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CHƯƠNG I. 

TỔNG QUAN 

I. GIỚI THIỆU 

Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử (CQĐT) thành phố Đà Nẵng là 

một tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của 

thành phố Đà Nẵng, và cách thức tổ chức các ứng dụng này để hỗ trợ các cơ 

quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ một 

cách có hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể 

CQĐT giúp lãnh đạo các cấp có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai 

CQĐT kịp thời, chính xác. Kiến trúc tổng thể CQĐT thể hiện thiết kế tổng thể 

các thành phần trong hệ thống CQĐT, chức năng và mối quan hệ giữa các thành 

phần, giúp thành phố Đà Nẵng đạt được các mục đích sau: 

- Tăng cường khả năng kết nối, tích hợp, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại 

thông tin, cơ sở hạ tầng; 

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, hướng đến triển khai 

ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển 

khai của các cơ quan nhà nước; 

- Nâng cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng, phát triển về lâu dài khi triển 

khai các hệ thống thông tin; 

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CQĐT cần xây dựng và lộ 

trình, trách nhiệm triển khai của các cơ quan có liên quan;  

Kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà Nẵng được phân chia làm các 

kiến trúc thành phần tương ứng với các góc nhìn khác nhau về hệ thống ứng 

dụng chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, bao gồm 7 kiến trúc thành phần 

như sau:  

- Kiến trúc nghiệp vụ; 

- Kiến trúc dữ liệu; 

- Kiến trúc ứng dụng; 

- Kiến trúc kỹ thuật; 

- Kiến trúc an ninh; 

- Kiến trúc dịch vụ; 

- Các tiêu chuẩn, chính sách. 

Mỗi góc nhìn, tức là mỗi kiến trúc thành phần, sẽ được mô tả chi tiết ở 

riêng một chương. Mỗi chương đưa ra các nguyên tắc thiết kế và từ đó thiết lập 

kiến trúc thành phần tương ứng và diễn đạt dưới dạng một mô hình đồ họa trực 
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quan. Các mô hình kiến trúc thành phần và các nguyên tắc thiết kế tương ứng 

chính là những thành phần chính định hình nên Kiến trúc tổng thể CQĐT thành 

phố Đà Nẵng. 

 

Hình 1: Kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà Nẵng 

Kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên 

Khung kiến trúc nhóm mở, có tên tiếng Anh là TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework). Đây là một khung kiến trúc được sử dụng phổ biến 

trên thế giới, bao gồm các phương pháp, công cụ, và chỉ dẫn chi tiết mà các tổ 

chức, doanh nghiệp có thể sử dụng để xây dựng nên Kiến trúc tổng thể của riêng 

tổ chức, doanh nghiệp của mình. Trong Kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà 

Nẵng, các thành phần Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc dữ liệu, Kiến trúc ứng 

dụng, Kiến trúc kỹ thuật được xây dựng dựa theo các hướng dẫn của TOGAF. 

Các thành phần còn lại như Kiến trúc an ninh, Kiến trúc dịch vụ, Các tiêu chuẩn, 

chính sách được thành phố Đà Nẵng tự xây dựng. 

Kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố Đà 

Nẵng công bố lần đầu tiên tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/7/2010. 

Kiến trúc tổng thể được mô tả trong tài liệu này chính là một phiên bản kế tiếp 

của Kiến trúc tổng thể đã được ban hành tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND, 

trong đó cập nhật, bổ sung một số quan điểm, kinh nghiệm rút ra của thành phố 

Đà Nẵng sau thời gian 05 năm triển khai giai đoạn 2010-2015. Các kiến trúc 

thành phần của Kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà Nẵng được khái quát 

hóa tại Hình 1. 

Công việc xây dựng một hệ thống ứng dụng CNTT liên hoàn, tích hợp, 

hiệu quả ở phạm vi đa ngành, đa lĩnh vực cho bộ máy chính quyền một địa 
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phương đòi hỏi phải có một bản thiết kế kiến trúc tổng thể cho hệ thống ứng 

dụng CQĐT. Kiến trúc tổng thể CQĐT này đóng vai trò như một tài liệu định 

hướng công tác ứng dụng chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng, căn cứ 

trên đó các cơ quan có thể phối hợp triển khai để hướng đến việc hình thành một 

hệ thống CNTT chung cho toàn thành phố, tối ưu về nguồn lực đầu tư và hiệu 

quả mang lại, hài hòa giữa lợi ích của từng đơn vị và lợi ích chung của toàn 

thành phố. Việc xác định Kiến trúc tổng thể CQĐT giúp thành phố Đà Nẵng 

hình thành một mô hình toàn cảnh cho việc tổ chức triển khai công tác ứng dụng 

CNTT, giúp thành phố Đà Nẵng thực hiện đồng bộ công tác xây dựng chiến 

lược, lộ trình, quyết định đầu tư, giám quản hiệu quả đầu tư, qua đó gia tăng 

hiệu quả triển khai công tác ứng dụng CNTT và chính quyền điện tử tại các cơ 

quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc xác định Kiến trúc tổng thể cũng 

giúp các cơ quan trên địa bàn thành phố nâng cao khả năng kết nối liên thông, 

tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, hạn chế đầu tư 

trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.  

Việc xây dựng hệ thống ứng dụng CQĐT của thành phố Đà Nẵng đòi hỏi 

định hướng chiến lược, lên kế hoạch, và phối hợp thực thi ở phạm vi toàn thành 

phố, chứ không dừng lại ở công tác triển khai ứng dụng CNTT trong một đơn vị 

hoặc nhóm đơn vị riêng lẻ nào. Để triển khai thành công Kiến trúc tổng thể 

CQĐT, cần có sự phối hợp của nhiều sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã 

thuộc thành phố Đà Nẵng, do đó cần có vai trò chỉ đạo, điều phối, giám sát chặt 

chẽ của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT cũng như Sở 

Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu thường trực. 

Yêu cầu đặt ra đối với Kiến trúc tổng thể là phải được cập nhật thường 

xuyên để ngày càng phù hợp hơn với quy trình nghiệp vụ, bộ máy tổ chức trong 

môi trường hành chính Việt Nam, phù hợp với những nhu cầu nghiệp vụ mới 

phát sinh từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân tham gia vào hệ 

thống ứng dụng, cũng như cập nhật những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực 

CNTT. Do đó, kiến trúc tổng thể CQĐT thành phố Đà Nẵng sẽ được rà soát lại 

sau mỗi 5 năm. Tại mỗi thời điểm chuẩn bị kế hoạch nâng cấp tiếp theo, thành 

phố Đà Nẵng sẽ xây dựng một quy trình chuyển đổi được tài liệu hóa và tổ chức 

lấy ý kiến của các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, truyền đạt nội dung nâng 

cấp rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 

Qua quá trình nhiều năm xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử, thành 

phố Đà Nẵng đã thu được những thành công nhất định về công tác ứng dụng 

CNTT trong bộ máy chính quyền địa phương. Thành công đó có sự đóng góp 

không nhỏ của việc sớm xác định một Kiến trúc tổng thể CQĐT phù hợp, đầy 

đủ và được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 

14/7/2010. Kiến trúc tổng thể CQĐT đã đóng vai trò dẫn dắt, định hướng công 

tác ứng dụng CNTT tại thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, góp phần đưa 

CNTT trở thành một công cụ hữu hiệu để thực hiện cải cách hành chính, trở 

thành công cụ tác nghiệp hàng ngày không thể thiểu của cán bộ, công chức, viên 
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chức, và người lao động (CBCCVC-NLĐ) tại nhiều sở, ban, ngành, quận huyện, 

phường xã. Tác dụng tích cực đó được ghi nhận không chỉ bởi các cơ quan, 

CBCCVC-NLĐ, người dân và doanh nghiệp tại thành phố, mà còn được đánh 

giá khách quan bởi các tổ chức và cộng đồng trong cả nước, cụ thể như sau: 

- Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 

01 năm 2015 trong đó, chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông “trên cơ sở thành 

công của mô hình thí điểm Chính quyền điện tử tại Đà Nẵng, tổ chức nhân rộng 

ra các địa phương và Bộ, cơ quan trong cả nước”; 

- Bảy năm liền (2009-2015) thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về Chỉ 

số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT trong khối các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (VietNam ICT Index) do Ủy ban quốc gia về ứng dụng 

CNTT và Hội Tin học Việt Nam đánh giá, xếp hạng; 

- Năm 2015, Đà Nẵng vinh dự đạt giải nhất Giải thưởng CNTT-TT 

ASEAN 2015 (Asean ICT Awards - AICTA 2015) với sản phẩm “Da Nang e-

Government Platform” thuộc hạng mục khu vực công; 

- Năm 2014, Đà Nẵng vinh dự đạt giải thưởng “WeGo Awards 2014” với 

kết quả xuất sắc trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách số cho “Dự án phát triển 

Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng”; 

- Ba năm liền (2011-2013), đạt giải thưởng “Tỉnh/thành phố ứng dụng 

CNTT hiệu quả nhất” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đánh giá;  

- Năm 2013, đạt giải thưởng “eAsia Award” cho dự án “Phát triển nền 

tảng Chính quyền điện tử” do Hội đồng Châu Á - Thái Bình Dương về Thuận 

lợi hóa thương mại và Kinh doanh điện tử trao tặng; 

- Năm 2012, đạt giải thưởng “Thách thức của các thành phố thông minh 

hơn” với trị giá 400.000 đô la Mỹ do Tập đoàn IBM trao tặng;  

- Năm 2011, đạt giải thưởng “Tổ chức công tiêu biểu của năm 2011 - Khu 

vực Đông Nam Á” do Tạp chí FutureGov trao tặng, đây là giải thưởng danh giá 

của quốc tế và lần đầu tiên một tổ chức công của Việt Nam được trao giải này. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau nhiều năm triển khai 

thực hiện, thành phố Đà Nẵng cũng rút ra được những kinh nghiệm quý báu 

trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 

của mình, những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế, thách thức của Kiến trúc 

tổng thể CQĐT cần phải giải quyết trong thời gian đến. Từ đó, nảy sinh nhu cầu 

tiếp tục điều chỉnh, cập nhật Kiến trúc tổng thể CQĐT để phù hợp, hiệu quả hơn 

cho giai đoạn phát triển mới 2016-2020: 

1. Kiến trúc nghiệp vụ 

Kiến trúc nghiệp vụ mô tả cấu trúc tổ chức và cách thức mà các cơ quan 

tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tổ chức công 

việc, phối hợp xử lý nghiệp vụ hành chính. Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều nỗ 

lực về cải cách quy trình thủ tục hành chính, thông qua việc ban hành Bộ thủ tục 

hành chính của các cơ quan sở, ban, ngành, UBND quận huyện, phường, xã và 
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các quy định có liên quan trong các lĩnh vực nghiệp vụ hành chính khác nhau. 

Những thủ tục, quy định này được thường xuyên rà soát, cập nhật hàng năm 

theo hướng đơn giản hóa, hợp lý hóa, đặc biệt là các nội dung mà thành phố Đà 

Nẵng đã triển khai theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên các 

lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (còn gọi là Đề án 30) và Quyết 

định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30. 

Hằng năm, các sở, ban, ngành, quận, huyện rà soát cải tiến các quy trình này và 

trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành. Tính đến tháng 6/2015, thành phố 

Đà Nẵng đã có 1.204 thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trong cả nước, các quy trình 

thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước thành phố Đà Nẵng chịu 

ảnh hưởng bởi các quy trình, quy phạm được thống nhất theo quy định chung 

của cả nước. Do đó, vẫn tồn tại những vướng mắc mang tính lịch sử trong các 

quy định về hành chính, gây cản trở công tác ứng dụng công nghệ thông tin - 

truyền thông (CNTT-TT) trong cải cách hành chính, ví dụ như: 

- Quy trình Văn thư lưu trữ truyền thống vốn được áp dụng cho văn bản 

giấy, hiện nay vẫn đang được áp dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị. Quy trình 

nói trên đã được luật hóa theo Luật văn thư lưu trữ, Nghị định 01/2013/NĐ-CP 

và các quy định có liên quan thống nhất từ Trung ương đến địa phương và mang 

tính bắt buộc. Việc thiếu các quy định rõ ràng, hợp lý và được thừa nhận về văn 

thư lưu trữ đối với văn bản điện tử đã gây lãng phí trong việc đầu tư xây dựng 

quá nhiều các kho lưu trữ (chẳng hạn đến năm 2015, Đà Nẵng cần diện tích sàn 

trên 20.000m
2
 cho việc lưu trữ tài liệu và tiếp tục phát sinh theo từng năm do 

yêu cầu các tài liệu có giá trị lưu trữ trên 70 năm). Những quy định trên cản trở 

việc đưa ứng dụng CNTT vào các quy trình nghiệp vụ của công tác quản lý nhà 

nước vì phải vừa làm thủ công và vừa tác nghiệp trên hệ thống thông tin điện tử; 

- Luật Công chứng và các quy định có liên quan chỉ áp dụng đối với văn 

bản giấy; chưa có các quy định để công chứng, chứng thực giá trị pháp lý của 

văn bản điện tử (ví dụ như bản scan giấy tờ do công dân nộp thông qua các dịch 

vụ công trực tuyến), do đó chưa tạo hành lang pháp lý để các cơ quan, doanh 

nghiệp, tổ chức, công dân hình thành thói quen sử dụng văn bản điện tử để xử lý 

công việc, đặc biệt là trong các dịch vụ công của cơ quan nhà nước cung cấp cho 

tổ chức, công dân; 

- Sự phức tạp và thiếu ổn định các quy trình dịch vụ công của Chính phủ 

đã tác động không nhỏ đến hiệu quả ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính 

của thành phố Đà Nẵng. Tuy có nhiều nỗ lực để cải thiện, cắt giảm, rút ngắn các 

bước xử lý trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tuy nhiên việc tối 

ưu quy trình thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu 

phát triển của cộng đồng xã hội; 

- Quy trình xử lý các thủ tục hành chính tại các địa phương quận huyện 

phường xã chưa nhất quán về quy định chi tiết về trình tự xử lý hồ sơ. Việc chưa 

nhất quán dẫn đến các cơ quan khác nhau có quy trình xử lý nội bộ khác nhau 
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cho cùng một thủ tục hành chính, do đó gây trở ngại cho việc mô hình hóa và 

xác định những điểm bất hợp lý trong quy trình xử lý tại từng đơn vị, khó đo 

lường chính xác hiệu suất xử lý tại từng công đoạn để từ đó tìm ra những giải 

pháp tinh gọn, rút ngắn thời gian xử lý. 

2. Kiến trúc ứng dụng 

Kiến trúc ứng dụng mô tả các ứng dụng CQĐT và mối quan hệ giữa các 

ứng dụng mà thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ xây dựng. Trong giai đoạn 

những năm đầu phát triển chính quyền điện tử, hệ thống ứng dụng thành phố Đà 

Nẵng còn phát triển rời rạc, phân mảnh, vận hành riêng lẻ tại các đơn vị. Thực 

trạng này bắt nguồn từ việc kinh phí ứng dụng CNTT tại địa phương được phân 

bổ nhỏ lẻ, chưa đủ nguồn lực để triển khai các hệ thống lớn dùng chung cho tất 

cả các đơn vị. Ngoài ra, do đặc thù hệ thống kết nối Internet tại các cơ quan 

trong đầu những năm 2000 chưa ổn định, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên 

dùng và mạng MAN chưa được thiết lập, do đó hạ tầng kết nối chưa bảo đảm 

sẵn sàng cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung trên môi trường mạng. 

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu tích hợp các 

ứng dụng tại các cơ quan trên nền tảng ứng dụng Chính quyền điện tử thành phố 

Đà Nẵng (Da Nang eGovPlatform), đặc biệt là các ứng dụng lõi dùng chung như 

hệ thống Một cửa, QLVBĐH, Dịch vụ công trực tuyến, Thư điện tử... Việc hình 

thành và vận hành các ứng dụng lõi dùng chung đóng vai trò hết sức quan trọng 

đến hiệu quả ứng dụng CNTT của thành phố Đà Nẵng trong những năm đến, 

bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, tạo thuận lợi cho công tác 

liên thông, tích hợp, hình thành các kho dữ liệu dùng chung thay cho các kho dữ 

liệu riêng lẻ tại từng đơn vị. 

Tuy đã hình thành nền tảng ứng dụng Chính quyền điện tử thành phố Đà 

Nẵng, nhưng một trong những khiếm khuyết là hệ thống này chưa thể kết nối 

với các hệ thống ứng dụng CNTT ngành dọc do các bộ, ngành Trung ương triển 

khai trong các lĩnh vực như: thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, kế hoạch và đầu tư, 

tài nguyên và môi trường,… Đây là những lĩnh vực có giao dịch thường xuyên 

với người dân và doanh nghiệp, có tác động hết sức quan trọng đến sự nhìn 

nhận, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành 

chính nhà nước. Những ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực ngành dọc này lại 

đang lưu giữ các dữ liệu mang tính chất quyết định đối với bất kỳ hệ thống chính 

quyền điện tử nào, đó là thông tin về công dân, doanh nghiệp, đất đai,… Do đó, 

giải quyết vấn đề kết nối, liên thông giữa nền tảng ứng dụng Chính quyền điện 

tử thành phố Đà Nẵng và các ứng dụng CNTT ngành dọc của Trung ương là bài 

toán lớn đặt ra cho thành phố Đà Nẵng. Bài toán này khó có thể giải quyết chỉ 

bằng nỗ lực của thành phố Đà Nẵng, mà đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan 

Trung ương và vai trò một “nhạc trưởng” để điều phối công tác ứng dụng CNTT 

ở tầm quốc gia. 

Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khai thác các công cụ tổng hợp báo cáo để 

hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành từ các nguồn 

dữ liệu khác nhau. Hiện nay, thành phố chỉ khai thác ứng dụng này ở một vài 
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đơn vị: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, 

các sở, ban, ngành khác, được khai thác sử dụng thông tin trên hệ thống này tuy 

nhiên chỉ ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng ở mức hỗ trợ ra quyết định. Ứng 

dụng này sẽ được triển khai toàn thành phố và mỗi cấp ra quyết định đều phải 

được cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất. 

Cuối cùng, thành phố Đà Nẵng sẽ nâng cao hơn nữa việc giám sát hiệu 

quả khai thác, sử dụng ứng dụng CNTT đã được đầu tư cho các cơ quan, đặc 

biệt là việc giám sát các ứng dụng CNTT được đầu tư cho các ngành, lĩnh vực 

hẹp, chỉ được sử dụng ở phạm vi hạn chế hoặc chỉ sử dụng ở một vài phòng ban 

của các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã khó thực hiện giám sát chéo lẫn 

nhau và kiểm chứng về hiệu quả khai thác ứng dụng. 

3. Kiến trúc dữ liệu 

Kiến trúc dữ liệu là cách thức mà dữ liệu trong hệ thống ứng dụng Chính 

quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được tổ chức, lưu trữ, chia sẻ, và truy xuất bởi 

người sử dụng. Tương tự như Kiến trúc ứng dụng, việc vận hành các ứng dụng 

CNTT riêng lẻ tại các đơn vị trong giai đoạn trước đây dẫn tới việc hình thành 

các CSDL độc lập, riêng lẻ tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, 

phường, xã, các đơn vị hiệp quản. Để giải quyết hạn chế này, các CSDL dùng 

chung sẽ được quy hoạch, tổ chức và quản lý tập trung, không còn hiện tượng 

vận hành riêng lẻ, không chia sẻ dữ liệu như hiện nay.  

Việc hình thành và vận hành các CSDL dùng chung sẽ đòi hỏi rất nhiều 

nỗ lực, phát sinh những nhiệm vụ mới cho các cơ quan tham gia vào hệ thống. 

Trước hết, các cơ quan tại thành phố Đà Nẵng phải thống nhất các nền tảng ứng 

dụng Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (Da Nang eGovPlatform). Thành 

phố Đà Nẵng sẽ thu thập các nguồn dữ liệu khác nhau được lưu trữ ở các cơ 

quan khác nhau, bao gồm dữ liệu điện tử, dữ liệu thu thập từ các hệ thống giám 

sát như giao thông, môi trường… Các dữ liệu này cần có mô hình để số hóa, làm 

sạch, khuôn dạng, sau đó phân tích và chia sẻ cho các cơ quan sử dụng. Thành 

phố cũng sẽ ban hành các quy chế để quy định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan 

trong việc vận hành, duy trì, cập nhập và bảo mật tất cả các cơ sở dữ liệu 

(CSDL) của bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng. 

Bên cạnh việc quản lý CSDL theo mô hình quan hệ, trong thời gian đến 

thành phố Đà Nẵng cũng sẽ có giải pháp quản lý các dữ liệu phi cấu trúc được 

cập nhật tự động từ các hệ thống theo dõi, giám sát tự động, hình ảnh, video, dữ 

liệu thu thập từ mạng xã hội,… để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong giao 

thông, nông nghiệp, y tế, quản lý đô thị,…  

4. Kiến trúc kỹ thuật 

Kiến trúc kỹ thuật mô tả các công nghệ chủ đạo được lựa chọn triển khai 

cho hệ thống CQĐT thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua, việc định 

hướng kỹ thuật, công nghệ trong quá trình xây dựng các ứng dụng CNTT được 

thành phố Đà Nẵng thực hiện thường xuyên, trong đó nổi bật là việc quyết tâm 

và nỗ lực đưa các công nghệ phần mềm nguồn mở vào xây dựng các ứng dụng 
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Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Việc phát huy tối đa công nghệ nguồn 

mở đã đem lại hiệu quả bước đầu về việc giảm chi phí đầu tư cho bản quyền 

phần mềm, cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước 

tham gia sâu vào quá trình xây dựng, vận hành các ứng dụng, từ đó chủ động về 

mặt nguồn lực kỹ thuật, hạn chế lệ thuộc vào các công nghệ, các nhà cung cấp 

nước ngoài. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tái cấu trúc, quy hoạch, tổ 

chức lại các nền tảng công nghệ đang được vận hành trong hệ thống ứng dụng 

của mình, với những nội dung cụ thể như sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tích hợp các ứng dụng vào một nền tảng 

công nghệ nhất quán, đặc biệt là các ứng dụng lõi dùng chung… Tránh việc các 

đơn vị tự ý xây dựng ứng dụng trên những định hướng công nghệ riêng, dẫn đến 

khi vận hành theo mô hình tập trung thì gây khó khăn, lãng phí về tài nguyên hạ 

tầng và khó khăn trong công tác đào tạo huấn luyện đội ngũ kỹ thuật; 

- Tập trung giải quyết vấn đề tích hợp, liên thông giữa các ứng dụng, 

không chỉ giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện với nhau, mà còn với các đơn vị 

hiệp quản, các sở ngành hiện đang vận hành các hệ thống ngành dọc lớn, lưu giữ 

các CSDL quan trọng về dân cư, doanh nghiệp, đất đai như ngành thuế, hải 

quan, kế hoạch đầu tư, bảo hiểm…  

- Tổ chức lại các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng dùng chung về 

mặt kỹ thuật và tích hợp vào nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử thành phố 

Đà Nẵng (Da Nang eGovPlatform), tránh tình trạng các cơ quan xây dựng và 

vận hành riêng lẻ các ứng dung nói trên; 

- Có biện pháp chế tài đối với các đơn vị xây dựng các ứng dụng không 

tuân thủ kiến trúc kỹ thuật, không có khả năng tích hợp với Da Nang 

eGovPlatform. 

5. Kiến trúc an ninh 

Kiến trúc an ninh mô tả con người, cơ cấu tổ chức, hạ tầng trang thiết bị, 

quy trình làm việc được thiết lập nhằm bảo đảm an ninh thông tin cho hệ thống 

CQĐT. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống ứng dụng 

CNTT của thành phố trong những năm qua nhìn chung được thực hiện tốt, 

không xảy ra các sự cố, lỗ hổng an ninh thông tin lớn. Đặc biệt, từ khi thành phố 

Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung (Mạng MAN, Trung 

tâm dữ liệu), nhiều ứng dụng CNTT đã được đưa vào quản lý tập trung, được 

bảo vệ bởi hạ tầng an ninh thông tin hiện đại của hệ thống này, qua đó an ninh 

thông tin được nâng lên một bước. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng đã ban 

hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng 

CNTT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước địa phương tại Quyết định 

số 9976/QĐ-UBND ngày 21/11/2011, qua đó đưa ra quy định, quy trình cụ thể 

cho công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin (ATANTT) tại các sở, ban, 

ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt 

được nói trên, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai một số công tác như sau: 

- Tiếp tục củng cố khả năng bảo đảm an toàn thông tin tại các vị trí trọng 
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yếu trong hệ thống hạ tầng CNTT của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là đối với 

Mạng đô thị (mạng MAN) và Trung tâm dữ liệu thành phố là nơi vận hành 

những ứng dụng CNTT quan trọng của thành phố. Nhiệm vụ này không chỉ bao 

gồm việc tăng cường đầu tư trang thiết bị ATANTT, mà quan trọng không kém 

là việc đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật, hình thành 

quy trình bảo đảm ATANTT chuyên nghiệp; 

- Tăng cường khả năng bảo đảm an toàn thông tin tại các thiết bị đầu cuối 

đang kết nối vào mạng MAN, đặc biệt là tại các phường xã. Với quy mô gần 

9.000 CBCCVC-NLĐ (thông qua kết nối mạng MAN tại các đơn vị) và hàng 

chục ngàn người dân (thông qua hệ thống wifi công cộng) thường xuyên kết nối, 

việc kiểm soát an ninh thông tin tại các thiết bị đầu cuối đang kết nối vào hệ 

thống là một thách thức không nhỏ; 

- Tiếp tục cập nhật, bổ sung, thể chế hóa các quy trình liên quan đến công 

tác phân loại thông tin, kiểm soát quyền truy cập, sao lưu dự phòng dữ liệu. Các 

quy trình, quy định này sẽ được quy định thống nhất toàn thành phố giữa các sở, 

ban, ngành, quận huyện, phường, xã và có cơ chế rà soát, giám sát việc thực thi 

chặt chẽ; 

- Tăng cường đầu tư cho nhân lực an ninh thông tin thông qua việc triển 

khai có hiệu quả Quyết định số 8553/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về việc phê 

duyệt Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; 

- Thành lập Tổ phản ứng nhanh giữa các cơ quan, các doanh nghiệp viễn 

thông, để kịp thời phản ứng, xử lý khi có sự cố an ninh thông tin xảy ra, cần sự 

phối hợp tức thời giữa các đơn vị. 

6. Kiến trúc dịch vụ 

Kiến trúc dịch vụ là một tập hợp các tiêu chí, thước đo để đánh giá chất 

lượng dịch vụ của hệ thống CQĐT. Việc giám sát chất lượng dịch vụ của hạ 

tầng và ứng dụng CNTT tại các đơn vị được thành phố Đà Nẵng triển khai 

thường xuyên, tuy nhiên sẽ tổ chức lại công tác này cho bài bản, có hệ thống 

hơn, nhằm giải quyết một số tồn tại sau: 

- Xác định rõ các hạ tầng, ứng dụng thiết yếu được ưu tiên theo dõi chất 

lượng dịch vụ và thiết lập các chỉ số đo lường cụ thể cho các hạ tầng, ứng dụng 

nói trên; 

- Phân định rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát chất lượng dịch vụ của các ứng dụng và hạ tầng CNTT, cũng như thiết 

lập tần suất, cơ chế kiểm tra và báo cáo kết quả đo lường chất lượng dịch vụ 

theo các chỉ số đã được xác lập; 

- Có cơ chế sử dụng các chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ để đánh giá 

hiệu quả đầu tư, từ đó điều chỉnh các quyết định đầu tư và phân bổ nguồn lực 

hợp lý cho công tác ứng dụng CNTT.  

Kết luận 

http://tttt.danang.gov.vn/web/guest/van-ban-qppl?p_p_id=Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet_id=1906&_Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet_javax.portlet.action=detailVanbanphapquy
http://tttt.danang.gov.vn/web/guest/van-ban-qppl?p_p_id=Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet_id=1906&_Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet_javax.portlet.action=detailVanbanphapquy
http://tttt.danang.gov.vn/web/guest/van-ban-qppl?p_p_id=Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet_id=1906&_Vanbanphapquy_WAR_Vanbanphapquyportlet_javax.portlet.action=detailVanbanphapquy
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Thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là trung tâm 

công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng; là 

địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực 

miền Trung và cả nước (theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị “Về 

xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước” và Kết luận số 75/KL-TW của Bộ chính trị ngày 12/11/2013 

về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW). Đà Nẵng bước 

vào thời kỳ phát triển mới 2016-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, cơ hội 

lớn, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức trong môi trường cạnh tranh gay 

gắt trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Để nâng cao hơn nữa tốc độ tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn mới, 

nhiệm vụ đặt ra đối với thành phố Đà Nẵng là phải không ngừng nâng cao năng 

lực cạnh tranh thông qua cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của bộ 

máy chính quyền để tạo môi trường sinh sống, kinh doanh lành mạnh, hiệu quả 

cho công dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ứng dụng CNTT chính là 

công cụ hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ đó. 

Để việc xây dựng các ứng dụng CQĐT của thành phố được hiệu quả, đòi 

hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan liên quan trên địa bàn thành 

phố trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT, sao cho các ứng dụng phát huy 

được hiệu quả, liên thông liên kết được với nhau thành một hệ thống tổng thể, 

đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của toàn bộ bộ máy hành chính. Việc này đòi 

hỏi vai trò hết sức quan trọng của một Kiến trúc tổng thể CQĐT, giữ vai trò định 

hướng công tác ứng dụng CNTT ở cấp độ toàn thành phố.  

Kiến trúc tổng thể CQĐT giới thiệu trong tài liệu này được đúc kết từ 

kinh nghiệm thu được qua quá trình triển khai ứng dụng CQĐT của thành phố 

Đà Nẵng trong giai đoạn 2010-2015, là phiên bản cập nhật của Kiến trúc tổng 

thể đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 

14/7/2010. UBND thành phố Đà Nẵng sẽ giám sát, bảo đảm tất cả các cơ quan 

tham gia vào hệ thống chính quyền điện tử tuân thủ chặt chẽ Kiến trúc chung đã 

được thống nhất, sao cho từng hoạt động triển khai ứng dụng CQĐT tại mỗi cơ 

quan hài hòa với lợi ích của các cơ quan khác và của toàn thành phố, hướng đến 

việc hình thành một hệ thống ứng dụng CNTT hiệu quả, tối ưu về nguồn lực đầu 

tư và hiệu quả mang lại cho toàn thành phố Đà Nẵng. 

CHƯƠNG II. 

KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ 

I. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ 

Kiến trúc nghiệp vụ mô tả cách thức mà các cơ quan nhà nước tham gia 

vào hệ thống Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tổ chức công việc, phối 

hợp xử lý nghiệp vụ hành chính. Kiến trúc nghiệp vụ là yếu tố quan trọng, cần 

xem xét đầu tiên để dựa trên đó có thể xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử 

một cách phù hợp, hiệu quả. Kiến trúc nghiệp vụ thành phố Đà Nẵng gồm 2 
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thành phần chính: 

- Cơ cấu tổ chức: mô tả các cơ quan tham gia vào hệ thống Chính quyền 

điện tử thành phố Đà Nẵng và mối quan hệ hành chính giữa các cơ quan này. 

- Quy trình: là các quy định mô tả trình tự và các thức xử lý công việc để 

dựa trên đó, các cơ quan hoặc các bộ phận trong nội bộ một cơ quan phối hợp 

với nhau để xử lý thủ tục hành chính và các nghiệp vụ có liên quan phục vụ tổ 

chức, công dân. 

 

Hình 2: Mô hình tổ chức các đơn vị do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 

Hệ thống Chính quyền điện tử bảo đảm phù hợp với đặc điểm cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan tham gia vào hệ thống và các quy trình hành chính chi 

phối cách thức mà các cơ quan này phối hợp với nhau trong việc xử lý các yêu 

cầu của tổ chức, công dân. Hình 2 mô tả mô hình tổ chức các đơn vị do UBND 

thành phố Đà Nẵng quản lý.  

Tính đến tháng 6/2015, thành phố Đà Nẵng có 1.204 thủ tục hành chính, 

được UBND thành phố rà soát, cập nhật, và ban hành hằng năm, trong đó quy 

định rõ cách thức, trình tự xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, 

quận, huyện, phường, xã, là các cơ quan trực tiếp tiếp xúc tổ chức, công dân. 

Đối với các đơn vị hiệp quản, các quy trình xử lý được quy định bởi các cơ quan 

Trung ương; tuy nhiên, đối tượng phục vụ của các cơ quan Hiệp quản cũng là tổ 

chức, công dân trên địa bàn thành phố, do đó cũng là một thành phần tham gia 

vào hệ thống Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Đà 

Nẵng có ảnh hưởng lớn đến cách thức tổ chức của hệ thống ứng dụng CNTT của 

thành phố. Các cơ quan hành chính tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức theo 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 Quy định tổ chức các cơ quan 
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chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, 

cơ quan quản lý hành chính nhà nước cao nhất tại thành phố Đà Nẵng là UBND 

thành phố, chịu trách nhiệm quản lý chung đối với các sở, ban, ngành, UBND 

các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị ngành dọc (hiệp 

quản).  

Trực thuộc sự quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng có các sở, ban, 

ngành. Tại mỗi sở, ban, ngành, tùy theo đặc thù được phân chia thành các bộ 

phận như Văn phòng, các phòng chuyên môn - nghiệp vụ, các chi cục, các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Các Sở, ban, ngành trực thuộc quản lý của UBND thành 

phố Đà Nẵng, gồm có 24 đơn vị: 

- Văn phòng UBND thành phố 

- Sở Công Thương 

- Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Sở Giao thông vận tải 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Sở Ngoại vụ 

- Sở Nội vụ 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Sở Tài chính 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Sở Tư pháp 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Sở Xây dựng 

- Sở Y tế 

- Thanh tra thành phố 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố 

- Ban Quản lý Các Khu công nghiệp và chế xuất 

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng  

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng. 

Cấp quận/huyện được tổ chức thành UBND quận/huyện, Văn phòng Ủy 



 

14 

ban nhân dân, các phòng chuyên môn: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, 

Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thông 

tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, và UBND các phường/xã (tổng cộng 

có 56 phường, xã). Các UBND quận/huyện tại thành phố Đà Nẵng gồm có:  

- UBND quận Cẩm Lệ 

- UBND quận Hải Châu 

- UBND quận Liên Chiểu 

- UBND quận Ngũ Hành Sơn 

- UBND quận Sơn Trà 

- UBND quận Thanh Khê 

- UBND huyện Hòa Vang 

- UBND huyện Hoàng Sa. 

Tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố còn có các đơn vị hiệp quản, tức là những đơn vị do 

Trung ương phối hợp với địa phương cùng quản lý, cụ thể gồm có: 

- Bảo hiểm xã hội thành phố 

- Công an thành phố 

- Cục Hải quan thành phố 

- Cục Thống kê thành phố 

- Cục Thuế thành phố 

- Điện lực Đà Nẵng 

- Kho bạc Nhà nước 

- Tòa án nhân dân thành phố 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Như vậy, cơ cấu tổ chức trên cho thấy, việc ứng dụng CNTT vào cung 

cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đòi hỏi 

sự phối hợp của rất nhiều đơn vị khác nhau, không chỉ các đơn vị trực thuộc 

UBND thành phố mà cả các đơn vị hiệp quản, không chỉ có các sở, ban, ngành, 

mà có cả UBND các quận, huyện, phường, xã. Sự phối hợp đó dẫn đến sự hình 

thành các liên kết ngang trong cơ cấu tổ chức CQĐT thành phố Đà Nẵng. Theo 

đó, giữa các sở, ngành, quận huyện, phường xã và các đơn vị hiệp quản có xu 

thế “gần nhau hơn” trong việc phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp mà 

một ngành, một đơn vị không đảm đương nổi. Mối liên kết ngang này định 

hướng cho các mạch liên thông dữ liệu và tích hợp ứng dụng trong hệ thống 

CQĐT. 
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Khi dịch chuyển từ bộ máy hành chính thủ công sang bộ máy hành chính 

điện tử, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân lực cho phù 

hợp với môi trường hành chính điện tử. Khi điện tử hóa, một số thành phần cơ 

cấu tổ chức mới xuất hiện trong hệ thống như Trung tâm dữ liệu (DC), Trung 

tâm Thông tin dịch vụ công, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu, Tổ chuyên trách 

hoặc cán bộ chuyên trách CNTT tại các đơn vị; trong khi đó một số thành phần 

cơ cấu tổ chức cũ từng bước thay đổi phương thức hoạt động như văn thư, lưu 

trữ. Do đó, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh giản các bộ 

phận hành chính, văn thư, lưu trữ, hình thành hoặc tăng cường nhân lực cho các 

thành phần tổ chức mới xuất hiện như Trung tâm dữ liệu, Trung tâm Thông tin 

dịch vụ công, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT, các Tổ chuyên 

trách hoặc cán bộ chuyên trách CNTT tại các đơn vị. 

III. QUY TRÌNH 

Với sự xuất hiện của ứng dụng CNTT, quy trình xử lý nghiệp vụ cũng 

được từng bước thay đổi, tiến hóa nhằm khai thác các tiện ích mà CNTT mang 

lại. Nhiệm vụ mang tính chất nền tảng trong quá trình ứng dụng CNTT vào nền 

hành chính là việc xây dựng quy trình tin học hóa, trong đó các công cụ CNTT 

được quy định, thừa nhận chính thức trong quy trình xử lý công việc. Các quy 

trình tin học hóa này sẽ được thể chế hóa thành các quy định, quy chế có hiệu 

lực ở phạm vi toàn thành phố hoặc nội bộ các cơ quan, để tổ chức, công dân, 

cũng như CBCCVC và người lao động có cơ sở và tự tin khai thác công cụ 

CNTT trong quy trình xử lý công việc. Việc xây dựng các quy trình tin học hóa 

bảo đảm các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: CNTT phải được thể chế hóa như một phần không thể 

tách rời của quy trình nghiệp vụ 

Để việc ứng dụng CNTT tại các cơ quan được hiệu quả, thì các ứng dụng 

CNTT phải được chính thức thừa nhận và quy định như một phần của quy trình 

nghiệp vụ xử lý công việc. Kết quả xử lý của các ứng dụng CNTT (ví dụ: văn 

bản điện tử) được công nhận về giá trị pháp lý, hoặc ít nhất được thừa nhận bởi 

một bộ phận các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực có liên quan tại thành phố Đà 

Nẵng. Để thực hiện được công việc này, ngoài vai trò của Sở Thông tin và 

Truyền thông, đòi hỏi có sự hỗ trợ, phối hợp rất quan trọng của các cơ quan chịu 

trách nhiệm trong việc xây dựng quy trình nghiệp vụ trong các ngành, các lĩnh 

vực, đặc biệt là Sở Nội vụ và Sở Tư pháp. 

Nguyên tắc 2: Hạn chế rủi ro gián đoạn dịch vụ do phụ thuộc vào hệ 

thống CNTT 

Khi tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, đưa ứng dụng CNTT vào triển 

khai, các đơn vị có xu hướng ngày càng phụ thuộc vào các ứng dụng CNTT 

trong quy trình xử lý nghiệp vụ hàng ngày. Do đó, khi tin học hóa quy trình xử 

lý, các đơn vị cần dự phòng khả năng hoạt động độc lập, tránh đình trệ toàn bộ 

hệ thống xử lý khi các công cụ CNTT không sẵn sàng hoặc có sự cố. Nguyên tắc 

trên cần được đặc biệt lưu ý trong bối cảnh thành phố đang hành thành các ứng 
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dụng lõi dùng chung trên phạm vi toàn thành phố. Một sự cố xảy ra với hệ thống 

dùng chung có thể gây ảnh hưởng, thậm chí đình trệ hoạt động của hàng loạt cơ 

quan nhà nước, thay vì chỉ ảnh hưởng đến ở phạm vi hẹp khi các ứng dụng còn 

được vận hành riêng lẻ trong nội bộ cơ quan. 

Nguyên tắc 3: Hệ thống CQĐT phải được xây dựng dựa trên các đặc 

thù chính sách, quy định hiện hành của nhà nước, nhu cầu nghiệp vụ thực 

tế của hệ thống hành chính. 

Quy trình xử lý phải bảo đảm tuân thủ các quy định, chính sách hiện hành 

của nhà nước. Đây là trở ngại không nhỏ cho thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh 

các quy định chính sách trong nước còn nhiều điểm bất cập, chưa tạo hành lang 

pháp lý để đưa các ứng dụng CNTT vào công tác nghiệp vụ của các cơ quan nhà 

nước, đơn cử như các quy định về văn thư lưu trữ, quy định về con dấu và chữ 

ký, quy định về chứng thực… Thiết kế các quy trình tin học hóa sao cho vừa 

khai thác được các ưu việt của CNTT, vừa phải đáp ứng các quy định hiện hành 

của nền hành chính Việt Nam là một thách thức không nhỏ. 

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng các quy trình tin học hóa, các cơ quan 

cần dự phòng khả năng thay đổi, điều chỉnh của các quy định, chính sách pháp 

luật sao cho sự thay đổi không gây ảnh hướng quá lớn đến hệ thống ứng dụng 

CNTT. 

Các quy trình tin học hóa sẽ được thể chế hóa thành các quy chế, quy định 

quy trình sử dụng các ứng dụng CNTT được UBND thành phố ban hành, và có 

hiệu lực trên phạm vị toàn thành phố. Song song với đó, thành phố cũng sẽ tiến 

hành thường xuyên công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ người sử dụng để 

CBCCVC-NLĐ hiểu rõ và tuân thủ thành thạo quy trình đã được xác lập, khai 

thác tốt công năng, tiện ích mà ứng dụng CNTT mang lại. 

Các quy trình nghiệp vụ đang được triển khai tại thành phố Đà Nẵng có 

thể tổng quát hóa thành hai nhóm, gồm có: 

- Quy trình xử lý thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND quận, 

huyện, phường, xã: gồm các quy trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực như thành lập doanh nghiệp, xây dựng và đất đai, y tế, giáo dục… 

Thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá và điều chỉnh quy trình thực hiện để 

nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa và thiết kế lại các dòng công việc và các 

quy trình nghiệp vụ trong phạm vi từng cơ quan và giữa các cơ quan với nhau. 

Cụ thể thực hiện theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên các lĩnh 

vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (còn gọi là Đề án 30), Quyết định số 

10598/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 

Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố 

Đà Nẵng. Đến thời điểm hiện tại, 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện 

thực hiện triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9001:2008 và đã được đánh giá, cấp chứng nhận. Toàn thành phố 

có 1.204 thủ tục hành chính được ban hành. Các thủ tục này hằng năm luôn 

được Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, và các cơ quan có liên quan rà soát, cập nhật, quy 
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chuẩn về mặt quy trình theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 06/6/2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Quy trình xử lý thủ tục hành chính tại các đơn vị hiệp quản: được rà 

soát, điều chỉnh bởi các cơ quan trung ương theo các Luật, Thông tư, Nghị định, 

Hướng dẫn... trong các lĩnh vực liên quan như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm…  

- Bên cạnh các thủ tục hành chính đã quy định rõ trong bộ thủ tục hành 

chính, hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng 

còn bị chi phối bởi các quy trình, quy định khác như Quy trình xử lý văn bản; 

Quy trình văn thư lưu trữ; Quy trình tuyển dụng; Quy trình đánh giá cán bộ công 

chức; Quy trình thi đua khen thưởng…  

 

Hình 3: Quy trình xử lý thủ tục hành chính cấp Sở 

 

Hình 4: Quy trình xử lý thủ tục hành chính cấp Quận 

 

Hình 5: Quy trình xử lý thủ tục hành chính cấp Phường 

 

Hình 6: Quy trình xử lý văn bản cấp Sở 

Quy trình là một tài sản rất quan trọng trong quá trình vận hành của bộ 

máy tổ chức. Việc thường xuyên theo dõi, đo lường hiệu quả quy trình nghiệp 

vụ có thể giúp cải tiến hiệu năng của bộ máy tổ chức thông qua việc điều chỉnh 

cấu trúc tổ chức, quy trình xử lý để nâng cao năng suất làm việc. Vai trò thực 

hiện công việc này nằm ở Sở Tư pháp và Sở Nội vụ, cụ thể cần thực hiện các 

công việc sau: 
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- Mô hình hóa cách thức hoạt động của quy trình hành chính; 

- Đo lường, thống kê mức độ hiệu quả của quy trình thông qua các chỉ số 

được thiết lập sẵn, ví dụ: thời gian để xử lý, thông qua từng công đoạn; 

- Phân tích những điểm tồn tại cần điều chỉnh; 

- Thực hiện hành động điều chỉnh; 

- Theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh để xác định hiệu quả cải tiến. 

Việc tối ưu hóa và điều chỉnh quy trình còn liên quan đến công tác đào 

tạo, truyền thông thường xuyên để các tổ chức, cá nhân tham gia trong quy trình 

được thường xuyên cập nhật, đào tạo và hiểu rõ quy trình làm việc. 

CHƯƠNG III. 

KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG 

I. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG 

Kiến trúc ứng dụng mô tả các ứng dụng và mối quan hệ giữa các ứng 

dụng mà thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ xây dựng. Kiến trúc ứng dụng cung 

cấp một góc nhìn về mối liên hệ giữa các ứng dụng CNTT với các nghiệp vụ xử 

lý mà nó hỗ trợ. Kiến trúc ứng dụng của thành phố Đà Nẵng được thiết kế dựa 

trên các nguyên tắc sau 

Nguyên tắc 1: Tập trung vào các ứng dụng lõi dùng chung 

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên đầu tư, xây dựng các ứng dụng lõi dùng 

chung trong toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, 

hạn chế tình huống một ứng dụng độc lập được triển khai trùng lặp tại từng cơ 

quan, gây tốn kém chi phí đầu tư và duy trì, vận hành, về lâu dài dẫn đến dư 

thừa và không nhất quán dữ liệu. Việc lựa chọn các ứng dụng nào là ứng dụng 

lõi dùng chung cho toàn bộ bộ máy hành chính của thành phố và cách thức mà 

các ứng dụng lõi này được tích hợp với nhau sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 

quả khai thác ứng dụng CNTT tại các cơ quan. 6 ứng dụng lõi dùng chung mà 

thành phố Đà Nẵng xây dựng gồm có:  

- Thư điện tử; 

- Một cửa điện tử; 

- Quản lý văn bản và điều hành; 

- Quản lý CBCCVC-NLĐ; 

- Quản lý công dân; 

- Quản lý doanh nghiệp. 

Xét từ góc độ ưu tiên đầu tư nguồn lực cho công tác ứng dụng CNTT, 

thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng, quản lý, và 

vận hành các ứng dụng lõi dùng chung. Việc đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành 

các ứng dụng chuyên ngành riêng lẻ của các cơ quan sẽ được giao trách nhiệm 
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và trao quyền chủ động quản lý cho các cơ quan, miễn sao bảo đảm việc tích 

hợp, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành khi cần thiết. 

Nguyên tắc 2: Tăng cường khả năng liên thông giữa các ứng dụng 

Các ứng dụng khác nhau dù phục vụ các nghiệp vụ khác nhau, nhưng phải 

bảo đảm tương thích về kỹ thuật, công nghệ để có thể liên thông về dữ liệu, quy 

trình xử lý, cũng như trải nghiệm người sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, việc 

ban hành các quy chuẩn đóng vai trò rất quan trọng, không những bảo đảm tính 

tương thích và liên thông mà còn giúp tăng hiệu quả đầu tư và công sức xây 

dựng các ứng dụng, tiết kiệm chi phí đào tạo và vận hành. Các mối liên thông 

phải được đặc biệt chú trọng bao gồm:  

- Liên thông giữa các ứng dụng lõi dùng chung với nhau; 

- Liên thông giữa các ứng dụng lõi dùng chung với các ứng dụng chuyên 

ngành; 

- Liên thông giữa các ứng dụng lõi dùng chung với các ứng dụng ngành 

dọc. 

Một trong những vướng mắc cản trở về mặt tổ chức là việc tồn tại và 

chồng chéo nhiều đầu mối triển khai công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn 

thành phố. Trong đó nổi lên việc các bộ ngành Trung ương liên tục triển khai 

các ứng dụng CNTT theo ngành dọc (từ Bộ chủ quản xuống các Sở ngành tại địa 

phương) trong các ngành, lĩnh vực của mình mà không kế thừa, chia sẻ, liên 

thông dữ liệu với các ứng dụng CNTT tại các địa phương, qua đó phá vỡ kiến 

trúc ứng dụng CNTT tại các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Nhu 

cầu cấp thiết là cần có một vai trò nhạc trưởng ở tầm quốc gia trong việc triển 

khai các ứng dụng CNTT của các bộ ngành, để việc triển khai các ứng dụng 

ngành dọc phải bảo đảm khả năng liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, không 

phá vỡ kiến trúc hệ thống ứng dụng CNTT thành phố Đà Nẵng.  

Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, Kiến trúc ứng dụng của thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 được phân chia thành 5 lớp khác nhau: Kênh giao 

tiếp, Ứng dụng nghiệp vụ, Dịch vụ dùng chung, Dữ liệu, Hạ tầng. Đây là những 

ứng dụng mà các cơ quan và người dân, doanh nghiệp cần phải có để giao tiếp 

với nhau trên môi trường điện tử. Trong số những ứng dụng này, có những ứng 

dụng người sử dụng có thể tự trang bị, ngân sách nhà nước không phải đầu tư (ví 

dụ: trình duyệt web mà người dân, doanh nghiệp sử dụng để giao tiếp); có 

những ứng dụng khác lại do doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê lại để sử dụng 

dưới hình thức thuê dịch vụ; và cuối cùng là những ứng dụng mà nhà nước bỏ 

kinh phí đầu tư xây dựng và tự vận hành. Tuy nhiên, dù có xuất xứ từ nguồn đầu 

tư nào, thì các ứng dụng này đều ảnh hưởng đến cách mà hệ thống ứng dụng 

chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được xây dựng và vận hành; do đó, 

chúng đều là một thành phần cấu thành của Kiến trúc ứng dụng. 
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Các ứng dụng 

ngành dọc

Hải quan

Bảo 

hiểm     

xã hội

Thuế

Cấp 

phép     

lái xe

Đầu tư 

FDI

Thống 

kê

Đầu tư

Ứng dụng chuyên ngành

Đất đai

Giao thông

Y tế

Giáo dục

Đối tượng 

chính sách

Xây dựng

DVC

 trực tuyến

...

Cổng 

thông tin 

điện tử

Trình duyệt 

Web 

Ứng dụng quản 

lý mail-client

Ứng dụng tra cứu, tự 

động cấp phát TTHC

Ứng dụng tự động

  thu thập dữ liệu 
Kênh giao 

tiếp

Ứng dụng      

nghiệp vụ

Dịch vụ 

dùng chung

Dữ liệu

Hạ tầng

Quản trị cơ sở dữ liệu Sao lưu và khôi phục dữ liệu ...

Dịch vụ tích 

hợp

Dịch vụ quản 

lý quy trình

Thanh toán 

điện tử

Dịch vụ 

thư mục

Hệ điều hành Quản lý mạng

Quản lý an toàn 

an ninh thông 

tin

Ứng dụng giám 

sát hệ thống
...

...

Đăng ký     

kinh 

doanh

Hệ thống 

thông tin quản 

lý

Một cửa điện 

tử

Thư điện tử
Quản lý 

CBCCVC

Quản lý văn 

bản và điểu 

hành

Quản lý quan 

hệ khách hàng

Dịch vụ xác 

thực

Ứng dụng dùng chung

 

Hình 7: Mô hình kiến trúc ứng dụng 

II. KÊNH GIAO TIẾP 

Kênh giao tiếp là thành phần cầu nối giữa ứng dụng, dịch vụ của hệ thống 

thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng với người dùng cuối. Các ứng 

dụng tiêu biểu tại kênh giao tiếp bao gồm: trình duyệt web, ứng dụng quản lý 

hộp thư điện tử cho máy trạm, ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin, tự động cấp 

phát giấy tờ thủ tục hành chính, các ứng dụng tự động thu thập dữ liệu số…  

1. Trình duyệt web: trình duyệt web là công cụ giao tiếp được sử dụng 

phổ biến nhất trên môi trường Internet ngày nay, do đó phần lớn ứng dụng và 

dịch vụ của thành phố Đà Nẵng cũng được vận hành và cung cấp trên môi 

trường web. Các ứng dụng sẽ được xây dựng sao cho bảo đảm tương thích với 

các loại trình duyệt web thông dụng khác nhau, bảo đảm tính nhất quán về trải 

nghiệm người sử dụng trên các loại trình duyệt khác nhau.  

2. Ứng dụng quản lý hộp thư điện tử cho máy trạm: email hiện đã trở 

thành công cụ giao tiếp, làm việc phổ biến trong hệ thống các cơ quan chính 

quyền thành phố Đà Nẵng. Email cũng là phương tiện giao tiếp hữu hiệu giữa 

công dân, doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền. Việc thu thập địa chỉ 

email của các doanh nghiệp, công dân sinh sống tại thành phố Đà Nẵng là một 

nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm sự liên lạc, trao đổi thông tin hữu hiệu giữa 

chính quyền và các doanh nghiệp, công dân trong thành phố. 

3. Ứng dụng kiosk tra cứu thông tin, kiosk cấp phát tự động: để ngày 
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càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng 

đầu tư xây dựng hệ thống kiosk tra cứu thông tin, cấp phát giấy tờ tự động. Ưu 

điểm của hệ thống kiosk là có thể phục vụ người dân 24/7, ngoài chức năng tra 

cứu thông tin còn có thể in ấn, cấp phát giấy tờ một cách tự động. Hệ thống dự 

kiến sẽ được lắp đặt tại Trung tâm hành chính, UBND các quận huyện, phường 

xã, và một số địa điểm công cộng.  

4. Ứng dụng tự động thu thập dữ liệu: là những ứng dụng có chức năng 

tự động ghi nhận, thu thập các thông tin, tín hiệu thông qua các thiết bị ghi âm, 

ghi hình, cảm biến... So với các kênh giao tiếp khác, kênh giao tiếp này có đặc 

thù là dữ liệu được thu thập từ các chủ thể (ví dụ: người dân hoặc các chủ thể 

khác mà cơ quan nhà nước cần quản lý) một cách tự động. Ví dụ điển hình bước 

đầu về các hệ thống thu thập dữ liệu tự động mà thành phố Đà Nẵng đã triển 

khai là hệ thống camera giao thông và hệ thống thu thập dữ liệu giám sát hành 

trình của xe buýt do Sở Giao thông Vận tải quản lý, hệ thống cảm biến (sensor) 

để thu thập dữ liệu chất lượng xử lý nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ. 

III. CÁC ỨNG DỤNG LÕI DÙNG CHUNG  

Là những ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi và chia sẻ, sử dụng 

chung tại các cơ quan đơn vị, có chức năng hỗ trợ CBCCVC thực hiện công việc 

quản lý hành chính nhà nước liên quan đến văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính, 

trao đổi công việc… Đây là những ứng dụng được sử dụng bởi tất cả, hoặc phần 

lớn các cơ quan trong bộ máy hành chính của thành phố, do đó, có vai trò hết 

sức quan trọng đối với sự thành công của công tác ứng dụng CNTT. Chính vì 

được sử dụng bởi nhiều cơ quan khác nhau, có tầm quan trọng đặc biệt, thành 

phố Đà Nẵng sẽ bảo đảm đầu tư xây dựng có chất lượng, vận hành ổn định, 

thông suốt nhằm mang lại hiệu quả sử dụng cao. Việc hình thành các ứng dụng 

dùng chung của thành phố Đà Nẵng đi kèm với một số nhiệm vụ sau: 

- Nhằm tạo sự tiện lợi cho CBCCVC-NLĐ cũng như tổ chức, công dân 

trong quá trình truy cập, sử dụng các ứng dụng dùng chung, thành phố Đà Nẵng 

đã xây dựng một Cổng thông tin tích hợp và đăng nhập một lần được vận hành 

tại địa chỉ www.egov.danang.gov.vn hoặc www.cqdt.danang.gov.vn. Cổng 

thông tin tích hợp này đóng vai trò là cổng làm việc chung, cầu nối giữa người 

sử dụng với các ứng dụng, dịch vụ thành phố đã triển khai, đặc biệt là các ứng 

dụng dùng chung. Với một lần đăng nhập duy nhất từ cổng thông tin này, các 

CBCCVC, tổ chức, công dân có thể tiếp cận được tất cả các ứng dụng dùng 

chung được phân quyền tương ứng trong hệ thống thông tin Chính quyền điện tử 

Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

+ Đối với tổ chức, công dân: có thể đăng ký tài khoản công dân điện tử để 

quản lý các thông tin giao dịch của mình với chính quyền, lưu trữ các giấy tờ, 

chứng nhận mà mình được chính quyền thành phố cấp phát, sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến (mức 3, mức 4) trên cổng dịch vụ công trực tuyến, khai thác 

CSDL thủ tục hành chính, gửi ý kiến phản ánh/góp ý,…  

+ Đối với CBCCVC: có thể sử dụng cổng tích hợp để đăng nhập một lần 

http://www.egov.danang.gov.vn/
http://www.cqdt.danang.gov.vn/
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và truy xuất đến các ứng dụng dùng chung như Một cửa điện tử, Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành, Thư điện tử,... và ứng dụng chuyên ngành tương ứng 

của đơn vị mình. 

- Để triển khai ứng dụng dùng chung đạt hiệu quả, thì công tác chuẩn hóa 

dữ liệu phải đi trước và được tuân thủ chặt chẽ để tất cả các cơ quan dễ dàng 

khai thác cũng như tích hợp các ứng dụng chuyên ngành trên nền các dữ liệu 

nền tảng này. Một khi dữ liệu đã được chuẩn hóa ở mức toàn thành phố, bảo 

đảm tính nhất quán giữa các cơ quan thì việc khai thác dữ liệu nhằm hỗ trợ ra 

quyết định sẽ mang lại hiệu quả cao ở cấp độ thành phố, thay vì chỉ dừng ở cấp 

từng cơ quan riêng lẻ; 

- Ứng dụng dùng chung không được thiết kế để có thể đáp ứng được đầy 

đủ các tính năng, các tiện tích hỗ trợ nghiệp vụ đặc thù như các phần mềm được 

xây dựng riêng tại mỗi đơn vị, đòi hỏi các đơn vị phải thích ứng với thói quen sử 

dụng mới, chịu hi sinh các lợi ích riêng vì hiệu quả chung của toàn bộ hệ thống. 

Do đó, thành phố sẽ ban hành những chính sách, quy chế, để tất cả các cơ quan 

tuân thủ nghiêm túc nhằm phục vụ lợi ích chung. 

Các ứng dụng lõi dùng chung của thành phố Đà Nẵng gồm có: 

1. Hệ thống thư điện tử thành phố: có tên miền @danang.gov.vn, cung 

cấp công cụ trao đổi thông tin bằng thư điện tử của CBCCVC-NLĐ, bảo đảm 

tiện dụng và ATANTT trong quá trình trao đổi thông tin phục vụ công vụ. Dữ 

liệu người dùng của Hệ thống thư điện tử thành phố cũng được sử dụng để xác 

thực đăng nhập một lần, cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng lõi dùng 

chung khác trong hệ thống.  

2. Hệ thống một cửa điện tử: 

Hệ thống một của điện tử hỗ trợ công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả toàn bộ các bộ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên 

thông do UBND thành phố ban hành. Hệ thống được triển khai trên diện rộng tại 

100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố (24 sở, ban, ngành, 

8 quận, huyện (bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và 56 phường, xã). Thành phố Đà 

Nẵng hướng đến từng bước xây dựng hệ thống này thành một môi trường liên 

thông thông suốt theo chiều ngang (giữa các Sở, Ban, ngành, UBND quận, 

huyện) và theo chiều dọc (giữa UBND thành phố với các Sở, Ban, ngành, giữa 

UBND quận, huyện với UBND phường, xã), nhờ đó tạo ra sự chặt chẽ và khép 

kín tất cả các quy trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.  

Quản lý, theo dõi việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính: hệ thống một cửa 

điện tử cũng chính là cổng thu thập, cập nhật thông tin và đồng thời là kênh giao 

tiếp giữa công dân, tổ chức với chính quyền thành phố Đà Nẵng. Hệ thống này 

cung cấp những công cụ để cán bộ có thể dễ dàng tìm kiếm, truy xuất thông tin 

tổ chức, công dân từ CSDL doanh nghiệp, CSDL công dân, đồng thời hỗ trợ cập 

nhật thông tin của tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện các giao dịch với 

chính quyền. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các tiện ích hỗ trợ cán bộ thực 

hiện các báo cáo thống kê một cách nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt đối với 
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tổ chức, công dân, hệ thống cung cấp công cụ cho phép tra cứu công khai tình 

hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ các chức năng giúp tổ 

chức, công dân có thể trao đổi thông tin với chính quyền trong quá trình xử lý hồ 

sơ.  

 

Hình 8: Mô hình liên thông, tích hợp của hệ thống Một cửa điện tử 

 

Hỗ trợ nghiệp vụ: thông qua việc tổng hợp thông tin từ quá trình xử lý các 

hồ sơ thủ tục hành chính, hệ thống cung cấp các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cho 

phép theo dõi danh sách các hộ kinh doanh cá thể, danh sách nhân hộ khẩu và hộ 

tịch, danh sách công trình xây dựng,… trên địa bàn, qua đó hỗ trợ công tác quản 

lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã. 

Hệ thống một cửa điện tử là hệ thống được vận hành, lưu trữ tập trung 

trên hạ tầng CNTT hiện đại của Trung tâm hành chính thành phố, bảo đảm tính 

ổn định, thông suốt, khả năng sẵn sàng cao, tăng cường an toàn, an ninh thông 

tin và giảm đáng kể chi phí vận hành, bảo dưỡng, nâng cấp ứng dụng. Hệ thống 

được tích hợp, liên thông với các CSDL dùng chung, cổng thông tin điện tử 

thành phố, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến, những ứng dụng hỗ trợ xử lý 

nghiệp vụ như ứng dụng quản lý hộ tịch, ứng dụng quản lý đăng ký kinh doanh, 

CSDL công dân, CSDL doanh nghiệp,… nhờ đó cán bộ, công chức có thể nhanh 

chóng tra cứu thông tin, kết xuất dữ liệu, theo dõi được quá trình xử lý, phục vụ 

cho quá trình xử lý hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, công dân. 

3. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành (QLVBĐH) được triển khai từ năm 2003, tiếp tục được cập nhật trong 

năm 2008 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 

24/3/2008, đến nay ứng dụng này tiếp tục được chuyển đổi xây dựng theo mô 

hình vận hành tập trung, sử dụng chung giữa các cơ quan, đồng thời nâng cấp, 

hiệu chỉnh các chức năng sẵn có và bổ sung mới các tính năng như: liên thông 
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văn bản điện tử từ xã phường đến quận huyện, từ các đơn vị trực thuộc đến sở 

ngành với UBND thành phố. Hệ thống được tích hợp chữ ký số, nhận dạng văn 

bản… bảo đảm việc vận hành theo mô hình tập trung cho toàn bộ các cơ quan 

tham gia vào hệ thống. Hệ thống QLVBĐH đã mang lại nhiều kết quả tích cực, 

tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian gửi, nhận văn bản trong 

công tác quản lý và điều hành, xử lý văn bản tại các cơ quan, địa phương trên 

toàn thành phố. 

4. Hệ thống quản lý công dân: hệ thống này đóng vai trò là công cụ quản 

lý dân cư, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn toàn thành phố, hỗ trợ các cơ quan 

nhà nước quản lý hiệu quả địa bàn dân cư, đồng thời tổng hợp mọi giao dịch 

hành chính, ý kiến phản ánh, thắc mắc mà một công dân thực hiện với các cơ 

quan hành chính nhà nước, hướng đến nền hành chính công khai và dân chủ. Hệ 

thống quản lý công dân là hợp phần quan trọng, là cầu nối kết nối người dân, 

doanh nghiệp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Thông qua ứng 

dụng này, người dân và doanh nghiệp có thể kịp thời gửi những phản ánh/góp ý 

về bất kỳ hoạt động liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, văn hóa văn 

minh đô thị. Bên cạnh đó, người dân còn có thể chia sẻ và đề xuất những ý 

tưởng, giải pháp để phát triển thành phố Đà Nẵng. Các phản ánh/góp ý của công 

dân sẽ được gửi đến các cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết và 

phản hồi cho công dân. 

5. Hệ thống quản lý doanh nghiệp: bên cạnh công dân, thì doanh nghiệp 

cũng là đối tượng phục vụ chính của bộ máy hành chính. Dữ liệu về doanh 

nghiệp được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau như Sở Kế hoạch và Đầu tư (đầu 

mối cấp phép đăng ký doanh nghiệp), Chi cục thuế thành phố Đà Nẵng (cơ quan 

thu thuế), Bảo hiểm xã hội (cơ quan quản lý bảo hiểm cho người lao động), Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan quản lý về việc làm, lao động), và 

chia sẻ cho các cơ quan sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác, sử dụng nhằm 

tổng hợp, thống kê hiệu quả các đối tượng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, 

quan tâm của đơn vị mình. 

6. Hệ thống quản lý hồ sơ và đánh giá cán bộ công chức viên chức: Hệ 

thống được xây dựng nhằm quản lý thông tin của toàn bộ CBCCVC của thành 

phố với đầu mối vận hành là Sở Nội vụ. Hệ thống cho phép mỗi cơ quan, mỗi 

phòng ban quản lý đội ngũ CBCCVC, đánh giá hiệu quả làm việc của từng công 

chức, qua đó cho phép theo dõi thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác cán 

bộ của thành phố. 

IV. CÁC ỨNG DỤNG NGÀNH DỌC  

Những ứng dụng ngành dọc là những ứng dụng được đầu tư và triển khai 

bởi các cơ quan Trung ương, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước ở các 

chuyên ngành hẹp như hệ thống quản lý thuế, quản lý bảo hiểm xã hội, quản lý 

hải quan, quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý cấp phép lái xe, cấp phép sử dụng 

đất… Tuy có xuất xứ nguồn gốc đầu tư khác với các ứng dụng do UBND thành 

phố và các sở, ban, ngành, quận, huyện tự đầu tư, nhưng các ứng dụng ngành 
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dọc cũng có đối tượng phục vụ là các công dân, doanh nghiệp sinh sống, làm 

việc tại thành phố Đà Nẵng, do đó cũng lưu giữ những dữ liệu rất phong phú về 

người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Việc liên thông, tích hợp dữ 

liệu giữa các ứng dụng ngành dọc và Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử 

thành phố Đà Nẵng bảo đảm dữ liệu được chia sẻ, trao đổi hai chiều giữa các cơ 

quan Trung ương và thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạo ra sự tiện lợi, khép kín 

quá trình trao đổi thông tin, xử lý văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính.  

Thành phố Đà Nẵng là một đơn vị hành chính cấp tỉnh, là một hợp phần 

của nền hành chính quốc gia. Chính vì thế, thành phố Đà Nẵng xác định việc 

khớp nối, liên thông, tích hợp với các ứng dụng CNTT được triển khai từ Trung 

ương (hay còn gọi là ứng dụng ngành dọc) là yếu tố hết sức quan trọng và sẽ 

được đặc biệt chú ý trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT nhằm tạo ra sự 

thống nhất về quản lý thông tin tổ chức, công dân và tránh đầu tư chồng chéo 

gây lãnh phí. Đồng thời, việc tích hợp và chia sẽ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin 

chính quyền điện tử Đà Nẵng với các ứng dụng ngành dọc sẽ tạo sự thuận lợi 

lớn cho công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà 

Nẵng cũng như các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Tùy theo tính chất 

của các ứng dụng ngành dọc mà các ứng dụng này sẽ được tích hợp vào Hệ 

thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng ở những mức độ khác 

nhau: mức ứng dụng, quy trình và mức dữ liệu. Sau đây là một số ứng dụng 

ngành dọc tiêu biểu đã và sẽ được tích hợp với hệ thống thông tin Chính quyền 

điện tử Đà Nẵng: 

1. Ứng dụng quản lý đất đai: là hệ thống được triển khai từ Tổng cục 

quản lý đất đai - Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Hệ thống ứng dụng này được 

triển khai tại các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp. Thông tin đất 

đai và tình hình sử dụng đất đai của thành phố Đà Nẵng là dữ liệu mà UBND 

thành phố Đà Nẵng có quyền khai thác và sử dụng để quản lý lĩnh vực đất đai. 

Đồng thời, các dữ liệu này sẽ hỗ trợ lãnh đạo UBND thành phố ra các quyết 

định để sử dụng tài nguyên đất hợp lý và hiệu quả hơn. Do đó, hệ thống quản lý 

đất đai đã được tích hợp dữ liệu với hệ thống thông tin Chính quyền điện tử 

thành phố Đà Nẵng vào đầu năm 2015, qua đó hỗ trợ cung cấp thông tin cho cán 

bộ địa chính tại Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND các cấp để kịp thời nắm 

bắt rõ ràng tình hình sử dụng đất đai tại địa phương cũng như xử lý kịp thời các 

thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.  

2. Ứng dụng quản lý đăng ký kinh doanh quốc gia: được triển khai tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 

thành phố Đà Nẵng nhằm tổng hợp thông tin doanh nghiệp tại các địa phương và 

hình thành nên một hệ CSDL đăng ký kinh doanh cấp quốc gia. Theo cách nhìn 

nhận của thành phố Đà Nẵng, CSDL doanh nghiệp được xếp vào loại CSDL nền 

tảng quan trọng (chỉ sau CSDL dân cư), chính vì thế Hệ thống thống tin Chính 

quyền điện tử thành phố Đà Nẵng nhất thiết phải được phép tích hợp với Hệ 

thống thông tin đăng ký kinh doanh cấp quốc gia nhằm trao đổi và khai thác dữ 

liệu doanh nghiệp thuộc phạm vi thành phố quản lý, để vừa chủ động sử dụng, 

vừa chủ động cập nhật kịp thời thông tin thay đổi thường xuyên của doanh 
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nghiệp thông qua các hệ thống nghiệp vụ của các ngành có liên quan như ngành 

Công thương, Thông tin và Truyền thông, ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội… Chủ động khai thác được CSDL doanh nghiệp sẽ hỗ trợ đắc lực cho các 

cấp lãnh đạo nắm bắt kịp thời xu thế, tình hình hoạt động để định hướng, hoạch 

định chính sách hỗ trợ phù hợp để quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn. 

3. Hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế: Đây là các hệ thống 

lưu giữ thông tin về đăng ký bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của công dân, qua 

đó gián tiếp hình thành một nguồn dữ liệu về dân cư trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. Việc liên thông, tích hợp với hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội/bảo hiểm 

y tế không những giúp làm giàu, nâng cao độ chính xác cho kho dữ liệu dân cư 

của thành phố Đà Nẵng, mà còn giúp cho việc xử lý các thủ tục hành chính có 

liên quan đến việc cấp bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế được nhanh chóng, hiệu 

quả hơn. 

4. Ứng dụng cấp phép lái xe: Đây là ứng dụng quản lý việc cấp mới, cấp 

lại giấy phép lái xe do Tổng cục đường bộ triển khai tại các Sở Giao thông Vận 

tải trên cả nước, trong đó có Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng. Ứng dụng này 

được tích hợp về mặt dữ liệu với hệ thống Một cửa điện tử thành phố. Hiện nay, 

công dân và tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công lĩnh vực cấp phép lái xe tại Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến, thông tin hồ sơ vừa nộp sẽ được chuyển đến hệ thống 

Một cửa điện tử để xem xét tiếp nhận (nếu đạt yêu cầu). Hồ sơ của tổ chức công 

dân sau khi được tiếp nhận sẽ được tự động chuyển vào hệ thống cấp phép lái xe 

của Tổng cục Đường bộ để xử lý và trả lại kết quả về phần mềm Một cửa điện 

tử.  

V. CÁC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH  

Các ứng dụng chuyên ngành được xây dựng với mục đích hỗ trợ nghiệp 

vụ cho các cán bộ để xử lý công việc ở những lĩnh vực chuyên môn. Các ứng 

dụng chuyên ngành tiêu biểu bao gồm hệ thống quản lý hộ tịch, hệ thống quản 

lý đối tượng chính sách, hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh, hệ thống quản lý 

xây dựng nhà ở và đất đai, hệ thống quản lý y tế, hệ thống giao thông thông 

minh ITS, hệ thống quản lý giáo dục, hệ thống quản lý xây dựng, hệ thống tài 

nguyên, môi trường và đất đai, hệ thống quản lý đầu tư,… Các lĩnh vực nghiệp 

vụ có tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương, do đó thành phố Đà Nẵng sẽ 

xây dựng và triển khai đồng bộ cho phòng chuyên môn các đơn vị và tính toán 

đến việc tích hợp với ứng dụng chuyên môn được triển khai từ Trung ương. Bên 

cạnh đó, sử dụng các ứng dụng chuyên ngành phải lưu ý kết nối dữ liệu với các 

ứng dụng dùng chung nhằm bảo đảm cho các CSDL dùng chung và các CSDL 

chuyên ngành luôn được cập nhật lẫn nhau một cách thường xuyên. 

1. Cổng/Trang thông tin điện tử chuyên ngành: cung cấp các thông tin 

liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, văn bản chính sách, các thông tin và 

hướng dẫn về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của một sở, ban, 

ngành hoặc UBND quận, huyện, phường, xã. Các Cổng/Trang thông tin điện tử 

này là một thể thống nhất với trung tâm là cổng thông tin điện tử thành phố. Các 
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cổng thông tin điện tử được xây dựng chung trên một nền tảng công nghệ, đồng 

nhất về giao diện và được vận hành tập trung, bảo đảm tuyệt đối về sự ổn định 

và ATANTT. Đồng thời luôn sẵn sàng kết nối với cổng thông tin điện tử của 

chính phủ để bảo đảm sự tích hợp thông suốt cổng thông tin điện tử từ Trung 

ương đến địa phương. 

2. Dịch vụ công trực tuyến: các dịch vụ công trực tuyến được xây dựng 

trên cơ sở đồng bộ về công nghệ, liên thông trên nền các dữ liệu dùng chung 

như dữ liệu công dân, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu hộ tịch,… Triển khai thành 

công các dịch vụ công trực tuyến sẽ mang lại những lợi ích to lớn như tạo sự 

thuận tiện, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong việc 

sử dụng các dịch vụ hành chính công do các cơ quan nhà nước cung cấp. Tính 

đến năm 2015, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai gần 50% dịch vụ 

công trực tuyến trong các lĩnh vực như du lịch, công thương, báo chí xuất bản, 

truyền thông, xây dựng, đầu tư, hộ tịch,… Và đến năm 2020, thành phố Đà 

Nẵng sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng, triển khai 100% dịch vụ công trực 

tuyến để hướng đến một thành phố điện tử đúng nghĩa. 

3. Hệ thống quản lý đất đai: là hệ thống quản lý hành chính nhà nước ở 

lĩnh vực đất đai trên cơ sở áp dụng công nghệ GIS (Geogpraphic Information 

System). Hệ thống này xây dựng nhằm tin học hóa quá trình xử lý các hồ sơ thủ 

tục hành chính liên quan đến đất đai, hỗ trợ công tác quản lý và xử lý nghiệp vụ, 

cho phép đưa ra các báo cáo thống kê về tình hình sử dụng đất đai một cách 

nhanh chóng, giúp lãnh đạo có những quyết định về quy hoạch và sử dụng đất 

đai kịp thời, hợp lý, hiệu quả hơn. Hệ thống này cung cấp những thông tin liên 

quan đến tình hình sử dụng đất đai thành phố trên môi trường mạng Internet cho 

công dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần minh bạch hóa các thông tin về lĩnh 

vực đất đai. 

4. Hệ thống quản lý giáo dục: Nền giáo dục Việt Nam nói chung và nền 

giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nói riêng đang gặp phải những vấn đề về công 

tác quản lý giáo dục do quản lý chưa sát sao, chưa chặt chẽ. Do đó, việc triển 

khai một hệ thống quản lý giáo dục là vấn đề hết sức cấp thiết. Cụ thể, thành phố 

Đà Nẵng sẽ xây dựng ứng dụng quản lý giáo dục để cho phép các cơ quan quản 

lý giáo dục như Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục đào tạo của quận, 

huyện, các trường học quản lý tốt hơn chất lượng đào tạo. Việc triển khai ứng 

dụng quản lý giáo dục thành công sẽ mang lại những lợi ích to lớn trong vấn đề 

đánh giá đúng chất lượng đào tạo để qua đó lãnh đạo thành phố và các đơn vị có 

phương án, quyết định phù hợp để phát triển nền giáo dục thành phố Đà Nẵng. 

5. Hệ thống quản lý y tế: Hệ thống này hỗ trợ công tác quản lý nhà nước 

ở lĩnh vực y tế, bao gồm quản lý hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh và 

bán thuốc. Ngoài ra hệ thống còn cho phép quản lý các thông tin liên quan đến 

trình độ của đội ngũ y bác sỹ, những biến động về tình hình bệnh tật,… Qua đó 

giúp lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt thông tin về tình 

hình hoạt động ngành y tế để kịp thời có những chỉ đạo nâng cao hiệu quả khám 

chữa bệnh, phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho công dân thành phố ngày càng tốt 
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hơn. Ứng dụng này cũng chính là một kênh giao tiếp, cung cấp thông tin kịp thời 

đến công dân về tình hình khám chữa bệnh của các đơn vị, qua đó giúp người 

bệnh nhanh chóng nắm bắt thông tin, lựa chọn vị trí hợp lý để khám chữa bệnh. 

6. Hệ thống giao thông thông minh ITS: Trong lĩnh vực giao thông vận 

tải, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình giao 

thông thông minh ITS cho thành phố giai đoạn 2010-2015. Hệ thống kết nối với 

các camera giám sát được lắp đặt tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố 

nhằm hỗ trợ giám sát và điều hành giao thông, qua đó giúp UBND thành phố ra 

những quyết định phù hợp để điều chỉnh hệ thống giao thông hợp lý hơn, thông 

minh hơn. Trong quy hoạch chung của Bộ Giao thông vận tải về hệ thống giao 

thông thông minh giai đoạn 2015-2020, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai 

nhiều hạng mục công việc, trong đó có việc cung cấp thông tin về thời gian đi 

lại cho công dân, cung cấp thông tin các tuyết xe buýt, thông tin dự báo về tắc 

nghẽn giao thông, quản lý vé xe buýt… Hệ thống này được tích hợp với hệ 

thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng trên cơ sở kế thừa, sử dụng CSDL 

dân cư của thành phố, qua đó giảm chi phí cho quá trình triển khai, tạo sự minh 

bạch các thông tin liên quan đến tình hình giao thông vận tải thành phố đồng 

thời tạo sự thống nhất cho công dân khi truy cập và sử dụng các ứng dụng của 

thành phố trên một cổng thông tin duy nhất. 

7. Các ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị: bao gồm ứng dụng quản lý hệ 

thống điện chiếu sáng đô thị, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước,... Các ứng 

dụng này hỗ trợ việc theo dõi, cập nhật dữ liệu tài sản, thiết bị trên mạng lưới 

chiếu sáng, thiết lập, ghi chép các kế hoạch duy tu, sửa chữa. Thông qua hệ 

thống này, các cơ quan chức năng có thể giám sát, quản lý toàn bộ hệ thống tài 

sản, nâng cao hiệu quả khai thác và can thiệp kịp thời khi có sự cố xảy ra.  

VI. CÁC DỊCH VỤ DÙNG CHUNG 

Các dịch vụ dùng chung là một thành phần then chốt hỗ trợ các ứng dụng 

lớp trên và CSDL. Các ứng dụng này được được xây dựng nhằm bảo đảm thống 

nhất cho các dịch vụ về cấp quyền truy cập, xác thực người dùng, kết nối, liên 

thông và tích hợp các ứng dụng khác nhau ở những mức độ khác nhau về mặt dữ 

liệu, quy trình… Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thiện một số dịch vụ 

dùng chung như xác thực người dùng, quản lý quy trình, thanh toán điện tử… để 

làm nền tảng chia sẻ cho toàn bộ các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng 

Chính quyền điện tử Đà Nẵng. 

1. Dịch vụ xác thực người dùng OpenLDAP: là phần mềm mã nguồn 

mở hỗ trợ giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), được sử 

dụng để định danh người sử dụng. Hiện nay hệ thống OpenLDAP đang thực 

hiện xác thực định danh cho hơn 9.000 cán bộ công chức và hàng chục ngàn 

công dân truy cập hằng ngày để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trên hệ thống 

thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc cung cấp CSDL 

người dùng, hệ thống còn đảm nhiệm chức năng xác thực đăng nhập một lần 

(Single Sign On) cho các ứng dụng khác nhau như hệ thống thư điện tử công vụ 
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@danang.gov.vn, dịch vụ công trực tuyến và hệ thống quản lý cán bộ, công 

chức…  

2. Dịch vụ quản lý quy trình: Dịch vụ quản lý quy trình được cung cấp 

để tạo ra sự thống nhất về quy trình xử lý giữa các cơ quan tham gia vào hệ 

thống, đồng thời quản lý chặt chẽ tiến độ xử lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực xử 

lý thủ tục hành chính... Sử dụng ứng dụng quản lý quy trình nghiệp vụ tạo ra 

một môi trường làm việc chuyên nghiệp, chặt chẽ và khoa học, tạo cơ sở để giúp 

thành phố Đà Nẵng quản lý tốt hơn tình hình xử lý công việc của các CBCCVC 

của từng cơ quan, đơn vị, để từ đó có thể đưa ra được những đánh giá, báo cáo 

kịp thời và quyết định quản lý hiệu quả. Hiện nay, hệ thống quản lý quy trình 

đang được sử dụng để xây dựng quy trình xử lý hồ sơ cho tất cả các thủ tục hành 

chính theo quy định của UBND thành phố. Trong giai đoạn 2016-2020, ngoài 

việc hoàn thiện và điều chỉnh để phù hợp với sự thay đổi về quy trình xử lý thủ 

tục hành chính theo từng năm, ứng dụng quản lý quy trình này sẽ được triển khai 

để xây dựng cho nhiều ứng dụng ở các lĩnh vực khác nhau. 

3. Dịch vụ thanh toán điện tử: đây là dịch vụ cho phép công dân, doanh 

nghiệp và tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí… khi 

tham gia giao dịch với các cơ quan đơn vị nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Dịch vụ thanh toán trực tuyến tạo sự thuận lợi, nhanh chóng trong vấn đề thanh 

toán, đồng thời làm cơ sở cho sự phát triển của các dịch vụ công trực tuyến mức 

4 (có thu phí). 

VII. CÁC ỨNG DỤNG VỀ DỮ LIỆU  

Các ứng dụng về dữ liệu bao gồm các công cụ hỗ trợ cho việc quản trị, 

sao lưu, phục hồi dữ liệu cho toàn bộ hệ thống thông tin Chính quyền điện tử 

thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, các ứng dụng về dữ liệu còn có các chức năng 

phân tích, làm sạch, chuyển đổi và tiếp nhận dữ liệu từ những nguồn khác nhau 

bên ngoài hệ thống, đồng thời hỗ trợ quản lý chia sẻ, khai thác các dữ liệu bên 

trong hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Các ứng dụng 

về dữ liệu mang đến tính ổn định, toàn vẹn cho toàn bộ hệ thống và luôn bảo 

đảm tính sẵn sàng, đầy đủ, an toàn trong sao lưu và phục hồi dữ liệu. 

Ứng dụng quan trọng nhất trong lớp ứng dụng về dữ liệu là các Hệ quản 

trị CSDL. Các hệ quản trị CSDL của hệ thống ứng dụng Chính quyền điện tử 

thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một số yêu cầu sau: 

- Với số lượng người sử dụng lớn (công dân, doanh nghiệp, cán bộ), lưu 

lượng dữ liệu lớn, các hệ quản trị CSDL phải có hiệu suất đủ lớn để xử lý một 

lượng thông tin lớn với một thời gian đáp ứng nhanh; 

- Với các loại dữ liệu đa dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, 

thư điện tử,..(text, video, audio, email,…) các hệ quản trị CSDL phải có khả 

năng lưu trữ và truy xuất các dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau một cách 

tối ưu nhất. 

Dữ liệu hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng không ngừng 
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gia tăng về số lượng cũng như sự phức tạp về chủng loại do sự phát triển của các 

ứng dụng nội bộ cũng như do sự tích hợp với các ứng dụng ngành dọc ngày 

càng nhiều. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng sẽ chú trọng đến việc ứng dụng 

phân tích dữ liệu lớn (Big Data), phân tích dữ liệu (Data Mining) để hỗ trợ ra 

quyết định.  

VIII. CÁC ỨNG DỤNG VỀ HẠ TẦNG 

Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng được vận hành trên một 

hạ tầng tương đối bảo đảm với hệ thống Mạng đô thị (MAN), kết nối toàn bộ cơ 

quan chính quyền. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã đầu tư xây dựng 

hoàn thiện Trung tâm dữ liệu (DC) với khả năng lưu trữ 100TB theo tiêu chuẩn 

TIER3 và có khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, các thiết bị đầu cuối như máy tính 

cá nhân, máy chủ được quan tâm đầu tư và đạt chuẩn 1 máy tính trên 1 cán bộ, 

công chức. Với một hệ thống hạ tầng như vậy, Đà Nẵng có khả năng triển khai 

các ứng dụng CQĐT ngày càng sâu rộng. 

1. Các ứng dụng an ninh: bao gồm các ứng dụng đảm bảo an ninh an 

toàn cho người dùng khi truy cập hệ thống, an ninh trong hoạt động của các ứng 

dụng, an ninh dữ liệu. Việc xây dựng và duy trì một hệ thống bảo đảm an toàn, 

an ninh thông tin là cơ sở tạo ra sự tin tưởng để tích hợp các ứng dụng có tính 

chất nhạy cảm như hệ thống quản lý tài chính, quản lý đầu tư, ngân hàng, kho 

bạc… Các ứng dụng an ninh thành phố Đà Nẵng bao gồm phần mềm chống 

virus, phần mềm bảo vệ chống xâm nhập, ứng dụng khôi phục hệ thống…  

2. Các ứng dụng mạng: là những ứng dụng chịu trách nhiệm quản trị về 

tính sẵn sàng, tính ổn định của tất cả các ứng dụng hoạt động trên môi trường 

mạng. Những ứng dụng này có tác dụng quản lý lưu lượng dữ liệu và các kết nối 

của những dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng trên toàn bộ hệ thống. 

Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường quản trị các ứng dụng này để tối ưu hệ thống 

và bảo đảm được sự bền vững cho hệ thống trước những rủi ro. Các ứng dụng 

mạng trên hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng bao gồm các công 

cụ giám sát, các công cụ tối ưu băng thông, các công cụ kiểm tra tính sẵn sàng 

của mạng, hệ thống cân bằng tải…  

3. Các ứng dụng desktop: là những ứng dụng được cài đặt cho các thiết 

bị đầu cuối để người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ như hệ điều hành, 

trình duyệt, bộ ứng dụng văn phòng, ứng dụng quản trị dữ liệu, phần mềm đọc 

tài liệu. Khuyến khích các cá nhân, đơn vị tích cực sử dụng các ứng dụng 

desktop nguồn mở, ngoài ra thành phố đầu tư bản quyền cho các ứng dụng cơ 

bản như cung cấp license cho hệ điều hành máy tính cá nhân, license cho các bộ 

ứng dụng văn phòng…  

4. Các ứng dụng quản lý dữ liệu: có tác dụng hỗ trợ cho việc vận hành, 

kiểm soát và giám sát quy trình triển khai các công việc liên quan đến dữ liệu. 

Các ứng dụng này bảo đảm sự an toàn, tối ưu và tính nhất quán của dữ liệu, tính 

sẵn sàng, ổn định của các ứng dụng. Các công việc của ứng dụng hệ thống bao 

gồm quản lý khởi động hệ thống, tắt hệ thống, giám sát các cảnh báo và sự sẵn 
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sàng của hệ thống, cập nhật các phiên bản phần mềm, sao lưu, phân tích và báo 

cáo hiệu suất hoạt động, các báo cáo quản trị.  

Với kiến trúc nền tảng đã được lựa chọn, các hệ thống ứng dụng CNTT-

TT đã được xây dựng trên nền tảng hạ tầng bảo đảm về băng thông và các dịch 

vụ đã được cung cấp, Đà Nẵng đang ở vị thế sẵn sàng để áp dụng mô hình thành 

phố thông minh hơn nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một thành phố tiên tiến, một 

đô thị văn minh hiện đại, sinh thái và phát triển bền vững. 

CHƯƠNG IV. 

KIẾN TRÚC DỮ LIỆU 

I. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC DỮ LIỆU 

Dữ liệu được xác định là tài sản quan trọng nhất của Hệ thống thông tin 

Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng. Kiến trúc dữ liệu cung cấp một 

góc nhìn về cách thức mà dữ liệu trong hệ thống ứng dụng Chính quyền điện tử 

thành phố Đà Nẵng được tổ chức, lưu trữ, chia sẻ, và truy xuất bởi người sử 

dụng. Kiến trúc dữ liệu thành phố Đà Nẵng được xác lập dựa trên những nguyên 

tắc sau: 

Nguyên tắc 1: Tập trung vào các CSDL nền 

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên đầu tư số hóa, xây dựng các CSDL nền dùng 

chung trong toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã. 

Việc lựa chọn các CSDL nào là CSDL nền sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả 

xây dựng các ứng dụng lõi dùng chung, các ứng dụng chuyên ngành và CSDL 

chuyên ngành tại các cơ quan vốn được vận hành dựa trên các CSDL nền. Với 

nhu cầu nghiệp vụ và nguồn lực hiện có, các CSDL nền mà thành phố Đà Nẵng 

tập trung xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm có: 

- CSDL công dân; 

- CSDL doanh nghiệp; 

- CSDL CBCCVC; 

- CSDL bản đồ. 

Đây là các CSDL cơ bản nhất, cần thiết nhất hiện nay để hỗ trợ cho việc 

xử lý thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, công dân tại thành phố 

Đà Nẵng. 

Nguyên tắc 2: Phân chia trách nhiệm quản lý dữ liệu 

Khi dữ liệu được chia sẻ, sử dụng chung giữa các cơ quan, thì phát sinh 

vấn đề là phải phân định một đầu mối có trách nhiệm cao nhất trong việc ra 

quyết định cuối cùng phê duyệt nội dung dữ liệu, phê duyệt các cập nhật thay 

đổi dữ liệu. Do đó, mỗi kho dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu sẽ được quy trách 

nhiệm một cách rõ ràng về một đơn vị quản lý cụ thể. Đơn vị đầu mối này chịu 

trách nhiệm cao nhất về sự chính xác của dữ liệu.  
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Nguyên tắc 3: Tập trung hóa và chia sẻ dữ liệu 

Người sử dụng phải được cung cấp đầy đủ các dữ liệu cần thiết để thực 

hiện nghiệp vụ xử lý của mình, do đó dữ liệu trong hệ thống phải được tổ chức 

sao cho người sử dụng có thể truy xuất một cách nhanh chóng và thuận tiện tối 

đa những dữ liệu mà họ có thể truy xuất trong phạm vi quyền hạn của mình.  

Việc duy trì dữ liệu tập trung vào một ứng dụng, một đầu mối quản lý, sau 

đó chia sẻ cho các cơ quan khác, ứng dụng khác sử dụng sẽ luôn luôn hiệu quả, 

tiết kiệm chi phí hơn so với việc duy trì nhiều phiên bản khác nhau của cùng 

một dữ liệu tại nhiều ứng dụng, nhiều cơ quan, dẫn đến việc trùng lắp và thiếu 

nhất quán dữ liệu. Hiệu quả tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định của các kho 

dữ liệu phụ thuộc rất nhiều vào cách thức tổ chức lưu trữ và chia sẻ hợp lý cho 

người sử dụng. Để có thể tập trung hóa, nhất quán hóa dữ liệu, thành phố Đà 

Nẵng sẽ tiến hành một số công tác sau: 

- Thành phố sẽ ban hành những quy định, chính sách để thể chế hóa việc 

quản lý, chia sẻ, và truy cập dữ liệu dùng chung. Việc hình thành các kho dữ 

liệu dùng chung cũng đòi hỏi phải ban hành các tiêu chuẩn thống nhất trên phạm 

vi toàn thành phố về các mô hình dữ liệu (data models) và các mô tả dữ liệu 

(metadata) để làm cơ sở cho các kho dữ liệu dùng chung vận hành; 

- Quá trình tập trung hóa, nhất quán hóa dữ liệu đòi hỏi thành phố Đà 

Nẵng sẽ đầu tư kinh phí phí ban đầu để số hóa dữ liệu giấy hoặc di chuyển dữ 

liệu từ các ứng dụng cũ vào các kho dùng chung, làm sạch dữ liệu và thiết lập 

các công cụ chia sẻ, tuy nhiên, về lâu dài chi phí đầu tư này sẽ đem lại hiệu quả 

và được bù đắp thông qua lợi ích thu được từ cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

suất xử lý công việc của các cơ quan; 

- Các kho dữ liệu dùng chung sẽ đi kèm với việc cung cấp các giao diện 

lập trình ứng dụng (API) để căn cứ trên đó các nhà phát triển ứng dụng có thể 

xây dựng các ứng dụng khác nhau nhằm truy xuất và làm mới dữ liệu trong kho 

dữ liệu.  

II. CÁC CSDL NỀN 

CSDL nền lưu giữ những thông tin cơ bản nhất, cần thiết nhất trong quá 

trình xử lý thủ tục hành chính, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành cùng 

chia sẻ, quản lý, sử dụng. Do đó, các dữ liệu này phải bảo đảm được tính nhất 

quán, chống trùng lặp dữ liệu giữa các đơn vị. Các dữ liệu này sẽ được tổ chức 

thành các CSDL nền. Theo kinh nghiệm triển khai của thành phố Đà Nẵng qua 

các năm xây dựng ứng dụng CNTT, các loại dữ liệu sau đây được nhiều cơ 

quan, đơn vị, địa phương của toàn thành phố có nhu cầu cùng khai thác, sử 

dụng: 

1. CSDL công dân: đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xử lý các 

thủ tục hành chính G2C (Government to Citizens) phục vụ công dân, với vai trò 

là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của 

các công dân thì các cơ quan nhà nước phải có một CSDL để lưu giữ thông tin 
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về các công dân đến giao dịch với cơ quan nhà nước. Để bảo đảm dữ liệu về 

công dân của từng đơn vị được nhất quán, chính xác và duy nhất thì việc hình 

thành CSDL công dân dùng chung cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước 

là đều thiết yếu. Với nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng Chính quyền điện tử 

tại địa phương, trong những năm qua Đà Nẵng đã chủ động xây dựng CSDL 

công dân của thành phố. Dữ liệu được hình thành từ các nguồn: dữ liệu thống kê 

dân số, dữ liệu dân số kế hoạch hóa gia đình, dữ liệu lao động việc làm và số 

liệu nhân, hộ khẩu. Các thông tin được cập nhập tuân thủ theo đúng Quy định tại 

Nghị định 90/2010/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm sau 

này dễ dàng tích hợp, chuyển đổi dữ liệu dân cư của thành phố Đà Nẵng vào cơ 

sở dữ liệu dân cư quốc gia mà không phải hiệu chỉnh lớn. 

2. CSDL doanh nghiệp: bao gồm CSDL doanh nghiệp (được trích xuất 

từ hệ thống Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và CSDL hộ kinh 

doanh cá thể (được trích xuất từ hệ thống Đăng ký kinh doanh hộ cá thể của 

thành phố Đà Nẵng). CSDL doanh nghiệp giúp chính quyền thành phố nâng cao 

chất lượng xử lý các thủ tục hành chính G2B (Government to Business) phục vụ 

doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, cải tiến môi trường kinh doanh tại địa 

phương, hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dựa trên số 

liệu phát triển doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau trên địa 

bàn thành phố. 

3. CSDL CBCCVC: lưu trữ thông tin về cán bộ công chức viên chức của 

thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ công tác quản lý đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan 

nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng nhân lực tại các cơ quan, góp phần phục 

vụ doanh nghiệp, tổ chức, công dân ngày một tốt hơn. CSDL này do Sở Nội vụ 

xây dựng, quản lý trong quá trình triển khai công tác quản lý cán bộ và chia sẻ 

dữ liệu cho các cơ quan cùng sử dụng, để phục vụ công tác quản lý cán bộ trên 

phạm vi tất cả các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. 

4. CSDL bản đồ: CSDL bản đồ nền khu vực Đà Nẵng đã được phát triển 

với vai trò là công cụ để thực hiện công tác quản lý về tài nguyên đất đai và đô 

thị. CSDL bản đồ nền được xây dựng dựa trên bản đồ địa hình đã có và tiến 

hành cập nhật trên phạm vi toàn bộ phần đất liền của thành phố với diện tích 

khoảng 420 km2 bao phủ phần lớn các quận nội thành và các xã vùng ven Đà 

Nẵng. Cơ sở dữ liệu bản đồ nền kèm theo hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao 

tạo nên hệ thống CSDL nền thông tin địa lý thống nhất, đầy đủ, làm nền tảng 

cho việc xây dựng các công cụ quản lý hiện đại trong các lĩnh vực như quy 

hoạch, đất đai, giao thông, nhà ở, nông nghiệp... 

http://luatminhkhue.vn/van-ban-luat-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2010-nd-cp-quy-dinh-ve-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu.aspx
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Hình 10: Kho dữ liệu giao dịch 

Nhằm bảo đảm việc vận hành, khai thác có hiệu quả các CSDL nền của 

thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai một số công tác sau: 

- Kết nối với các Hệ thống thông tin và CSDL quốc gia: Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 774/QĐ-Tg ngày 22/5/2015 Quy định Danh mục 

CSDL quốc gia ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bao 

gồm: CSDL quốc gia về dân cư, về tài chính, về đất đai, về doanh nghiệp, bảo 

hiểm, thống kê tổng hợp về dân số. Do đó, việc kế thừa, tích hợp, khai thác các 

hệ thống thông tin/CSDL quốc gia này là một ưu tiên hàng đầu bảo đảm hiệu 

quả đầu tư và tránh chồng chéo giữa Trung ương và địa phương.  

- Triển khai liên thông, kết nối giữa CSDL nền với các CSDL chuyên 

ngành đang nằm phân tán tại các sở, ngành như: CSDL y tế, CSDL giáo dục, 
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CSDL giao thông, CSDL đất đai, CSDL nhà ở, CSDL lao động việc làm, CSDL 

thuế, CSDL hải quan, CSDL tài chính, CSDL khoa học và công nghệ… Các 

CSDL chuyên ngành là nguồn tham khảo quan trọng để dựa trên đó thành phố 

Đà Nẵng cập nhật CSDL nền và chia sẻ cho các cơ quan có nhu cầu cùng khai 

thác, sử dụng. 

- Triển khai liên thông, kết nối với các hệ thống thông tin ngoài cơ quan 

nhà nước: Đây là các hệ thống thông tin hoặc CSDL của các tổ chức đoàn thể 

chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức khác… trên địa bàn thành phố. 

Đây cũng là nguồn dữ liệu quan trọng mà thành phố Đà Nẵng sẽ khai thác để 

làm giàu, cập nhật các CSDL nền của mình. 

- Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành các quy định, quy chế để bảo đảm mỗi 

thông tin trong CSDL nền tảng bảo đảm chỉ do một và chỉ một đơn vị chịu trách 

nhiệm khởi tạo, cập nhật và chia sẻ cho các đơn vị khác thông qua các công cụ 

ứng dụng, hoặc các giao diện lập trình (API) để các đơn vị tự xây dựng ứng 

dụng hỗ trợ nghiệp vụ theo nhu cầu riêng của mỗi ngành, lĩnh vực. 

III. CÁC CSDL CHUYÊN NGÀNH 

Đối với những loại dữ liệu chỉ liên quan đến một ngành, một đơn vị nhất 

định thì được tổ chức thành các dữ liệu chuyên ngành để đơn vị tự xây dựng, 

quản lý, cập nhật và chia sẻ cho những đơn vị khác khai thác. Các ứng dụng truy 

xuất các CSDL chuyên ngành thông qua các API được định nghĩa nhất quán và 

chia sẻ giữa các ứng dụng khác nhau. Danh mục các CSDL chuyên ngành tiêu 

biểu bao gồm: 

- CSDL chuyên ngành y tế: thông tin về hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế; 

nhân lực ngành y tế; bệnh nhân, bệnh án; dược phẩm; vật tư y tế; 

- CSDL chuyên ngành giáo dục và đào tạo: thông tin về giáo dục đại học, 

cao đẳng; giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); 

giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; giáo dục mầm non; giáo dục thường xuyên; 

- CSDL chuyên ngành công thương: thông tin về xúc tiến thương mại; 

khoa học và công nghệ ngành công thương, công nghệ sinh học, nhiên liệu sinh 

học, khai khoáng, vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu; môi 

trường công nghiệp; kỹ thuật an toàn công nghiệp; công nghiệp nông thôn; cơ 

khí; 

- CSDL chuyên ngành nội vụ: thông tin về thanh niên và công tác thanh 

niên; công tác nữ và bình đẳng giới; thi đua - khen thưởng; quản lý lưu trữ điện 

tử; chức sắc, thờ tự, tín đồ Tôn giáo; 

- CSDL chuyên ngành lao động - thương binh và xã hội: thông tin về lao 

động, việc làm; hộ nghèo; thị trường lao động về người có công; đối tượng ma 

túy, mại dâm; - Phần cầu lao động; 

- CSDL chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: thông tin về 

quản lý động, thực vật; bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng;  
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- CSDL chuyên ngành tài nguyên và môi trường: CSDL đất đai; địa chất, 

khoáng sản; địa lý hành chính; khí hậu; môi trường; tài nguyên nước; 

- CSDL chuyên ngành tư pháp: thông tin về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

quản lý công tác văn bản quy phạm pháp luật; công chứng; 

- CSDL chuyên ngành giao thông vận tải: thông tin về đường bộ; thông 

tin địa lý (GIS) Giao thông vận tải; hạ tầng Giao thông vận tải, đường sắt, hàng 

hải, hàng không, thủy nội địa; hạ tầng giao thông đô thị; giấy phép lái xe; 

- CSDL chuyên ngành xây dựng: thông tin quy hoạch xây dựng; cấp phép 

xây dựng; 

- CSDL chuyên ngành kế hoạch và đầu tư: thông về dữ liệu kinh tế - xã 

hội; dự án đầu tư; 

- CSDL chuyên ngành tài chính: thông tin về ngân sách và kho bạc; thông 

tin thu nộp thuế tài chính - hải quan - kho bạc; tài chính về an sinh xã hội; tài 

chính về tài nguyên khoáng sản; tài sản nhà nước; giá; nợ công; 

- CSDL chuyên ngành thông tin và truyền thông: thông tin doanh nghiệp 

CNTT-TT; hạ tầng CNTT -TT; 

- CSDL chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch: thông tin về cơ sở 

kinh doanh bar, karaoke, vũ trường,…  

- CSDL chuyên ngành ngoại vụ: thông tin về đoàn ra, đoàn vào; hợp tác 

quốc tế; 

- CSDL chuyên ngành khoa học và công nghệ: thông tin tư liệu về đề tài 

khoa học công nghệ; 

- CSDL chuyên ngành thuế: thông tin về thuế; 

- CSDL chuyên ngành hải quan: thông tin về xuất, nhập khẩu; 

- CSDL chuyên ngành khác: thông tin về khiếu nại, tố cáo; dữ loại các 

loại giấy phép, giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức/công dân của cơ quan nhà 

nước trên địa bàn,…  

IV. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, KHAI THÁC CÁC CSDL 

Với quy mô và tính chất của hệ thống ứng dụng chính quyền điện tử thành 

phố Đà Nẵng, dữ liệu sẽ phát sinh không ngừng với khối lượng rất lớn, đa dạng 

và phong phú về nội dung và định dạng, được thu thập từ nhiều nguồn khác 

nhau (từ quá trình xử lý nghiệp vụ hằng ngày, hệ thống thông tin quốc gia, hệ 

thống thông tin tỉnh thành khác, hệ thống thông tin cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ 

chức chính trị xã hội, mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp…). Các loại 

dữ liệu này chứa rất nhiều thông tin có giá trị cần được được trích xuất, tổng 

hợp, chọn lọc chính xác, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi để hỗ trợ cho các nhà lãnh 

đạo ra quyết định. Hệ thống dữ liệu này được tổ chức thành 3 kho dữ liệu như 

sau:  
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Hình 9: Mô hình kiến trúc dữ liệu 

- Kho dữ liệu giao dịch trực tuyến: đây là kho dữ liệu mà người sử dụng 

truy xuất, cập nhật hàng ngày;  

- Kho dữ liệu phân tích trực tuyến: đây là kho dữ liệu được trích xuất từ 

kho dữ liệu giao dịch trực tuyến, đây là kho dữ liệu chỉ đọc (read-only), phục vụ 

mục đích phân tích, báo cáo, hỗ trợ ra quyết định; 

- Kho dữ liệu sao lưu: sao lưu dự phòng cho kho dữ liệu giao dịch trực 

tuyến. 

1. Kho dữ liệu giao dịch trực tuyến: 

Kho dữ liệu giao dịch trực tuyến (OLTP) dùng để phục vụ cho các hoạt 

động nghiệp vụ hàng ngày, được thao tác xử lý qua các ứng dụng (ví dụ: Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống một cửa, Hệ thống thư điện tử, 

dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ chuyên ngành…). Hệ thống xử 

lý giao dịch trực tuyến được nhiều người dùng sử dụng đồng thời để tạo lập, cập 

nhật hay tìm kiếm dữ liệu. Hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến thực thi các chức 

năng nghiệp vụ hoặc thực hiện một số công việc nhất định, có thể là một giao 

dịch riêng lẻ hoặc nhiều giao dịch cùng một lúc.  

Hoạt động nghiệp vụ của cả bộ máy hành chính thành phố Đà Nẵng phụ 

thuộc rất lớn vào khả năng sẵn sàng, hoạt động liên tục, ổn định 24/7 của Kho 
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dữ liệu giao dịch trực tuyến. Do đó, kho dữ liệu này sẽ bảo đảm khả năng sẵn 

sàng cao (High Availability) và cân bằng tải (Load Balancing), bảo đảm cung 

cấp cơ chế dự phòng trong hạ tầng mạng để người dùng luôn luôn truy cập được 

đến các kho dữ liệu này ở bất kỳ thời điểm nào. 

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng ngày càng 

phát triển, mở rộng mạnh mẽ thì tất yếu tất cả mọi dữ liệu của hệ thống chính 

quyền thành phố liên tục được số hóa, xử lý, lưu trữ điện tử tập trung tại Kho dữ 

liệu giao dịch trực tuyến. Do đó, Kho dữ liệu giao dịch trực tuyến sẽ được mở 

rộng không ngừng về khả năng lưu trữ. Giải pháp lưu trữ của Kho dữ liệu giao 

dịch trực tuyến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động, mức độ an toàn, 

cũng như đáp ứng dữ liệu một cách liên tục của toàn bộ hệ thống. Giải pháp 

đang sử dụng cho Kho dữ liệu giao dịch trực tuyến hiện tại và trong những năm 

đến là Hệ thống lưu trữ SAN, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Khả năng ổn định: Hệ thống lưu trữ bảo đảm tối đa sự an toàn của dữ 

liệu cũng như khả năng phục vụ liên tục của dữ liệu. Hệ thống cũng cho phép 

triển khai các chức năng cho phép lưu trữ và phục hồi dữ liệu từ các thảm họa 

(Disaster Recovery); 

- Bảo đảm tốc độ truy xuất: Hệ thống lưu trữ SAN có khả năng giảm thiểu 

thời gian truy cập cho người dùng cuối và các ứng dụng bằng nhiều phương án 

khác nhau: tăng tốc độ các bộ phận cơ học trong hệ thống và đường truyền nội 

bộ, tăng hiệu suất của các phần mềm điều khiển và tối ưu hóa việc cấu hình hệ 

thống; 

- Khả năng chia sẻ, dùng chung dữ liệu: Hệ thống được thiết kế cho phép 

hợp nhất dữ liệu trùng lặp, sao cho số lượng bản sao vật lý của dữ liệu là tối 

thiểu, cùng với khả năng cho phép nhiều ứng dụng hay nhiều máy chủ với hệ 

điều hành khác nhau có thể truy cập đồng thời dữ liệu này; 

- Tính đơn giản: Hệ thống lưu trữ được thiết kế để đơn giản hóa tối đa các 

thao tác quản trị, tích hợp và cấu hình cho phép triển khai hay nâng cấp nhanh 

chóng, sử dụng dễ dàng, nâng cao độ tin cậy và giảm các chi phí vận hành bảo 

trì sau này; 

- Khả năng mở rộng dung lượng dễ dàng, nhanh chóng: Hệ thống được 

mở rộng tương ứng với việc phát sinh dữ liệu theo thời gian, không nhất thiết 

phải đầu tư toàn bộ dung lượng lưu trữ một lần ban đầu; 

- Khả năng nâng cấp tốc độ truy cập dễ dàng: Để đáp ứng nhu cầu gia 

tăng số lượng ứng dụng và số lượng người dùng, hệ thống lưu trữ phải được 

thiết kế dễ dàng nâng cấp tốc độ truy cập dữ liệu vật lý. 

2. Kho dữ liệu phân tích trực tuyến: 

Khi hệ thống được sử dụng để phân tích, lập kế hoạch hay thực hiện báo 

cáo quản lý thông qua việc truy cập tương tác với một lượng lớn thông tin thì 

được gọi là hệ thống xử lý phân tích trực tuyến (OLAP). Kho dữ liệu này có đặc 

điểm là chỉ đọc (read only), phục vụ việc kết xuất báo cáo, phân tích dữ liệu 
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(data mining), hỗ trợ ra quyết định và dự đoán (forecasting) trong phạm vi một 

ngành, lĩnh vực, hoặc phạm vi cả thành phố. Dữ liệu cho hệ thống OLAP thường 

được trích xuất từ kho dữ liệu giao dịch trực tuyến OLTP, sau đó được chuyển 

đổi, chọn lọc, tải hoặc sao chép vào một số CSDL đặc biệt tạo nên kho dữ liệu 

OLAP. Một số đặc điểm của kho dữ liệu OLAP gồm có: 

- Tính hướng chủ đề: Có thể tổ chức dữ liệu thành các lĩnh vực cụ thể như 

tài chính, ngân sách, thông tin truyền thông… để dễ dàng truy cập, tra cứu; 

- Tính tích hợp: Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như CSDL quan hệ, các 

bảng ghi giao dịch trực tuyến… thống nhất quy ước tên, cấu trúc mã hóa, các 

đơn vị đo, thuộc tính,… giữa các nguồn khác nhau; 

- Tính ổn định: Dữ liệu chỉ đọc, không thể chỉnh sửa; 

- Biến đổi theo thời gian: Mỗi dữ liệu trong OLAP đều gắn với thời điểm 

cụ thể. 

Lợi ích của kho dữ liệu OLAP: 

- Là dữ liệu nguồn, có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu về tra cứu thông tin 

cho các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, hỗ trợ các nhà quản lý phân tích, dự báo 

xu hướng, hỗ trợ lập kế hoạch và ra quyết định chính xác, kịp thời, qua đó quản 

lý và điều hành nghiệp vụ một cách hiệu quả và chính xác; 

- Dữ liệu được tổ chức để tạo thuận lợi cho việc phân tích chứ không cho 

việc xử lý các giao dịch do đó không làm ảnh hưởng đến hiệu năng của các ứng 

dụng xử lý nghiệp vụ hàng ngày; 

- Tích hợp dữ liệu và các siêu dữ liệu (metadata) từ nhiều nguồn khác 

nhau Không phụ thuộc vào sự khác biệt về cấu trúc dữ liệu được lưu trữ trên 

nhiều nguồn dữ liệu không đồng nhất; 

- Áp dụng những quy tắc thống nhất khi hợp nhất dữ liệu từ những hệ 

thống không đồng nhất vào kho dữ liệu OLAP; 

- Tính bảo mật và hiệu suất được cải thiện mà không cần can thiệp vào dữ 

liệu gốc. 

Các ứng dụng có thể được phát triển để khai thác kho dữ liệu OLAP như: 

Các công cụ truy vấn, báo cáo; Xử lý phân tích trực tuyến (On-Line Analytical 

Processing); Phân tích dữ liệu (Data mining); Hệ hỗ trợ ra quyết định. Đến thời 

điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 

để khai thác kho dữ liệu OLAP để phục vụ công tác báo cáo, tổng hợp kinh tế xã 

hội, từ đó đưa ra các phân tích, dự đoán phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

3. Kho dữ liệu sao lưu dự phòng: 

Khi xây dựng các Trung tâm dữ liệu lưu trữ tập trung toàn bộ các loại dữ 

liệu quan trọng của thành phố thì một trong những mối quan tâm hàng đầu được 

đặt ra là khả năng phục hồi dữ liệu khi có sự cố (ví dụ: hỏa hoạn, thiên tai, động 

đất…). Đối phó với những lại thảm họa này thì nhất thiết phải xây dựng một 

Trung tâm dữ liệu dự phòng với cơ sở hạ tầng tương thích đặt ở khoảng cách rất 
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xa so với Trung tâm dữ liệu chính của thành phố Đà Nẵng. 

Thách thức không nhỏ đối với việc xây dựng một Trung tâm dữ liệu dự 

phòng ở khoảng cách xa (ví dụ: nằm ngoài phạm vi địa lý của thành phố Đà 

Nẵng) là kinh phí đầu tư. Do đó, để bảo đảm vẫn có Trung tâm dữ liệu dự phòng 

ở xa mà không nhất thiết phải xây dựng mới, phương án khả dĩ nhất là thành phố 

Đà Nẵng hợp tác với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT hoặc 

các tỉnh, thành phố có Trung tâm dữ liệu để thỏa thuận hợp tác, xây dựng, liên 

kết các Trung tâm dữ liệu này thành các Trung tâm dữ liệu dự phòng chéo lẫn 

nhau. 

CHƯƠNG V. 

KIẾN TRÚC KỸ THUẬT 

I. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC KỸ THUẬT 

Kiến trúc kỹ thuật mô tả các công nghệ chủ đạo được lựa chọn triển khai 

cũng như cách thức mà các công nghệ này ảnh hưởng đến việc xây dựng và vận 

hành các ứng dụng Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Quan điểm xuyên 

suốt của việc lựa chọn công nghệ trong hệ thống ứng dụng Chính quyền điện tử 

thành phố Đà Nẵng là việc khuyến khích các công nghệ dựa trên nguồn mở 

(open source). 

Nguyên tắc 1: Tính độc lập công nghệ 

Các ứng dụng cần được xây dựng sao cho không bị ràng buộc vào một 

công nghệ cụ thể, đặc biệt là các công nghệ đóng (không phải nguồn mở). Do 

đó, các ứng dụng sẽ được thiết kế sao cho nó có thể vận hành về lâu dài trên 

nhiều nền tảng công nghệ khác nhau, phù hợp với đặc thù thay đổi liên tục của 

công nghệ, đồng thời cho phép ứng dụng được xây dựng, nâng cấp, vận hành 

trên công nghệ có hiệu quả nhất về mặt chi phí tại những thời điểm, giai đoạn 

nhất định. Nếu không đáp ứng nguyên tắc này, các ứng dụng sẽ rơi vào tình 

trạng nhanh chóng bị lạc hậu trước những thay đổi liên tục về công nghệ trên thế 

giới, bị phụ thuộc vào một hoặc một nhóm nhà cung cấp sở hữu công nghệ, và 

cuối cùng dẫn đến việc phát triển hệ thống ứng dụng bị lệ thuộc và điều khiển 

bởi những ràng buộc về công nghệ, thay vì được định hướng bởi những nhu cầu 

nghiệp vụ mà người sử dụng mong muốn. Về đặc điểm này, thành phố Đà Nẵng 

khuyến khích các giải pháp dựa trên nền tảng Java bởi ưu điểm vì tính mở và 

khả năng vận hành trên nhiều nền tảng khác nhau của nó. 

Nguyên tắc 2: Kiểm soát sự đa dạng công nghệ 

Số lượng nền tảng công nghệ khác nhau được cho phép vận hành song 

song trong hệ thống phải được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm tối ưu hóa về mặt 

chi phí vận hành. Tài nguyên hạ tầng cần có để vận hành cùng lúc nhiều nền 

tảng công nghệ khác nhau có thể làm tăng chi phí đầu tư cho hạ tầng CNTT, 

chưa kể chi phí để đào tạo huấn luyện đội ngũ kỹ thuật làm quen với nhiều nền 

tảng công nghệ khác nhau. Do đó, khi đưa một công nghệ mới vào hệ thống ứng 
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dụng sẽ phải hết sức cân nhắc yếu tố này. Giới hạn số lượng công nghệ khác 

nhau và hệ thống hạ tầng phải đáp ứng sẽ giúp đơn giản hóa công tác vận hành 

và giảm thiểu chi phí.  

Việc xác lập kiến trúc kỹ thuật cũng nhằm mục đính định hướng những 

công nghệ chủ đạo sẽ được nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai vào hệ thống ứng 

dụng chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, bảo đảm tính đổi mới của hệ 

thống để kịp thời cập nhật, theo kịp sự thay đổi công nghệ trong lĩnh vực CNTT. 

Kiến trúc hướng dịch vụ 

(SOA)

Công nghệ Web Công nghệ di động IOT

Java
Mã nguồn mở

(Open Source)

Big Data

CSDL 

quan hệ

Phân 

tích dữ 

liệu

Công nghệ ảo hóa 

(Virtualization)

Ảo hóa máy chủ Ảo hóa mạngẢo hóa lưu trữ 

Kênh giao tiếp

Ứng dụng 

nghiệp vụ

Dịch vụ 

dùng chung

Dữ liệu

Hạ tầng

Trung tâm dữ liệu xanh Mạng đô thị MAN

 

Hình 11: Mô hình kiến trúc kỹ thuật 

Kiến trúc kỹ thuật của hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 

được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (layer-based architecture), cụ thể được 

chia làm 5 tầng, và mỗi tầng bao gồm các thành phần cần thiết để phục vụ (hỗ 

trợ) cho hoạt động của các thành phần thuộc tầng liền kề phía trên:  

- Các kênh trao đổi thông tin; 

- Ứng dụng nghiệp vụ;  

- Dịch vụ dùng chung;  

- Dữ liệu; 

- Cơ sở hạ tầng. 

Người sử dụng hệ thống chính quyền điện tử của thành phố (công dân, 

doanh nghiệp, cán bộ công chức) có thể kết nối vào hệ thống qua kênh giao tiếp. 

Các phần tiếp theo của chương này sẽ giới thiệu chi tiết từng lớp cũng như công 

nghệ được sử dụng trong các lớp này. 
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II. KỸ THUẬT Ở KÊNH GIAO TIẾP 

Tầng kiến trúc này biểu diễn các công nghệ mà hệ thống ứng dụng Chính 

quyền điện tử thành phố Đà Nẵng sử dụng để giao tiếp, thu thập thông tin từ các 

tác nhân bên ngoài. Các tác nhân này bao gồm: 

- Các cơ quan nhà nước (G2G): cơ quan nhà nước sử dụng các dịch vụ từ 

các cơ quan nhà nước khác để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho cơ 

quan nhà nước khác; 

- Doanh nghiệp (G2B): Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp 

bởi các cơ quan nhà nước khác nhau;  

- Công dân (G2C): Công dân sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các 

cơ quan nhà nước khác nhau; 

- Môi trường bên ngoài: môi trường nước, môi trường không khí, nhiệt độ 

bên ngoài…  

Kênh giao tiếp là các công cụ, phương tiện giúp người sử dụng truy cập 

vào hệ thống. Các công nghệ được sử dụng ở lớp này phải bảo đảm được khả 

năng truy cập của người sử dụng vào hệ thống chính quyền điện tử của thành 

phố, hướng đến việc cung cấp tiện ích chính quyền điện tử cho cán bộ, tổ chức, 

công dân mọi lúc, mọi nơi, đa kênh, đa phương tiện, cung cấp các giải pháp kỹ 

thuật để mô hình chính quyền điện tử (e-Government) mở rộng sang thế giới di 

động và hình thành chính quyền di động (m-Government). Do đó, đối với kênh 

giao tiếp, bên cạnh hình thái giao tiếp phổ biến hiện nay thông qua công nghệ 

World Wide Web, công nghệ được khuyến khích từng bước triển khai trong kiến 

trúc kỹ thuật cung cấp chức năng này là các kênh giao tiếp công nghệ điện toán 

di động và Internet vạn vận (IoT). 

1. Giao tiếp qua môi trường web 

Hình thái giao tiếp phổ biến nhất hiện nay của hệ thống ứng dụng Chính 

quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và người sử dụng là việc giao tiếp thông qua 

công nghệ World Wide Web. Các ứng dụng có tính năng cộng tác cần ưu tiên 

xây dựng trên công nghệ World Wide Web, hạn chế việc xây dựng các ứng dụng 

trên môi trường desktop. Việc khai thác môi trường web nhằm tạo ra một kênh 

giao tiếp linh động hơn, tăng tính sẵn sàng của ứng dụng đối với người sử dụng.  

2. Giao tiếp qua môi trường di động 

Về mặt kênh giao tiếp và trải nghiệm người dùng, hệ thống ứng dụng tại 

thành phố Đà Nẵng sẽ từng bước mở rộng thêm một lĩnh vực mới, đó là ứng 

dụng chính quyền di động (m-Government), cung cấp dịch vụ công cho cộng 

đồng thông qua các kênh giao tiếp như điện thoại di động, máy tính bảng, và các 

thiết bị cầm tay di động khác. Việc giao tiếp với công dân, doanh nghiệp thông 

qua kênh giao tiếp này cho phép chính quyền thành phố tiếp cận với công dân, 

doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời hơn, triển khai các dịch vụ, tiện ích mới mà 

kênh giao tiếp qua môi trường web chưa đáp ứng được. Ngoài ra, cổng tin nhắn 

và ứng dụng di động cũng có thể được ứng dụng để tạo điều kiện cho người dân 
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có thể liên lạc, giao tiếp với chính quyền thành phố một cách dễ dàng hơn.  

Tin nhắn di động SMS cũng là một trong những giải pháp kỹ thuật sẽ ứng 

dụng rộng rãi trong hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Việc trao 

đổi thông tin với hệ thống thông qua tin nhắn di động là một trong những khả 

năng hỗ trợ người dùng tiếp cận những ứng dụng này. Ví dụ: như hiện tại thành 

phố Đà Nẵng đã có hệ thống giám sát hành trình xe bus thông minh, thông qua 

các tin nhắn SMS, người sử dụng (công dân, cán bộ công chức) có thể nắm được 

tình trạng xe bus trên các tuyến đường, thời gian chuyến xe bus tiếp theo đến 

được trạm xe tương ứng với vị trí của người sử dụng hoặc vị trí mà người sử 

dụng muốn biết. Một ví dụ khác là việc gửi thông báo một cách tức thì và giữ 

liên lạc với người dân thông qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động khi có 

tình huống khẩn cấp hoặc thiên tai xảy ra. Với các ví dụ trên, ta có thể thấy được 

tầm quan trọng của kênh giao tiếp SMS đối với hệ thống chính quyền điện tử 

thành phố. Trong những năm tiếp theo, các công nghệ hỗ trợ việc trao đổi với hệ 

thống chính quyền điên tử thông qua tin nhắn di động SMS sẽ được đầu tư phát 

triển thêm để việc triển khai các dự án thành phố thông minh của Đà Nẵng có 

thể được sử dụng rộng khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tổng đài thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng hiện nay đang đóng 

vai trò như một kênh giao tiếp quan trọng giữa Chính quyền thành phố Đà Nẵng 

và người sử dụng, bảo đảm cho người sử dụng có khả năng liên lạc trực tiếp khi 

có vấn đề hoặc có yêu cầu đến cơ quan chính quyền thành phố. Đây là một trong 

những kênh liên lạc sẽ được tiếp tục đầu tư, phát huy trong những năm đến. 

3. Giao tiếp thông qua công nghệ Internet của vạn vật 

Khi tác nhân là môi trường bên ngoài, kênh giao tiếp này tương ứng với 

việc kết nối thông tin, dữ liệu từ các camera, các thiết bị thu thập thông tin chủ 

động được lắp đặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công nghệ thu thập dữ liệu 

được sử dụng ở kênh giao tiếp này thuộc phạm trù của khái niệm công nghệ 

Internet của vạn vật (IoT - Internet Of Things). Khái niệm công nghệ này liên 

quan đến khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh không chỉ thông 

qua máy tính hay điện thoại mà còn rất nhiều thiết bị khác (vạn vật) như ô tô, 

thiết bị gia dụng, cảm biến, camera,.. có kết nối Internet.  

Các công nghệ thuộc về khái niệm công nghệ IoT đã được sử dụng trong 

việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát chất lượng 

nước của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể là thông qua hệ thống camera và thiết bị 

cảm biến được lắp đặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, IoT cho phép kiểm soát 

hệ thống giao thông cũng như chất lượng nước sinh hoạt của thành phố. Các báo 

cáo về dữ liệu thu thập được cập nhật thường xuyên và các vấn đề nghiêm trọng 

được cảnh báo đến bộ phận có trách nhiệm để đưa ra phương án khắc phục 

nhanh, kịp thời. Theo các kế hoạch, dự án của thành phố Đà Nẵng trong những 

năm kế tiếp, các ứng dụng IoT sẽ được tiếp tục được đầu tư để xây dựng những 

hệ thống thông minh khác như hệ thống y tế thông minh, hệ thống phòng cháy 

chữa cháy,hệ thống quan trắc, cảnh báo thảm họa thiên tai, hệ thống điện chiếu 

sáng, hệ thống bãi đỗ xe thông minh,…  
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III. KỸ THUẬT Ở TẦNG ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ 

Tầng kiến trúc này có các công nghệ cần thiết cho việc xây dựng các ứng 

dụng trong hệ thống chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng. Tầng kiến trúc 

này sử dụng chủ yếu các công nghệ mã nguồn mở, đặc biệt là các công nghệ 

phát triển ứng dụng nguồn mở dựa trên ngôn ngữ lập trình Java.  

Các công nghệ nguồn mở (Open Source) được ưu tiên sử dụng trong 

Khung kiến trúc chính quyền điện tử thành phố bởi nhiều nguyên nhân, trước 

hết là bởi các tính năng ưu việt của công nghệ này: 

- Tính năng “mở” về mặt mã nguồn cho phép mở rộng và phát triển thêm 

phần mềm để có thể thích ứng với điều kiện thực tế của thành phố cũng như 

cung cấp, mở rộng các chức năng về sau. Khác với tính năng “đóng” của các 

phần mềm có bản quyền, công nghệ mã nguồn mở tạo điều kiện dễ dàng cho 

việc tích hợp các phần mềm vào hệ thống chính quyền điện tử của thành phố; 

- Các phần mềm nguồn mở góp phần vào việc bảo đảm an ninh và bảo 

mật của hệ thống vì ta có thể nắm rõ mã nguồn cũng như quy trình phát triển của 

phần mềm và nhờ đó có thể tăng nhanh quá trình sửa lỗi khi xảy ra sự cố 

- Một ưu điểm khác của các phần mềm nguồn mở là tính đa dạng, bởi vì 

phần mềm sẽ được triển khai bởi nhiều nhóm phát triển và được sự góp ý bổ 

sung của cộng đồng nguồn mở; 

- Ưu điểm không thể không nhắc đến của các công nghệ mở nguồn mở là 

tiết kiệm chi phí bản quyền; do đó, sẽ giảm tổng chi phí sở hữu phần mềm. Đây 

là tính năng vô cùng quan trọng của phần mềm nguồn mở đối với ứng dụng 

chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng bởi vì chi phí đầu tư cho ứng dụng 

CNTT sẽ giảm mạnh. Thành phố không phải trả chi phí bản quyền phần mềm 

quá cao khi xây dựng cũng như vận hành các ứng dụng. Trong hoàn cảnh kinh 

phí ứng dụng CNTT hạn hẹp như hiện nay thì đây là lựa chọn tối ưu; 

- Ngoài ra lựa chọn theo hướng nguồn mở này còn cho phép các doanh 

nghiệp cung cấp giải pháp, đơn vị tư vấn trong nước tham gia sâu vào quá trình 

xây dựng và vận hành các giải pháp phần mềm, qua đó tạo điều kiện cho công 

nghiệp CNTT trong nước có cơ hội phát triển so với phương án mua các giải 

pháp phần mềm của nước ngoài.  

Các lĩnh vực ứng dụng, dịch vụ khác nhau trong tầng kiến trúc này của hệ 

thống chính quyền điện tử Đà Nẵng sử dụng rất nhiều công nghệ khác nhau. Để 

bảo đảm tính linh hoạt cũng như ổn định của kiến trúc kỹ thuật, tầng kiến trúc 

này chỉ nêu lên đặc điểm chung nhất và một số công nghệ chính đươc sử dụng 

trong hệ thống chính quyền điện tử của thành phố. 

Đối với hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử, điểm đặc biệt sẽ được t 

lưu ý là việc từng bước đồng nhất về công nghệ xây dựng các cổng/trang thông 

tin điện tử (portal) theo một công nghệ chung. Thành phố Đà Nẵng đang từng 

bước hoàn thiện website lõi để chuyển giao cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, sử dụng nhất quán trong việc xây dựng website. Nghị định 
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số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủvề việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước, có quy định các chức năng, thông tin, mục 

thông tin các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và liên thông, tích hợp các trang 

thông tin điện tử của các đơn vị thuộc thành phố phải đáp ứng. Như vậy khi 

công nghệ lõi mặc định việc đáp ứng tất cả các yêu cầu của Nghị định số 

43/3011/NĐ-CP thì toàn bộ website được nhân rộng theo lõi này cũng kế thừa 

tất cả chức năng theo yêu cầu.Ngoài việc tái sử dụng mã nguồn, các công cụ đã 

được cung cấp sẵn trong website lõi để giảm chi phí xây dựng, công nghệ này 

còn bảo đảm được các trang web chuyên ngành của thành phố có một giao diện 

thống nhất, nhờ đấy bảo đảm sự nhất quán về mặt trải nghiệm người dùng đối vế 

hệ thống ứng dụng của thành phố. Việc nhất quán về mặt công nghệ xây dựng 

website cũng bảo đảm cho các trang thông tin điện tử của thành phố tuân thủ các 

quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, cụ thể 

là các chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT 

ngày 23/12/2013 và Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011. 

Đối với môi trường và ngôn ngữ phát triển ứng dụng, ngôn ngữ lập trình 

Java được ưu tiên sử dụng trong kiến trúc kỹ thuật của chính quyền điện tử 

thành phố, đặc biệt là đối với các ứng dụng, dịch vụ lõi dùng chung. Điều cần 

lưu ý ở đây, Java chỉ là lựa chọn được khuyến khích mà không phải bắt buộc khi 

xây dựng các ứng dụng. Sử dụng ngôn ngữ này giúp bảo đảm sự đồng nhất về 

công nghệ, qua đó tối ưu/đơn giản hóa công tác vận hành, duy trì, mở rộng hệ 

thống, cũng như đào tạo kỹ năng cho đội ngũ vận hành. Công nghệ Java tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tích hợp vào nền tảng chính quyền điện tử đã được xây 

dựng của thành phố Đà Nẵng.  

IV. KỸ THUẬT Ở TẦNG DỊCH VỤ DÙNG CHUNG 

Tầng kiến trúc này giới thiệu công nghệ được sử dụng để xây dựng các 

dịch vụ dùng chung cho hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. 

Trong tầng kiến trúc này, công nghệ nổi bật mà hệ thống chính quyền điện tử sử 

dụng là công nghệ kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented 

Architecture). Công nghệ này cho phép xây dựng hệ thống thành một tập hợp 

của nhiều thành phần, mỗi thành phần tương ứng với một dịch vụ. Các dịch vụ 

này cấu thành hệ thống nhưng hệ thống có thể xóa bỏ, thêm mới hoặc thay đổi 

các dịch vụ mà không ảnh hưởng đến sư vận hành chung. Việc cho phép thay 

thế dễ dàng các thành phần cũng như tái sử dụng các thành phần khiến cho các 

hệ thống sử dụng công nghệ SOA có nhiều khả năng tiến hóa hệ thống một cách 

tốt nhất. Ngoài ra, thiết kế theo công nghệ SOA giúp hệ thống tiếp tục vận hành 

dù có sự cố ở một bộ phận nào đó trong hệ thống. Một ưu điểm nữa của công 

nghệ này là giúp việc bảo trì hệ thống dễ dàng hơn.  

V. KỸ THUẬT Ở TẦNG DỮ LIỆU 

Tầng kiến trúc này miêu tả những công nghệ được sử dụng để xây dựng 

hệ thống dữ liệu của chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Những công nghệ 
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ở tầng kiến trúc này bao gồm những công nghệ được sử dụng để xây dựng các 

CSDL của hệ thống và những công nghệ giúp cho việc phân tích các dữ liệu 

được thu thập, lưu trữ này. Các công nghệ được ứng dụng ở tầng dữ liệu là: 

- Công nghệ RDBMS; 

- Công nghệ phân tích dữ liệu (Data Mining). 

Công nghệ đầu tiên cần được nhắc đến trong tầng kiến trúc này là hệ quản 

trị CSDL quan hệ RDBMS (Relational Database Management System). Công 

nghệ RDBMS chứa dữ liệu dưới dạng các bảng (table), những bảng này có thể 

liên hệ với nhau bởi các trường dữ liệu chung. Công nghệ này có sự chuẩn hóa 

về mặt dữ liệu và nó được sử dụng nhiều bởi vì đặc tính dễ hiểu, dễ sử dụng. 

Công nghệ RDBMS sử dụng ngôn ngữ SQL để triển khai các câu lệnh truy vấn 

cũng như cập nhật CSDL. 

Chiều hướng phát triển của công nghệ phân tích dữ liệu, đòi hỏi sự cập 

nhật liên tục về công nghệ và kỹ thuật. Kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực này 

thay đổi hàng ngày. Đối mặt với sự phát triển càng nhiều, càng đa dạng của các 

loại thông tin, việc thu thập, lưu trữ dữ liệu cần có nhiều thay đổi cập nhật. Hiện 

nay, công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data) được áp dụng khi dung lượng dữ liệu quá 

lớn, loại hình dữ liệu đa dạng mà việc sử dụng các phương thức xử lý, lưu trữ 

thông thường như các câu lệnh SQL hay các hệ thống lưu trữ dữ liệu tương ứng 

không thể đáp ứng được. Với sự phát triển ngày càng nhanh của hệ thống chính 

quyền điện tử thành phố Đà Nẵng cũng như việc xử lý thông tin dữ liệu ngày 

một tăng của các dự án thành phố thông minh của thành phố, các công nghệ về 

Big Data đang và sẽ được áp dụng. Ví dụ như trong việc quản lý hệ thống giao 

thông thông minh, dữ liệu giám sát giao thông sẽ được thu thập từ các camera, 

thiết bị cảm biến lắp đặt trên địa bàn thành phố. Những dữ liệu này được cập 

nhật theo thời gian thực (real time) nên có dung lượng lớn. Hơn nữa những 

thông tin này thô sơ và không có cấu trúc cụ thể nên CSDL quan hệ RDBMS 

không xử lý hiệu quả được. Vì vậy để phát triển các dự án thành phố thông minh 

như dự án hệ thống quản lý giao thông thông minh nêu trên, các công nghệ Big 

Data sẽ được đầu tư triển khai và áp dụng. Muốn sử dụng những dữ liệu trong hệ 

thống một cách có hiệu quả thì việc sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu 

(data mining) cũng là một trong những công nghệ được đầu tư xây dựng trong 

tầng kiến trúc kỹ thuật này. Công nghệ phân tích dữ liệu giúp phân tích và khai 

thác hiệu quả những dữ liệu được thu thập, lưu trữ trong hệ thống để hỗ trợ công 

tác hoạch định và triển khai các chính sách phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân thành phố. Công nghệ này rất quan trọng và hữu ích đối với 

việc phát triển của một thành phố thông minh. Ví dụ: việc phân tích hình ảnh 

giao thông trong địa bàn thành phố được thu thập qua hệ thống camera để xác 

định các địa điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, những điểm giao thông đông 

đúc thậm chí xác định các trường hợp vi phạm luật lệ an toàn giao thông. Ngoài 

ra, công nghệ phân tích dữ liệu còn được ứng dụng trong chính quyền điện tử 

vào việc tổng hợp, phân tích các xu hướng, dự báo, từ đó, hỗ trợ cho lãnh đạo 

thành phố ra các quyết định nhanh chóng và phù hợp. 
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VI. KỸ THUẬT Ở TẦNG HẠ TẦNG 

Tầng kiến trúc này miêu tả những công nghệ chủ yếu được sử dụng để 

xây dựng nền tảng hạ tầng cho chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Những 

công nghệ nổi bật được lựa chọn áp dụng cho hệ thống thông tin của CQQĐT 

thành phố Đã Nẵng là: 

- Công nghệ ảo hóa; 

- Trung tâm dữ liệu xanh; 

- Mạng đô thị MAN. 

1. Công nghệ ảo hóa 

Công nghệ đáng lưu ý trong kiến trúc kỹ thuật này là công nghệ ảo hóa 

(Virtualization). Công nghệ ảo hóa được áp dụng từ lâu trong hệ thống máy chủ 

và hệ thống lưu trữ của hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Nó 

cho phép tăng thêm khối lượng công việc vận hành trên các thiết bị sẵn có của 

hệ thống mà không cần biết địa điểm vị trí thực tế của thiết bị.  

Công nghệ ảo hóa (Virtualization) được sử dụng trong hệ thống Trung 

tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng giúp xây dựng một Trung tâm dữ liệu linh hoạt, 

hỗ trợ quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả các tài nguyên được đầu tư, Ảo 

hóa giúp tối ưu hóa các cơ sở hạ tầng CNTT, hợp nhất các hệ thống máy chủ và 

hệ thống lưu trữ riêng biệt một cách linh hoạt, có tính bảo mật đáng tin cậy, 

nâng cao hiệu năng xử lý và lưu trữ của toàn hệ thống, góp phần hạ thấp chi phí 

năng lượng, chi phí quản lý.  

Hiện nay, công nghệ ảo hóa được mở rộng cho hệ thống mạng viễn thông. 

Các kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan đến ảo hóa mạng viễn thông (Network 

Virtualization) đang là chủ đề ‘nóng’, chủ đề thu thập được sự chú ý, đầu tư 

nghiên cứu của các nhà mạng lớn trên thế giới trong giai đoạn hiện tại cũng như 

trong vài năm tới. Công nghệ này cho phép phân chia nền tảng mạng vật lý 

thành nhiều hệ thống mạng ảo hoặc tích hợp nhiều hệ thống hạ tầng mạng thành 

một hệ thống mạng ảo duy nhất. Những hệ thống mạng ảo được mô phỏng này 

có toàn bộ chức năng của một hệ thống mạng vật lý (physical infrastructure). 

Công nghệ ảo hóa mạng viễn thông giúp tiết kiệm chi phí thiết bị, tăng hiệu quả 

sử dụng hệ thống mạng, tăng cường an ninh mạng đồng thời tăng tính linh hoạt 

cho hệ thống. Cấu trúc hạ tầng của chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đã 

bắt đầu sử dụng công nghệ này. Công nghệ này sẽ được sử dụng mạnh hơn trong 

những năm tiếp theo. Công nghệ ảo hóa mạng viễn thông đang phát triển một 

cách nhanh chóng và là công nghệ đáng được lưu tâm và sử dụng trong thời gian 

sắp tới. 

2. Trung tâm dữ liệu xanh 

Đà Nẵng đã và đang xây dựng một trung tâm dữ liệu theo hướng hiện đại 

với các mục tiêu an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng điện năng và đơn giản 

trong công tác vận hành. Có thể nói, Trung tâm dữ liệu là cơ sở hạ tầng cốt lõi 

trong việc xây dựng chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Thành phố triển 
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khai công nghệ trung tâm dữ liệu ‘xanh’ trong đó việc tiết kiệm chi phí điện 

năng được quan tâm hàng đầu vì chi phí điện năng chiếm khoảng 60% tổng chi 

phí vận hành của trung tâm dữ liệu. 

3. Mạng đô thị MAN 

Song song với việc xây dựng Trung tâm dữ liệu, Đà Nẵng đã xây dựng hệ 

thống mạng MAN (Mạng đô thị băng thông rộng) khá đồng bộ với quy mô 

100% cáp quang kết nối 93 đầu mối sở, ban, ngành, quận, huyện và kết nối đến 

tất cả xã, phường. Đây là cơ sở hạ tầng CNTT quan trọng để Đà Nẵng thực hiện 

thành công Chính quyền điện tử. 

Qua phân tích cấu trúc của từng tầng kiến trúc trong kiến trúc kỹ thuật của 

hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, những công nghệ chủ yếu của 

hệ thống chính quyền điện tử thể hiện vai trò và tầm quan trọng của mình đối 

với sự phát triển bền vững của Hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà 

Nẵng. Ngoài xây dựng kiến trúc kỹ thuật ở trên, thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng 

một quy chế và có bộ phận cụ thể chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Kiến 

trúc kỹ thuật trong quá trình phát triển các ứng dụng cũng như tiếp tục thay đổi, 

điều chỉnh Kiến trúc kỹ thuật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế. 

VII. NỀN TẢNG ỨNG DỤNG CQĐT ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG  

Da Nang EgovPlatform là một nền tảng phát triển và vận hành phần mềm 

được thành phố Đà Nẵng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng 

các ứng dụng Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Da Nang EgovPlatform 

cung cấp sẵn môi trường tích hợp, liên thông với các ứng dụng thuộc hệ thống 

thông tin chính quyền điện tử thành phố. Trong kiến trúc kỹ thuật, Da Nang 

EgovPlatform liên quan đến ba tầng kiến trúc: Ứng dụng nghiệp vụ, Ứng dụng 

dùng chung và Dữ liệu. Da Nang EgovPlatform cung cấp sẵn những công cụ 

trên ba tầng kiến trúc này để các ứng dụng, dịch vụ được xây dựng mới có thể 

dễ dàng tích hợp và liên kết với hệ thống ứng dụng chính quyền điện tử sẵn có 

của thành phố Đà Nẵng 

Các ứng dụng được xây dựng mới của thành phố Đà Nẵng bắt buộc phải 

phát triển trên Da Nang EgovPlatform để bảo đảm khả năng tích hợp vào Hệ 

thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Việc tích hợp vào Da Nang 

EgovPlatform phụ thuộc vào chức năng cũng như mối liên hệ của ứng dụng đối 

với hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, do đó tùy theo mỗi ứng 

dụng mà thành phố Đà Nẵng sẽ có sự cân nhắc phù hợp:  

- Đối với các ứng dụng dùng chung: tất cả các ứng dụng dùng chung bắt 

buộc phải xây dựng trên nền tảng Da Nang EgovPlatform. Các ứng dụng này 

được sử dụng thường xuyên bởi nhiều cơ quan trên toàn bộ hệ thống nên phải 

được tích hợp vào nền tảng chính quyền điện tử thành phố để bảo đảm tính liên 

thông, tích hợp dữ liệu, nhất quán về trải nghiệm của người sử dụng, và tối ưu 

về tài nguyên hệ thống và chi phí vận hành. Chỉ trong trường hợp các ứng dụng 

dùng chung đã được xây dựng sẵn trên nền tảng công nghệ khác từ trước, dẫn 

đến việc chuyển sang nền tảng Da Nang EgovPlatform có thể phát sinh nhiều 
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chi phí chuyển đổi, thì thành phố Đà Nẵng sẽ cân nhắc để có quyết định phù hợp 

tùy theo điều kiện nguồn lực sẵn có. 

- Đối với các ứng dụng chuyên ngành, việc tích hợp vào nền tảng Da 

Nang EgovPlatform phụ thuộc vào mối liên hệ của ứng dụng này với các ứng 

dụng sẵn có trên trên Da Nang EgovPlatform. Một ứng dụng chuyên ngành nếu 

yêu cầu liên thông, tích hợp dữ liệu chặt chẽ với các ứng dụng khác trên nền 

tảng EgovPlatform, thì ứng dụng đó cũng phải được xây dựng trên nền tảng 

EgovPlatform. Ngược lại, nếu là ứng dụng chuyên ngành phục vụ một hoặc số ít 

cơ quan, lại không có nhu cầu liên thông tích hợp dữ liệu với các ứng dụng 

khác, thì không nhất thiết phải xây dựng trên Da Nang EgovPlatform, mà có thể 

lựa chọn các công nghệ khác sao cho tối ưu về chi phí đầu tư và vận hành. 

Da Nang EgovPlatform cung cấp môi trường cho phép các ứng dụng tích 

hợp vào để tạo thành một hệ thống thông tin thống nhất. Việc liên thông, tích 

hợp các ứng dụng với Da Nang EgovPlatform bảo đảm sự vận hành thông suốt 

của cả hệ thống và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị an toàn, an ninh 

thông tin. 

CHƯƠNG VI. 

KIẾN TRÚC AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN 

I. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN 

Bên cạnh lợi ích mang lại, công nghệ thông tin cũng có những rủi ro và 

điểm yếu riêng về mặt công nghệ, dẫn đến phát sinh những nguy cơ về an toàn, 

an ninh thông tin khi ứng dụng CNTT vào một tổ chức hoặc một quy trình 

nghiệp vụ. An toàn thông tin không chỉ là việc giữ bí mật dữ liệu mà còn phải 

bảo vệ tính toàn vẹn, cách thức truy nhập và tính sẵn có của dữ liệu. Với đặc thù 

của hệ thống chính quyền điện tử thì mức độ phụ thuộc của các cơ quan nhà 

nước và người dân, doanh nghiệp vào thông tin rất cao, và bất kì sự rò rỉ thông 

tin hoặc không bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin nào cũng sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến lợi ích của thành phố Đà Nẵng. Do đó, vấn đề bảo đảm an toàn thông 

tin là cần thiết để bảo đảm sự tin tưởng của người sử dụng đối với hệ thống 

chính quyền điện tử, thiết lập và giữ vững uy tín giữa các cơ quan chính quyền 

và người dân, doanh nghiệp.  

 

Hình 12: Mô hình kiến trúc an toàn an ninh thông tin 
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Kiến trúc ATANTT cho hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà 

Nẵng: bao gồm con người, tổ chức, hạ tầng kỹ thuật và quy trình, trong đó quy 

trình là yếu tố trung tâm, xuyên suốt và gắn kết ba thành phần còn lại. Yếu tố 

con người liên quan đến tính tin cậy và năng lực của đội ngũ nhân lực trong việc 

xử lý, đối phó kịp thời với các nguy cơ và sự cố an ninh thông tin trong bối cảnh 

môi trường công nghệ và nghiệp vụ thường xuyên thay đổi. Yếu tố tổ chức liên 

quan đến bộ máy quản lý, theo dõi, và điều hành công tác bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin cũng như các quy trình phối hợp được thống nhất trong toàn bộ 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hệ thống chính quyền điện tử thành phố 

Đà Nẵng. Yếu tố hạ tầng kỹ thuật là hệ thống trang thiết bị, công cụ, phần mềm 

để hỗ trợ công tác giám sát và ngăn chặn sự cố ATANTT. Các yếu tố trên sẽ 

được giới thiệu chi tiết trong các phần tiếp theo của chương này. 

II. CON NGƯỜI 

Yếu tố Con người trong Kiến trúc ATANTT của hệ thống chính quyền 

điện tử thành phố Đà Nẵng đại diện cho đội ngũ nhân lực tại các cơ quan nhà 

nước thành phố Đà Nẵng; trình độ, năng lực, ý thức, thái độ, hành vi cũng như 

những nguy cơ an ninh thông tin xuất phát từ trình độ năng lực, ý thức thái độ, 

hành vi đó. Đối với hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, 

một công việc đầu tiên và rất quan trọng cho cơ quan trong việc thiết lập hệ 

thống ATANTT của hệ thống là việc phối hợp với bộ phận nhân sự, pháp lý để 

thống nhất về chính sách xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ nhân 

lực. 

1. Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

Việc kiểm soát hành vi gây mất an toàn thông tin của con người xuất phát 

ngay từ khâu tuyển dụng nhân sự, xét duyệt lịch sử bản thân, trình độ năng lực, 

ý thức trách nhiệm và phẩm chất, đạo đức công vụ. Các cơ quan nhà nước tham 

gia vào hệ thống Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phải bảo đảm cho mọi 

người tham gia vào tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra về ATANTT ngay từ 

khâu tuyển dụng, giảm thiểu các rủi ro do lạm dụng chức năng, quyền hạn, các 

hành vi gây mất an toàn an, ninh thông tin. Chính sách này sẽ được áp dụng nhất 

quán đối với tất cả các cơ quan nhà nước tham gia vào hệ thống chính quyền 

điện tử.  

Các cơ quan cũng cần hướng dẫn cụ thể cho người lao động về các chính 

sách bảo đảm ATANTT, những quy định của tổ chức, trách nhiệm và vai trò của 

người lao động đối với ATANTT trước khi được cấp quyền truy cập thông tin 

hoặc các hệ thống thông tin nhạy cảm. Trang bị cho họ các kiến thức, kỹ năng 

và chứng chỉ phù hợp, để có thể bảo đảm an ninh thông tin của tổ chức.  

2. Chấm dứt lao động 

Vấn đề này bao gồm các quy định về thủ tục chấm dứt lao động, trách 

nhiệm liên quan khi nghỉ việc, các giới hạn quyền được truy cập, sử dụng các 

công cụ làm việc và dữ liệu sau khi nghỉ việc, khả năng tiếp xúc những người 

trong tổ chức sau khi nghỉ việc. Các chính sách liên quan đến việc kiểm soát 
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hành vi của người lao động đã nghỉ việc, phòng tránh khả năng rò rỉ thông tin 

của tổ chức sau khi người lao động nghỉ việc hoặc thay đổi vị trí công tác. Các 

quy trình nghỉ việc phải được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm việc nghỉ 

việc của cán bộ, nhân viên liên quan đều được quản lý chặt chẽ và việc bàn giao 

tất cả các thiết bị, hủy bỏ các quyền truy cập được hoàn thành đúng quy định. 

Chấm dứt hợp đồng lao động phải bảo đảm tuân thủ quy trình đã ban hành, đặc 

biệt là các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 27001. 

III. TỔ CHỨC  

Tổ chức là cách thức cấu trúc nguồn nhân lực thành những bộ phận chức 

năng kèm theo trách nhiệm, quyền hạn để hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm 

ATANTT của hệ thống. Xuất phát từ các thành phần đóng vai trò quản lý, lãnh 

đạo trong mô hình tổ chức này, các định hướng, chính sách, chỉ đạo được thiết 

lập và truyền đạt xuống toàn bộ tổ chức để thực thi công tác bảo đảm ATANTT 

cho hệ thống chính quyền điện tử.  

1. Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng 

Bộ phận có vai trò chỉ đạo cao nhất trong công tác bảo đảm an ninh thông 

tin là Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng. Bộ phận 

này có trách nhiệm đề xuất xây dựng và phê duyệt các cơ chế chính sách, giải 

pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, các chính sách bảo vệ 

ATANTT dựa trên sự tham mưu, ý kiến đề xuất của các cơ quan giúp việc như 

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, và các doanh nghiệp viễn 

thông/Internet. 

 

Hình 13: Các bộ phận tổ chức tham gia chỉ đạo công tác ATANTT 

2. Tổ phản ứng nhanh ATANTT 

Nhằm nhanh chóng phản ứng trong trường hợp xảy ra sự cố ATANTT 

khẩn cấp, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhanh chóng giữa các bộ phận triển khai, 

thành phố Đà Nẵng thành lập Tổ phản ứng nhanh với sự tham gia của các cơ 

quan có trách nhiệm nói trên. Nhiệm vụ của Tổ phản ứng nhanh gồm có:  

- Trực tiếp xử lý và hỗ trợ các cơ quan xử lý các sự có ATANTT trên hệ 

thống ứng dụng CNTT của thành phố Đà Nẵng; 
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- Đề xuất và triển khai các chiến lược, chính sách, mục tiêu liên quan đến 

an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố;  

- Chỉ đạo và tham mưu cho các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các hệ 

thống bảo vệ an toàn;  

- Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo 

đảm ATANTT hệ thống;  

- Tổ chức thảo luận các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin và các vấn 

đề nảy sinh từ các cơ quan, đơn vị để bảo đảm rằng những đơn vị này sẽ nhận 

được sự tham mưu, tư vấn hữu ích và triển khai các thủ tục bảo vệ an toàn hiệu 

quả. 

IV. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

Hạ tầng kỹ thuật bao gồm tất cả các thiết bị, công cụ, phần mềm, giải 

pháp ATANTT và các tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm để hỗ trợ cho con người thực 

thi công tác bảo đảm an ninh thông tin. Hạ tầng này phải được thường xuyên bổ 

sung, cập nhật để theo kịp sự tiến bộ của công nghệ, cũng như theo kịp sự thay 

đổi bên trong của cơ cấu tổ chức và quy trình làm việc. Hạ tầng kỹ thuật luôn đi 

kèm với các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Các tiêu chuẩn kỹ thuật này kế 

thừa các tiêu chuẩn an ninh thông tin do các cơ quan Trung ương ban hành, kết 

hợp với chính sách ATANTT của địa phương và sự tham khảo từ các cơ quan, 

tổ chức trong và ngoài nước. Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung xác định các tiêu 

chuẩn an toàn trong đó cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, cá nhân 

trong việc thực thi chính sách ATANTT. Hạ tầng kỹ thuật ATANTT của thành 

phố Đà Nẵng gồm 4 thành phần cơ bản sau đây: 

1. An toàn an ninh Mạng kết nối 

Là giải pháp về ATANTT triển khai trên mạng đô thị thành phố Đà Nẵng 

(mạng MAN) dùng để kết nối các cơ quan với nhau. Hạ tầng mạng MAN được 

thiết kế và xây dựng với 2 thành phần chính (hình 14): 

- Hệ thống mạng trục backbone:  

+ Năng lực chuyển mạch nhanh (1-30Gbps); 

+ Tính dự phòng cao, bảo đảm khả năng kết nối thông tin 24/7; 

- Hệ thống Access Ring: 

+ Có 5 Access Ring, kết nối đến các cơ quan sở, ban, ngành, quận, huyện 

trên địa bàn thành phố; 

+ Đường kết nối của các RING có tốc độ 10Gbps; 

+ Khả năng mở rộng linh hoạt khi cần phát triển, kết nối đến các site mới, 

bảo đảm tính kế thừa, liên tục và ổn định của hạ tầng mạng truyền dẫn của 

CQĐT hiện nay.  

Để bảo đảm ATANTT cho toàn bộ hệ thống, mạng MAN được thiết kế 

theo các yêu cầu kỹ thuật sau: 
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- Quản trị tập trung: thực hiện giám sát, quản lý tài nguyên phần cứng, 

phần mềm; phân tích hoạt động, lưu lượng từng cổng thiết bị; độ sẵn sàng của hệ 

thống mạng;...  

- Tính dự phòng, khả năng chịu lỗi khi bị tấn công (đặc biệt tại quận, 

huyện, Trung tâm Hành chính,… chứ không chỉ tập trung tại NOC); 

- Phân vùng: các vùng được phân theo các đặc tính khác nhau (user, 

Internet, public server…). Trong mạng MAN, phân chia thành các phân vùng 

với các chính sách bảo mật (chặn/mở) cho giữa các vùng đã thiết lập trên;  

- Sử dụng và khai thác các giải pháp IPS/IDS, chặn lọc Web (Secure Web 

Gateway), giải pháp cân bằng tải, giải pháp lưu trữ dữ liệu tập trung, dữ liệu 

người dùng cuối và các giải pháp an ninh khác nhằm bảo đảm việc kết nối 

Internet, kết nối Intranet và kết nối với các cơ quan ngành dọc được an toàn,, 

ngăn chặn các mã độc và các dạng tấn công gây mất ATANTT của hệ thống. 

 

Hình 14: Sơ đồ kết nối mạng MAN 

2. An toàn an ninh Mạng không dây công cộng 

Là hạ tầng an toàn thông tin triển khai trên mạng không dây (wifi) công 

cộng thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh việc được bảo vệ bởi các thiết bị bảo đảm an 

toàn an ninh của hệ thống mạng MAN, hệ thống Mạng không dây công cộng 

còn được trang bị thêm các thiết bị bảo đảm ATANTT như thiết bị web-filter 

gồm các chức năng chống phần mềm độc hại, lọc nội dung, lọc ứng dụng; hệ 

thống Billing gồm các thành phần Hotspot, AAA (Authentication-
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Authorization-Accounting), Web Portal, có tính năng quản lý tập trung, xác thực 

người dùng trên hệ thống mạng không dây; 

Mạng không dây là mạng công cộng nên việc cách ly với các hạ tầng 

mạng khác đặc biệt quan trọng, bảo đảm các sự cố an ninh từ mạng không dây 

không gây ra ảnh hưởng đến toàn hệ thống. 

3. An toàn an ninh Trung tâm dữ liệu 

Là hạ tầng an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu (DC) thành phố Đà 

Nẵng và các Trung tâm dữ liệu khác của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ 

tầng CNTT cho các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. Trong trường hợp 

các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ hạ tầng CNTT của các doanh nghiệp thì các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hạ tầng an toàn 

thông tin, nhân lực, và quy trình nghiệp vụ để có thể bảo đảm an ninh thông tin.  

Mô hình thiết kế cho Trung tâm dữ liệu cần có khả năng hỗ trợ cao nhất 

sự phát triển trong tương lai cùng khả năng tích hợp bảo mật mạnh mẽ, tối ưu về 

năng lực chuyển mạch của từng phân lớp để cung cấp năng lực tốt nhất cho các 

ứng dụng CNTT của CQĐT. Kiến trúc của trung tâm dữ liệu được tổ chức theo 

các phân lớp, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt, tính ổn định cao, khả năng 

giám sát và quản trị tập trung, giúp tối ưu năng lực dịch vụ của Trung tâm dữ 

liệu.  

- Lớp mạng lõi (Core network layer): Sử dụng switch layer 3, với tốc độ 

chuyển mạch lên đến 4.1 Tbps, có thể nâng cấp cấp mở rộng. Thiết bị mạng lõi 

này được cung cấp hệ thống nguồn điện dự phòng để bảo đảm khả năng hoạt 

động 24/7; 

- Lớp truy cập (Access layer): cung cấp kết nối tới các máy chủ đồng thời 

cung cấp kết nối uplink 20 Gbps tới lớp mạng lõi, bảo đảm băng thông cho các 

ứng dụng, các CSDL quan trọng; 

- Vùng kết nối Internet: cung cấp kết nối đi Internet và cung cấp các dịch 

vụ ra ngoài môi trường Internet, bao gồm các thiết bị router kết nối trực tiếp đến 

nhà cung cấp dịch vụ ISP trong nước; 

- Vùng DMZ: DMZ kết hợp với vùng kết nối Internet cho phép người 

dùng truy xuất dữ liệu trực tiếp từ Internet một cách an toàn và bảo mật. Các 

dịch vụ như FTP, WEB, HTTP sẽ được thiết bị bảo mật bảo vệ khỏi những truy 

cập trái phép hoặc các cuộc tấn công từ ngoài Internet; 

- Vùng truy cập từ xa: Cung cấp kết nối truy cập từ xa (remote access) 

thông qua hạ tầng Internet vào hệ thống trung tâm dữ liệu, cung cấp giao thức 

kết nối VPN như SSL, VPN, PPP… 

- Vùng quản trị: Chức năng chính của vùng này là theo dõi, giám sát, 

quản trị toàn bộ thiết bị trong hệ thống trung tâm dữ liệu. 

Các nhiệm vụ đối với hạ tầng an ninh của Trung tâm dữ liệu trong giai 

đoạn mới như sau: 
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- Nâng cao tính sẵn sàng, ổn định của hệ thống: khả năng chống lỗi và dự 

phòng của thiết bị; khả năng dự phòng của đường truyền,… nhằm bảo đảm 

thông tin hoạt động ổn định, liên tục 24/7; 

- Nâng cao khả năng quản trị ATANTT: giám sát tất cả những hoạt động 

trên hệ thống nhằm bảo đảm ATANTT của toàn hệ thống. Để tối ưu được khả 

năng quản trị hệ thống, nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác hệ thống, Trung 

tâm dữ liệu cần đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin (ví dụ: 

ISO 27001,…).  

4. An toàn an ninh tại mỗi cơ quan, đơn vị 

Là giải pháp ATANTT triển khai trên thiết bị đầu cuối và mạng nội bộ tại 

mỗi đơn vị. Hệ thống thông tin của mỗi đơn vị được bảo vệ theo 2 lớp:  

- Lớp bảo vệ bên ngoài: Hệ thống thông tin tại các đơn vị được kế thừa, 

bảo vệ bởi các chính sách và thiết bị bảo vệ ATANTT của hạ tầng mạng MAN 

của thành phố. Đó là tính ổn định và tinh dự phòng của đường truyền, các thiết 

bị bảo mật IPS/IDS, thiết bị chặn lọc Web,…  

- Lớp bảo vệ nội bộ: bao gồm các thiết bị/phần mềm tường lửa cho mạng 

nội bộ, các phần mềm diệt virus trên các máy tính của người dùng cuối được 

thành phố đầu tư hoặc từ các nguồn kinh phí khác, thiết bị ký số của tổ chức và 

cá nhân, thiết bị IP phone, video phone riêng,… Bên cạnh đó, cán bộ chuyên 

trách CNTT tại mỗi đơn vị thiết kế kiến trúc và triển khai các giải pháp 

ATANTT tại đơn vị mình tùy theo nhu cầu, đặc thù riêng, tuy nhiên các giải 

pháp này cần tuân theo kiến trúc an ninh mạng nội bộ được khuyến cáo chung 

cho các đơn vị. 

V. QUY TRÌNH 

Các quy trình được đưa ra nhằm xác định, đo lường, phòng tránh, xử lý 

các rủi ro về an toàn, an ninh thông tin. Quy trình chính là yếu tố trung tâm 

trong kiến trúc ATANTT của thành phố Đà Nẵng, gắn kết các yếu tố khác bao 

gồm con người, tổ chức, và hạ tầng kỹ thuật lại với nhau. Quy trình được xác lập 

dựa trên mục tiêu, định hướng về an ninh thông tin được thiết lập trong toàn bộ 

tổ chức. Để có thể đem lại hiệu quả, quy trình cần thỏa mãn một số yêu cầu sau:  

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ và văn hóa làm việc của tổ chức; 

- Có khả năng tiến hóa và thích ứng với những thay đổi về công nghệ, con 

người, và tổ chức; 

- Được tài liệu hóa rõ ràng và được tuyên truyền, đào tạo cho đội ngũ 

CBCCVC một cách có hiệu quả; 

- Được rà soát định kỳ và bổ sung, hoàn thiện thường xuyên. 

Xây dựng các quy trình bảo vệ ATANTT toàn diện để làm nền tảng cho 

việc triển khai tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Quy trình này phải bao trùm toàn bộ các lĩnh vực, các công đoạn trong quá trình 

xử lý thông tin, và phải cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho các đơn vị triển 
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khai các phương án bảo vệ an toàn riêng tại đơn vị của mình. Quy trình này bao 

gồm các công đoạn từ phân loại thông tin,thiết lập các giới hạn quyền được truy 

cập và sử dụng các công cụ làm việc, dữ liệu, các kiến thức, kỹ năng đã được 

đào tạo, cũng như quy trình kỷ luật trong việc xử lý các vi phạm ATANTT.  

Dựa trên các tiêu chuẩn an toàn an ninh quốc tế, dưới đây là khung giới 

thiệu giải pháp xây dựng quy trình ATANTT.  

Phần Lĩnh vực 

1 Phân loại và kiểm soát thông tin  

1.1 Xác định chủ sở hữu dữ liệu 

1.2 Phân loại thông tin 

2 Bảo mật vật lý và môi trường hệ thống 

2.1 An toàn vật lý 

2.2 An toàn môi trường hệ thống 

2.3 Cấp điện 

2.4 An toàn hệ thống dây mạng 

2.5 An toàn máy tính xách tay 

2.6 Quy trình quản lý tài sản 

2.7 Quy định kiểm soát thiết bị 

2.8 Quy định hủy bỏ thiết bị 

2.9 Chính sách kiểm soát bàn làm việc và khóa màn hình 

3 Kiểm soát nguồn nhân lực 

3.1 An toàn trong việc tuyển dụng, luân chuyển và chấm dứt hợp đồng 

lao động 
3.2 Trách nhiệm của người sử dụng 

3.3  Quy trình đào tạo 

3.4 Quy định về xử lý vi phạm 

4 Kiểm soát truy cập lôgic 

4.1 Quản lý truy nhập của người dùng  

4.2 Trách nhiệm của người dùng 

4.3 Bảo mật lôgic máy tính cá nhân, máy xách tay 

4.4 Quy định sử dụng các tiện ích hệ thống nhạy cảm 

5 Quản trị môi trường máy tính 

5.1 Xác định thiết bị phần cứng 

5.2 Xử lý và bảo vệ an toàn thông tin  

5.3 Các thủ tục trong tình huống khẩn cấp, các tài khoản ưu tiên 
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5.4 Thủ tục xử lý sự cố 

5.5 Phân chia trách nhiệm 

5.6 Bảo vệ an toàn tài liệu hệ thống 

5.7 Kiểm soát virus máy tính 

5.8 Thủ tục loại bỏ phương tiện lưu trữ 

5.9 Mã hóa và quản lý khóa  

6 An toàn hệ thống mạng 

6.1 Kiểm soát quản lý mạng 

6.2 Các thiết bị mạng 

6.3 Các công cụ chẩn đoán mạng 

7 An toàn Internet 

7.1 Sử dụng Internet 

7.2 An toàn e-mail  

7.3 An toàn tường lửa  

8 Xây dựng và duy trì hệ thống  

8.1 Kiểm soát môi trường hệ thống 

8.2 Yêu cầu thay đổi 

8.3 Quản lý mã nguồn 

8.4 Kiểm soát phiên bản 

8.5 Kiểm thử 

8.6 Yêu cầu duy trì 

8.7 Kỹ thuật dịch ngược 

9 Kế hoạch tiếp tục hoạt động sau thảm hoạ 

9.1 Kế hoạch phục hồi sau thảm hoạ 

9.2 Thủ tục sao lưu và phục hồi 

9.3 Quy định quản lý sự cố  

10 Tuân thủ 

10.1 Việc sử dụng phần mềm không được phép 

10.2 Mua sắm và quy định sử dụng phần mềm 

11 Bên thứ ba và dịch vụ gia công 

11.1 Quy trình làm việc với tổ chức bên ngoài 

11.2 Đánh giá rủi ro 

11.3 Kiểm soát truy cập 
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11.4 Các điều kiện bảo mật trong hợp đồng với bên thứ ba 

11.5 Các điều kiện bảo mật trong các hợp đồng gia công 

11.6 Cam kết chất lượng dịch vụ 

CHƯƠNG VII. 

KIẾN TRÚC DỊCH VỤ 

I. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC DỊCH VỤ 

Kiến trúc dịch vụ là một tập hợp các tiêu chí, thước đo để đánh giá chất 

lượng dịch vụ CNTT, bao gồm cả ứng dụng phần mềm, thiết bị phần cứng lẫn 

nhân lực tham gia vào hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của thành phố Đà 

Nẵng.  

Có thể nêu ra một số tiêu chí tiêu biểu sau:  

- Tính sẵn sàng của dịch vụ: bảo đảm cung cấp các dịch vụ một cách liên 

tục (ví dụ: 24/7). Trường hợp có sự cố xảy ra làm ngưng dịch vụ, phải bảo đảm 

phương án dự phòng và thời gian khắc phục nhanh chóng (ví dụ: trong vòng 

12h). 

- Hiệu suất: bao gồm hai tiêu chí con. Thứ nhất, phải đảm bảo thời gian 

thiết lập và sẵn sàng của các dịch vụ ngắn. Đối với hệ thống thông tin CQĐT 

của thành phố Đà Nẵng được triển khai trên nền tảng Web, thì yêu cầu tất cả các 

trang thành phần của website egov.danang.gov.vn phải có thời gian trả lời rút 

gọn (ví dụ: không được vượt quá 4s). Thứ hai, phải đảm bảo số lượng truy cập 

và số lượng giao dịch đồng thời (trên 1s) trên hệ thống được xử lý thành công ở 

mức cao (ví dụ: với tổng số 10.000 cán bộ công nhân viên chức trên toàn địa bàn 

thành phố được phân quyền sử dụng, hệ thống thông tin CQĐT của thành phố 

cần đảm bảo cho phép, trong trường hợp cần thiết, 5000 cán bộ kết nối và sử 

dụng đồng thời hệ thống mà không gặp bất kỳ vấn đề nào). 

- Tính mở rộng: bảo đảm hệ thống có thể mở rộng, tích hợp thêm ứng 

dụng mới, gia tăng số lượng người sử dụng, số lượng giao dịch mà không gây 

sụt giảm nghiêm trọng tốc độ, hiệu năng xử lý của hệ thống. 

- Tính ổn định: bảo đảm duy trì các dịch vụ và chất lượng dịch vụ theo 

thời gian, hạn chế và giảm dần số lượng lỗi phát sinh hàng tháng/hàng quý và tỷ 

lệ người dùng gặp lỗi hoặc vướng mắt khi sử dụng hệ thống. 

- Tính bảo mật: bảo đảm bảo mật thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước, 

và thông tin, dữ liệu về công dân, doanh nghiệp luân chuyển trên hệ thống, hạn 

chế số lượng sự cố liên quan đến ATANTT ở mức tối thiểu hoặc không có. 

- Trải nghiệm người dùng: bảo đảm tính dễ sử dụng và thân thiện của giao 

diện người dùng, bảo đảm người dùng cảm thấy thoải mái, không nhập nhằng 

khi tương tác với hệ thống. 

- Hỗ trợ người dùng: ngoài việc cung cấp các kênh hỗ trợ người dùng (ví 
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dụ: qua đường dây nóng điện thoại), phải bảo đảm thời gian cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ tối đa (ví dụ: 24h/ ngày) và tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ nhận được hỗ trợ 

hay giải pháp hữu ích ở mức cao. 

Đối với một hệ thống lớn như hệ thống ứng dụng Chính quyền điện tử của 

thành phố Đà Nẵng, với các đặc thù như tích hợp rất nhiều ứng dụng, triển khai 

trên một phạm vi rộng đa cấp, số lượng người sử dụng lớn và tăng dần, thì ngoài 

bao gồm các tiêu chí tổng quan như trên, kiến trúc dịch vụ xác định các dịch vụ 

CNTT ưu tiên cần giám sát, theo dõi chất lượng dịch vụ như: mạng nội bộ 

(LAN), mạng đô thị (MAN), mạng không dây (wifi), thư điện tử, các ứng dụng 

lõi dùng chung…  

 

Hình 15: Các cấp độ cung cấp dịch vụ  

Ngoài ra, kiến trúc dịch vụ cũng đề ra các tiêu chí chất lượng dịch vụ chi 

tiết bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa hiệu suất hoạt động của ứng dụng hoặc 

hiệu suất hoạt động của thiết bị phần cứng, cụ thể như sau:  

- Chia nhỏ hệ thống ứng dụng CQĐT thành các bộ phận cấu thành dịch vụ 

chính; 

- Liên kết giữa các bộ phận cấu thành dịch vụ với cơ sở hạ tầng kĩ thuật, 

từ đó đề ra các tiêu chí chất lượng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật (ví dụ: tốc độ mạng 

máy tính); 

- Liên kết giữa các ứng dụng và các quy trình nghiệp vụ ở sở, ngành mà 

các ứng dụng này tự động hóa, từ đó đề ra các tiêu chí tiêu chí chất lượng hỗ trợ 

xử lý nghiệp vụ (ví dụ: tỉ lệ công việc được xử lý thông qua hệ thống, tỉ lệ công 



 

60 

việc được xử lý sớm, đúng thời gian); 

- Liên kết giữa các bộ phận dịch vụ và đối tượng dữ liệu mà các bộ phận 

này truy cập, từ đó đề ra tiêu chí chất lượng dữ liệu (ví dụ: thời gian truy xuất dữ 

liệu từ các CSDL); 

- Liên kết giữa các bộ phận dịch vụ và các thiết bị liên quan (ví dụ: thời 

gian hiển thị của các dịch vụ trên máy tính /ki-ốt); 

- Liên kết giữa các bộ phận dịch vụ và đối tượng phục vụ, từ đó đề ra tiêu 

chí chất lượng dựa trên quan điểm của công dân, doanh nghiệp về chất lượng 

dịch vụ. 

II. THỎA THUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1. Yêu cầu của thỏa thuận 

Thỏa thuận chất lượng dịch vụ của ứng dụng CQĐT là giao kèo chính 

thức giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ CQĐT và người hoặc đơn vị thụ hưởng 

dịch vụ. Thỏa thuận về chất lượng dịch vụ CQĐT đòi hỏi các đơn vị cung cấp 

dịch vụ phải duy trì chất lượng dịch vụ ở một mức nhất định, và các kênh cung 

cấp dịch vụ CQĐT phải đảm bảo điều này. Mức chất lượng dịch vụ được xác 

định bởi một loạt các thông số làm thước đo. Mỗi thông số này có những 

“ngưỡng” đã được các nhà cung cấp dịch vụ tại mỗi kênh dịch vụ CQĐT và các 

bên liên quan thống nhất với nhau. Nếu chất lượng cung cấp dịch vụ không đạt 

các ngưỡng này thì cần phải tiến hành biện pháp cải tiến, nâng cấp.  

Thỏa thuận về chất lượng dịch vụ đặc biệt hữu dụng trong trường hợp các 

cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng thuê sử dụng dịch vụ CNTT sẵn có 

(phần cứng hoặc phần mềm) của các doanh nghiệp. Đây là xu hướng ngày càng 

phổ biến so với trước đây, khi mà các cơ quan chủ yếu đầu tư chi phí để xây 

dựng giải pháp CNTT phục vụ riêng cho nghiệp vụ của cơ quan mình, đồng thời 

đầu tư nguồn lực để vận hành, duy trì các giải pháp CNTT này. Thỏa thuận về 

chất lượng dịch vụ là cơ sở để các cơ quan nhà nước giám sát chất lượng dịch vụ 

CNTT mà các doanh nghiệp cung cấp, bảo đảm các giải pháp phải đáp ứng các 

tiêu chí đề ra để có thể tham gia vào hệ thống ứng dụng CQĐT thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Nội dung của thỏa thuận 

Thỏa thuận về chất lượng dịch vụ của CQĐT phải có tối thiểu các hạng 

mục sau và phải được bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ nhất trí, 

thống nhất: 

- Mô tả các dịch vụ được cung cấp và thời gian cung cấp; 

- Mô tả các tiêu chí chất lượng dịch vụ mà hai bên thống nhất và cách 

thức đo lường chất lượng dịch vụ; 

- Mô tả cơ cấu quản lý, phối hợp, báo cáo do các bên xây dựng để giám 

sát các hoạt động dịch vụ; 

- Thống nhất cơ chế để giải quyết các vấn đề như kiểm soát thay đổi, hiệu 
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chỉnh thỏa thuận; 

- Thống nhất cơ chế giải quyết tranh chấp; 

- Mô tả giá thành, chi phí liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ và các 

điều kiện về tài chính để áp dụng trong trong suốt thời gian thực hiện thỏa thuận. 

- Các điều khoản về chấm dứt Thỏa thuận nếu cần. 

CHƯƠNG VIII. 

CÁC TIÊU CHUẨN 

Dưới đây là chi tiết các tiêu chuẩn cho từng thành phần của Kiến trúc tổng 

thể CQÐT thành phố Đà Nẵng. 

I. CÁC TIÊU CHUẨN QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ 

Tiêu chuẩn số 1: Web Services Business Process Execution Language 

(WS-BPEL 2.0) 

 WS-BPEL 2.0 là một tiêu chuẩn được định nghĩa trên nền tảng XML kết hợp 

với dịch vụ Web (Web services) để mô hình và thực thi các quy trình nghiệp vụ. 

Mỗi quy trình có thể yêu cầu một hoặc nhiều dịch vụ Web khác nhau để thực 

hiện các chức năng nghiệp vụ tương ứng. Bản thân mỗi quy trình cũng được biểu 

hiện và sử dụng như một dịch vụ Web. 

 Tiêu chuẩn WS-BPEL 2.0 không bao gồm các khái niệm cho phép mô tả con 

người như một phần tham gia trong quy trình nghiệp vụ. Vì thế, phần mở rộng 

BPEL4People của WS-BPEL 2.0 được đề xuất để cung cấp các mở rộng cần 

thiết cho phép đưa con người tham gia vào quy trình nghiệp vụ. BPEL4People 

thêm vào kiểu nhiệm vụ do con người thực hiện, và hỗ trợ các kịch bản ở đó các 

nhiệm vụ của con người cũng được biểu hiện như các dịch vụ Web độc lập để có 

thể được gọi thực hiện từ một quy trình bất kỳ. 

 Trong tiêu chuẩn WS-BPEL 2.0, tất cả các bước trong quy trình nghiệp vụ đều 

viện dẫn các dịch vụ Web. Tuy nhiên, có nhiều lúc chỉ cần một chương trình nhỏ 

để thực hiện một bước trong một quy trình nghiệp vụ. Thay vì phải xây dựng các 

chương trình nhỏ này và trình báo chúng như các dịch vụ Web, tiêu chuẩn mở 

rộng của WS-BPEL 2.0 là BPELJ cung cấp các mở rộng cho phép thực thi các 

bước nhỏ trong một quy trình bằng các đoạn mã Java™ ngắn. 

Tiêu chuẩn số 2: Business Process Modeling Notation (BPMN v2.0) 

 Tiêu chuẩn BPMN cung cấp một hệ thống các ký hiệu chuẩn cho phép mô hình 

hóa các quy trình nghiệp vụ dưới dạng các lược đồ trực quan. Sử dụng lượt đồ 

BPMN để mô tả một quy trình nghiệp vụ bảo đảm được tính nhất quán. Bất kỳ ai 

tạo ra lượt đồ thì các biểu tượng giống nhau cũng được sử dụng để mô tả cùng 

một đối tượng, ví dụ: các bước quyết định trong một quy trình luôn được biểu 

diễn là hình thoi với một câu hỏi ở bên trong. Điều này còn giúp cho lược đồ trở 

nên dễ hiểu hơn, bất kể người sử dụng là nhà phân tích nghiệp vụ không liên 

quan đến kỹ thuật, lập trình viên hoặc kiến trúc sư hệ thống. 
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Tiêu chuẩn số 3: XML Process Definition Language (XPDL) 

 Mục đích của tiêu chuẩn XPDL là có được một định dạng XML cho phép lưu trữ 

các lược đồ BPMN. Sử dụng XPDL làm định dạng tập tin, các nhà cung cấp có 

thể trao đổi với nhau một cách dễ dàng các mô hình quy trình. Ví dụ, nhà thầu A 

có thể sử dụng cho việc mô hình hóa quy trình ban đầu, nhà thầu B có thể phân 

tích quy trình, và nhà thầu C có thể triển khai quy trình.  

 Định dạng XPDL giúp tăng khả năng tương thích của các công cụ thiết kế và 

quản trị quy trình. Một số bộ máy thực thi quy trình nghiệp vụ có thể chạy trực 

tiếp mô hình XPDL bằng cách sử dụng các phần mở rộng giúp bổ sung các chi 

tiết cần thiết cho môi trường thực thi.  

Bảng 1: Các tiêu chuẩn quy trình 

II. CÁC TIÊU CHUẨN DỮ LIỆU 

Tiêu chuẩn số 1: Sử dụng các hệ quản trị CSDL quan hệ có hỗ trợ SQL 

 Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng trên mô hình quan hệ trong đó dữ liệu 

được tổ chức, lưu trữ trong các bảng (table) và có thể được liên kết, nhóm với 

nhau thông qua các quan hệ (relation). Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ 

trợ ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - SQL (một tiêu chuẩn của ANSI và ISO) cho 

phép truy nhập, truy vấn và thay đổi nhanh chóng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mang lại sự tin cậy, sự linh hoạt và tính 

tương thích cao. Khi xây dựng cơ sở dữ liệu mới cho các công ty và cơ quan tổ 

chức, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thường được khuyến nghị sử dụng. 

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hướng doanh nghiệp như IBM DB2, 

Oracle, Microsoft SQL được khuyến nghị sử dụng cho phát triển các ứng dụng 

nghiệp vụ hoặc lưu trữ dữ liệu quan trọng.  

Bảng 2: Các tiêu chuẩn dữ liệu 

III. CÁC TIÊU CHUẨN ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG 

Tiêu chuẩn số 1: Xây dựng các ứng dụng 3 tầng hoặc nhiều tầng 

 Tất cả các ứng dụng tầm cơ quan phải được xây dựng theo kiến trúc 3 tầng hoặc 

nhiều tầng để tối ưu hóa tính linh hoạt và khả chuyển.  

 Việc phân chia các tầng về mặt lôgic cho các phần giao diện người dùng, quy tắc 

nghiệp vụ và mã truy xuất dữ liệu cho phép các bổ sung đơn giản và dễ dàng đối 

với mỗi tầng mà không làm ảnh hưởng tới các tầng còn lại.  

 Việc phân chia các tầng về mặt lôgic cũng cho phép thay đổi các hệ thống nền 

tảng của các tầng, mang lại tính khả chuyển cao. Vì các xử lý giao dịch, thời 

gian đáp ứng hoặc thay đổi thông lượng, một tầng có thể được chuyển từ hệ 

thống nền tảng mà nó đang được thi hành tới tầng khác mạnh hơn hoặc có thể 

được chia đều ra nhiều máy mà không làm ảnh hưởng tới các tầng còn lại.  

 Với các ứng dụng mô hình khách / chủ 3 tầng, có ít rủi ro hơn trong việc chỉnh 

sửa mã triển khai quy tắc nghiệp vụ.  

 Các ứng dụng mô hình khách / chủ 3 tầng có thể hỗ trợ nhiều giao diện người 
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dùng: ký tự, đồ hoạ, trình duyệt, điện thoại và các giao diện khác.  

Tiêu chuẩn số 2: Áp dụng kiến trúc hướng dịch vụ để tích hợp các ứng 

dụng 

 Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented Architecture - SOA) xem xét hệ 

thống thông tin của một doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức như một tập hợp 

nhiều thành phần độc lập gồm các dịch vụ và ứng dụng. Các dịch vụ thi hành các 

chức năng khác nhau và có thể được gọi thực hiện bởi các ứng dụng và các dịch 

vụ khác. Các dịch vụ trao đổi với nhau và với các ứng dụng thông qua các giao 

thức giao tiếp tiêu chuẩn. 

 Với kiến trúc SOA, các dịch vụ có thể được thêm mới, loại bỏ, hoặc thay thế mà 

không ảnh hưởng đến sự vận hành chung của toàn hệ thống. Việc cho phép thay 

thế dễ dàng và tái sử dụng các thành phần dịch vụ khiến cho hệ thống có được 

khả năng tiến hóa và mở rộng một cách tốt nhất. 

 Kiến trúc SOA giúp hệ thống tiếp tục vận hành dù có sự cố ở một bộ phận nào 

đó trong hệ thống. Một ưu điểm nữa của SOA là giúp việc bảo trì hệ thống dễ 

dàng hơn. 

Bảng 3: Các tiêu chuẩn ứng dụng và tích hợp ứng dụng. 

IV. CÁC TIÊU CHUẨN MẠNG 

Tiêu chuẩn số 1: Nối mạng LAN bằng Cat.5/6/7 UTP 

 Tiêu chuẩn dây mạng nội bộ là dây xoắn đôi không có vỏ bọc chống nhiễu loại 

5, 6, hoặc 7 (Cat 5 UTP, Cat 6 UTP, hoặc Cat 7 UTP). Trừ trường hợp có những 

nhu cầu cụ thể như EMI cao hoặc khoảng cách xa, UTP có thể được bố trí chạy 

nằm ngang trong sơ đồ mạng.  

 Dây mạng CAT 5/6/7 UTP được chứng thực là truyền tải được dữ liệu với tốc độ 

10/100/1000 Mb trên giây. 

 Dây mạng Cat.5/6/7 UTP được coi là tiêu chuẩn công nghiệp trong việc nối dây 

mạng và được Viện kỹ nghệ Điện và Điện tử (IEEE) hỗ trợ. 

 Các nhà cung cấp thiết bị mạng, dây mạng, đầu nối đã tiểu chuẩn hóa các sản 

phẩm của mình với loại dây mạng này. 

Tiêu chuẩn số 2: Truy cập tầng liên kết bằng chuẩn IEEE 802.3 

 Giao thức tiêu chuẩn để truy cập tầng liên kết là giao thức IEEE 802.3 sử dụng 

phương thức truy cập CSMA/CD. 

 Giao thức IEEE 802.3 CSMA/CD rất ổn định và đáng tin cậy, nên được chấp 

nhận rộng rãi. 

 Các phiên bản có khả năng mở rộng và nhanh hơn đang xuất hiện giúp việc quản 

lý sự gia tăng của luồng dữ liệu. Ví dụ: 802.3ab (1000BASE-T Gbit/s Ethernet) 

có băng thông đủ để hỗ trợ nhu cầu về thoại và hình ảnh. 

Tiêu chuẩn số 3: Kết nối Wifi bằng chuẩn IEEE 802.11g 

 Bộ chuẩn IEEE 802.11 mô tả một giao tiếp “truyền qua không khí” (over-the-
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air) sử dụng sóng vô tuyến để truyền nhận tín hiệu giữa một thiết bị không dây 

và điểm truy cập (access-point). 

 Chuẩn 802.11g, hỗ trợ băng thông 54Mbps và sử dụng tần số 2.4 GHz, hiện 

đang được áp dụng rộng rãi nhất. 

 Ưu điểm của 802.11g là tốc độ nhanh, tầm phủ sóng tốt và không dễ bị che 

khuất. 

Bảng 4: Các tiêu chuẩn mạng. 

V. CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN 

Tiêu chuẩn số 1: Secure sockets layer (SSL v3.0) - Lớp đế an toàn 

 SSL là giao thức được hỗ trợ phổ biến nhất đối với việc truyền thông giữa máy 

chủ web và trình duyệt. 

 Giao thức này xác thực máy chủ web và có thể xác thực trình duyệt của người 

dùng nếu được chỉ định. 

 Các phiên bản hiện tại cho phép hỗ trợ xác thực người dùng bằng cách sử dụng 

các dịch vụ do các cơ quan chứng thực cung cấp. 

Tiêu chuẩn số 2: Transport Layer Security (TLS v1.2) - Bảo mật tầng 

truyền tải 

 TLS là giao thức kế thừa và được khuyến nghị áp dụng thay thế cho giao thức 

SSL v3.0. 

 TLS được áp dụng trên tầng giao vận để đóng gói các giao thức ứng dụng cụ thể 

như HTTP, FTP, SMTP, NNTP và XMPP, cho phép trao đổi riêng tư trên mạng 

Internet, cho phép các ứng dụng khách/chủ giao tiếp an toàn, ngăn ngừa tấn 

công, bóc tách dữ liệu hay phá hủy thông điệp trái phép. 

Tiểu chuẩn số 3: IPsec - An toàn tầng mạng 

 IPSec là một mở rộng của giao thức truyền thông IP, được xây dựng nhằm cung 

cấp đường truyền an toàn từ điểm đầu đến điểm cuối đối với các gói tin truyền 

qua mạng Internet. 

 IPSec có hai dạng: xác thực người gửi và bảo đảm tính toàn vẹn thông tin nhưng 

không bảo mật thông qua việc sử dụng bản ghi nhãn xác thực (AH), và xác thực 

người gửi và bảo đảm tính toàn vẹn thông tin có bảo mật thông qua việc sử dụng 

gói tin được đóng gói (ESP). 

Tiêu chuẩn số 4: Mã hóa phải dựa trên các tiêu chuẩn mở 

 Các dịch vụ mã hóa đề cập trong tài liệu này phải dựa trên các tiêu chuẩn mở và 

được chấp nhận trong ngành. Ví dụ: Advanced Encryption Standard (AES), 

Triple Data Encryption Standard (3DES), Rivest-Shamir-Adleman (RSA).  

Tiêu chuẩn số 5: Sử dụng S/MIME để gửi thư điện tử bảo mật 

 S/MIME cung cấp phương pháp nhất quán để gửi và nhận thư điện tử bảo mật 

bao gồm dữ liệu MIME. 



 

65 

 S/MIME xác định một giao thức dùng cho các dịch vụ mã hóa và chữ ký số. 

 Phần mềm gửi/nhận thư điện tử cần được đánh giá để hỗ trợ tiêu chuẩn hoặc khả 

năng tương hợp. 

Tiêu chuẩn số 6: WPA2 - An toàn thông tin cho mạng không dây Wi-Fi 

 Tiêu chuẩn Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) được phát triển bởi Liên minh 

Wi-Fi để bảo mật cho mạng máy tính không dây và truy cập qua kết nối Wi-Fi. 

 WPA2 có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn của gói tin, tính năng giúp kiểm tra 

xem liệu hacker có thu thập hay thay đổi gói tin truyền qua lại giữa điểm truy 

cập và thiết bị dùng WiFi hay không. 

 WPA2 tạo ra một khóa 128 bit cho mỗi gói thay vì dùng duy nhất một khóa cho 

mọi gói. 

Bảng 5: Các tiêu chuẩn bảo mật. 
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