, sinh thái và 
thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống 
đạt đẳng cấp khu vực Châu Á”.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đồi mới tư duy, thống nhất nhận thức; tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy sự tham gia của Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội

- Đẳy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trưong, nghị 
quyết của Trung ương và của Thành ủy vê đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
điện tử, viễn thông, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dụng 
chính quyền điện tử, thành phố thông minh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, găn với 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của 
các cấp, các ngành.

- Quán triệt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 
vừa là công cụ, vừa là động lực quan trọng trong quản lý và phát triển kinh tế - xã 
hội dựa trên thúc đẩy chuyển đổi số, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô 
thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

- Ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các ngành, 
lĩnh vực; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, tạo môi trường thuận lợi và hồ 
trợ có trọng tâm, trọng điểm để người dân và doanh nghiệp là các chủ thê quyết định 
tham gia đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Xây dựng cơ 
chế họp tác giữa Nhà nước và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong xây 
dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ có liên quan.

- Phát huy sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã 
hội thành phố vào công tác tuyên truyền, góp phần đồi mới tư duy, thống nhất nhận 
thức của các tầng lóp nhân dân về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, điện 
tử, viễn thông phù họp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng 
chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nền tảng 
lưu trữ và xử lý phục vụ vận hành chính quyền điện tử, triển khai thành phố thông 
minh. Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nằng đảm bảo hạ tầng lưu trữ và 
phục vụ các ứng dụng thành phố thông minh; xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng 
theo tiêu chuẩn quốc tế; triển khai giải pháp ứng dụng điện toán đám mây, hệ thống 
tính toán hiệu năng cao; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Hoàn thành xây dựng 
hệ thống giám sát và điều khiển giao thông thông minh; hệ thống giám sát an ninh 
trật tự; hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống điện chiếu sáng công cộng; hệ thống 
quan trắc môi trường thông minh, phù họp và hiệu quả. Xây dựng quy hoạch đồng
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bộ mạng lưới thiết bị cảm biến và bộ tiêu chuẩn khuyến nghị áp dụng đối với mạng 
cảm biến, thiết bị cảm biến theo công nghệ Internet kêt nôi vạn vật (IoT).

- Phát triển hạ tầng viễn thông tốc độ cao, liên vùng, đảm bảo kết nối phục vụ 
nền kinh tế số, gắn với vận hành chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông 
minh. Phát triển, mở rộng kết nối Intenet băng rộng đến tất cả doanh nghiệp, hộ gia 
đình và phủ sóng vô tuyến băng rộng (5G và thế hệ kế tiếp) toàn thành phố; mở rộng 
phạm vi kết nối cho Mạng đô thị thành phố (mạng MAN); mở rộng kết nối mạng đô 
thị, mạng Wifi đến các trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp, khu chung cư 
nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng cuộc sống người 
dân và nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng cơ chế tài chính chia sẻ về hạ tầng 
dùng chung; ưu tiên thu hút đầu tư phát tri en hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, 
nhất là trong các lĩnh vực quản lý đô thị như: Giao thông, cấp thoát nước, xử lý chât 
thải, lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng, cảnh báo thiên tai...

- Phát triến hạ tầng dữ liệu đảm bảo khả năng tích họp, chia sẻ sử dụng, phân 
tích dữ liệu lớn và hình thành dữ liệu mở phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp đồi mới 
sáng tạo. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên 
ngành của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện. Xây dựng Kho dữ 
liệu dùng chung toàn thành phố trên cơ sở tích họp các cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành. Xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác dự 
báo các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và hỗ trợ việc ra quyết định, xây dựng chính sách. 
Nghiên cứu, tố chức cung cấp dữ liệu mở, công khai, minh bạch thông tin của chính 
quyền cho người dân, doanh nghiệp; uu tiên dữ liệu trong các lĩnh vực đất đai, môi 
trường, xây dựng, giao thông, đầu tư công, thuế, hải quan, tư pháp... Xây dựng hệ 
thống dữ liệu điện tử cá nhân làm nền tảng xác thực, định danh, cung cấp thông tin, 
dịch vụ công thuận lợi, nhanh chóng qua mạng cho doanh nghiệp, người dân, hướng 
đến hình thành công dân thông minh.

3. Phát triển hạ tầng các khu công nghệ thông tin phục vụ phát triển công 
nghiệp số

- Triển khai tốt các đề án về mở rộng Khu Công nghệ thông tin tập trung Công 
viên phần mềm Đà Nang, thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung - Khu Công 
nghệ thông tin Đà Nang; đấy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh 
nghiệp quốc tế vào Khu Công nghệ thông tin Đà Nang. Triển khai xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật Khu Công viên phần mềm số 2; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triến các 
khu công viên phần mềm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

- Khuyến khích hình thành các khu văn phòng theo hình thức không gian làm 
việc chung để tạo điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ 
thông tin, xây dựng thành phố thông minh.

- Nghiên cứu áp dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù của 
Quốc hội, Chính phủ đối với đối với các khu công nghệ thông tin tập trung trên địa 
bàn thành phố. Đẩy mạnh đầu tư triển khai các chương trình hồ trợ phát triển công
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nghệ số, doanh nghiệp công nghệ số; đẩy nhanh việc chuyển đồi số các cơ quan 
Đảng, chính quyên các cấp và trong xã hội.

4. ứng dụng các công nghệ mói, đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ 
thống thông tin

- Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố và 
các ứng dụng dùng chung. Hoàn thiện cồng dịch vụ công trực tuyến tích họp với 
Cồng dịch vụ công quốc gia; xây dựng, đưa vào sử dụng 100% dịch vụ công trực 
tuyến phục vụ tồ chức, công dân; triển khai thanh toán qua mạng cho các dịch vụ 
hành chính công và sự nghiệp công.

- Triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của 
lãnh đạo thành phố như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, hệ thống nhận 
dạng xử lý tiếng nói, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, hệ thống 
thông tin báo cáo... Triển khai hiệu quả các kiến trúc ứng dụng chuyên ngành (giáo 
dục và đào tạo, y tế, du lịch, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải...).

- Thí điểm triển khai mô hình đô thị thông minh tại Khu Công nghệ cao Đà 
Nang và quận Liên Chiểu. Ưu tiên triển khai các ứng dụng thành phố thông minh, 
nhất là: cồng thông tin giao thông trực tuyến, bãi đỗ xe, trường học, bệnh viện, thẻ 
du lịch thông minh, quản lý tòa nhà, quản lý chất thải thông minh, giám sát tàu 
thuyền, giám sát rừng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm... Phát triển thương mại điện 
tử, xây dựng nền kinh tế chia sẻ theo Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

- Chủ động triền khai các giải pháp đồng bộ, hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin; đảm bảo an toàn hệ thống thông tin các cơ quan Đảng, Nhà nước 
của thành phố, bảo vệ thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân. Hoàn thiện sản phâm 
“tường lửa” và nâng cấp, tích họp hệ thống này thành thiết bị an ninh đa chức năng, 
đồng thời triển khai cho các hệ thống quận, huyện. Xây dựng hệ thống trung tâm 
công nghệ cao phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao; hệ thống quản lý, giám sát thông tin mạng xã hội để kịp thời cảnh báo, phản 
ánh các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn thành phô.

5. Phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông trọng điếm

- Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm hoàn thiện, 
nhất là sản phẩm phần mềm, nội dung số, sản phẩm có nền tảng dùng chung, ứng 
dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, chuỗi khôi, 
Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn...

- Triển khai có hiệu quả chính sách hồ trợ phát triển công nghệ thông tin trên 
địa bàn thành phố. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, chuyên giao công 
nghệ, ưu tiên các giải pháp tích họp, ứng dụng, nghiên cứu sản phẩm sử dụng các 
công nghệ mới phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, thành phô thông minh.

- Đẩy mạnh họp tác, liên kết vùng, địa phương trong phát triển công nghệ 
thông tin - truyền thông; tồ chức các diễn đàn công nghệ thông tin khu vực đế hợp
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tác phát triển sản phẩm và nhân rộng các mô hình, sản phẩm ứng dụng công nghệ 
thông tin - truyền thông đã triển khai hiệu quả.

6. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tiếp 
cận xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0

- Tập trung triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông 
tin đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố thông minh, tiếp cận Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin - truyền thông đến làm việc tại thành phố.

- Bôi dưỡng, chuân hóa các kỹ năng công nghệ thông tin và cập nhật trình độ 
công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây 
dựng và vận hành thành phố thông minh, tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm 
bảo an ninh, an toàn thông tin. Đẩy mạnh đào tạo cộng đồng để nâng cao khả năng 
tiếp cận và năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông; bảo vệ 
thông tin riêng tư của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

7. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển chính quyền điện tử, thành phố 
thông minh

- Nghiên cứu, gắn kết xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh 
với mô hình chính quyên đô thị, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý đô thị dựa trên 
dữ liệu và nền tảng công nghệ số.

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia phát 
triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Ưu 
tiên bố trí hợp lý ngân sách thành phố trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, đồng thời 
đẩy mạnh huy động các nguồn vốn vay ODA, tài trợ không hoàn lại từ các tồ chức 
tài chính quôc tê đê triên khai các chương trình, dự án nền tảng, động lực, trọng 
diêm vê xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

- Phát triển và áp dụng các ứng dụng thông minh có thu phí với hình thức phù 
họp và khuyến khích người dân sử dụng nhằm tạo nguồn kinh phí tái đầu tư; khuyến 
khích các tô chức, doanh nghiệp, người dân tham gia xây dựng các ứng dụng thông 
minh phục vụ cộng đồng, cung cấp các dữ liệu mở, miễn phí đế hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ đê khuyến khích khởi nghiệp đối mới sáng tạo, phát triến các ứng dụng thông minh.

- Xây dựng, ban hành chính sách ưu đãi, đặc thù cho nhân lực công nghệ thông 
tin, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện tiếp cận, chuyển 
giao công nghệ, tham mưu, vận hành hệ thống thông minh, đảm bảo an toàn thông tin.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền và hợp tác quốc tế

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đông thuận, ủng hộ, 
tham gia và đồng hành người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong xây dựng chính 
quyền điện tử, thành phố thông minh.
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- Tích cực hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế về thành phô thông minh; 
họp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ thông tin quốc tế; đấy mạnh xúc 
tiến đầu tư, tiếp cận các ứng dụng thông minh, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, công 
nghệ và huy động nguồn lực quốc tế trong xây dựng thành phố thông minh.

m. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố 
căn cứ các nội dung, yêu cầu của Chương trình này, tố chức quán triệt, cụ thê hóa triên 
khai thực hiện phù họp với tình hình, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan hướng 
dẫn, chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đôi mới tư duy trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn 
xã hội về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù họp với 
xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thành 
phố thông minh.

3. Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chỉ đạo Uy ban nhân 
dân thành phố và các ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung Chương trình này, 
xây dựng kế hoạch cụ thể để tồ chức thực hiện; phân công lãnh đạo ủy ban nhân 
dân thành phố phụ trách theo dõi, chỉ đạo triển khai và định kỳ sơ kết, tông kêt, báo 
cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc 
Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn 
đốc, chỉ đạo, kiếm tra thực hiện Chương trình này; định kỳ báo cáo đê Ban Thường 
vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhân:
- Ban Kinh tế TW , VPTW  Đảng (để b/cáo),
- Các cơ quan TM GV Thành ủy,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV  Thành đoàn.
- Các sở, ban, ngành thành phố,
- Các quận ủy, huyện ủy, 

đảng ủy trực thuộc TƯ,
- Các đồng chí ƯV BT V  Thành ủy,
- Lưu VT, TH.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
TH Ư
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