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QUYET D!NH:

Di~u 1. Phe duy~t D~ an "Xay dl,l'Dg mo binh tbanh ph5 di~n tu' t~i :D:'l
N~ng"vai cae nQi dung ehinh sau:

1. S,••.dn thj~t phai xay dl,l'ngthanh ph&di~n til';

- Thanh ph6 di~n tu la dieh d~n eu6i eung eila mQi n6 11lcLrngd\mg va
philt tri~n eong ngh~ thong tin (CNTT) eila mQt thanh ph6. Quan di~m xay dllng
thanh ph6 di~n tu la n~n tang co ban d€ djnh huang cae dll an thanh ph~n va tich
hqp cac k~t qua rna cac dV an nay t~o ra trong mQt h~ th6ng t6ng th€ th6ng nh~t
quy rna toan thanh ph6; th6ng nh~t cac ngu6n 11lccua thanh ph6 va t~t ca cung
huang d~n mQt m\lc dich chung: Xay dVng mQt thanh ph6 van minh, thinh
vuqng tren n~n phat tri~n cong ngh~ thong tin - truy~n thong (CNTT -TT) a trinh
dQcao;

- Vi~e xay dvng thanh ph6 di~n tU se dua thinh ph6 Da N&ng len mQt n~c
, •. '*. '

thang mai tiep c?n kiI1hte tri thuc.
"

2. Ml,lctieu: ' .

- Xay dvng vaphat tri~n thanh ph6 Da N&ng tra thanh thanh ph6 di~n tiI
nh~m t~o ti~n d~ d€ philt tri€n kinh t~ tri thUe;

- Ph~n d~u d~n nam 2020 philt tri€n Da N&ng tra thanh thanh ph6 hi~n d\li
t~m co khu vile a ASEAN va d~n nam 2030 a Chau A - Thai Binh Duong;



- Vng d\mg CNTT-TT rnQt each sau rQng trong tAt ca cac linh vvc kinh t~
- xa hi;>itrang rnQt kS hOf,lChth5ng nh&t rih~rn d?t duqc hi~u qua phat triSn cao
nh&t,trang do xay dvng chinh quySn di~n ill lam trung tam.

3. Chi~n lucre phat tri~n:

- Phat huy t5i da kSt qua xay dvng chinh quySn di~n tu tu Dv an phat triSn
CNTT-TT tu v5n yay aDA clla Ngan hang ThS giai; xay dVng h? t~ng CNTT-
TT hi~n d?i; phat triSn nhan Ivc CNIT-TT rn?nh, nh&t la trong lTnhvvc CNTT-
TT va trng d\mg CNTT-TT trang quan Iy nha nuac; hinh thanh h~ th5ng co so
dfr li~u t?P trung, th5ng nh&t, s~n sang h6 trq cac Iinh vvc khac phat triSn tren
nSn tang trng d\mg CNTT -IT;

- Vu tien phat triSn cac trng d\mg CNTT ph\lc V\l rn\lc tieu phat triSn kinh
tS - xa hQi clla thanh ph5 Da N~ng, gop ph~n xay dvng thanh ph5 Da N~ng
thanh trung tam kinh tS, tai chinh, khoa hQc cang ngh~, logistics clla MiSn
Trung;

-Vu tien phat triSn CNTT -IT trong cac linh vvc kinh t~ - xa hQi theo rna
hinh kinh tS - sinh thai (Ec02Cities) va phat triSn bSn vling;

- T?p trung xay dvng cac chinh sach khung phap ly cho vi~c triSn khai
xay dvng rna hinh thanh ph5 di~n tu t?i Da N~ng.

4. Nhi~m vy xay dl!ng mil hinh thanh phb di~n tii':

- Nhi~rn V\I 1: TriSn khai thanh cang Dv an xay dvng chinh quySn di~n tt!
t?i thanh ph5 Da N~ng;

- Nhi~rn V\I 2: Xay dvng rna hinh doanh nghi~p di~n tu, tru6ng hQc di~n
tu, b~nh vi~n di~n ill va cQng d6ng di~n tu trong rn5i tuang quan th5ng nh&tvai
rna hinh chinh quySn di~n ill dS tu do xay dvng kS ho?ch nhan di~n, rna rQng;

- Nhi~m V\I 3: Phat triSn va hoan thi~n h? tkg CNTT -TT toim thanh ph5;

- Nhi~rn V\I 4: Xay dvng va hoan thi~n khung phap Iy ph\lc V\I triSn khai
xay dvng rna hinh thanh ph5 di~n tu;

- Nhi~rn V\I 5: Dao t?O, phat triSn ngu6n nhan Ivc CNTT;

- Nhi~rn V\I 6: Phat triSn nganh CNTT-IT lam dQng Ivc phat triSn kinh t~
- xa hQi.

5. LQ trinh xay dl!ng mil hlnh thanh phb di~n tif:

- Giai 4.0?n.2012 - 2015:
+ H03n tha;;};'vS co ban xay dvng rna hinh chinh quySn di~n tu - k~t qua

thvc hi~n dv an CNIT- IT tu v5n yay aDA clla Ngan hang ThS giai;

+ H03n thanh vS co ban xay dvng cac rna hinh chinh quySn di~n tu,
doanh nghi~p di~n tu, tru6ng hQc di~n tu, b~nh vi~n di~n tu va cQng d6ng di~n
tu b~ng each Iva chQn, diSu chinh, thich nghi hoa cac giai phap hi~n huu tien
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tiSn nhilt phil hqp vai nhfrng d~c di~m rieng cua thanh ph6 Va N~ng;

+ Hoan thanh vS ca ban vi~c xay d\IDg h~ t~ng CNTT -TT du kha nang
ph\lc V\lv~n hanh cac h~ th6ng thi di~m neu tren mQt cach hi~u qua;

. + Xay d\IDg duQ'cmQt dQi ngu can bQ CNTT-TT du suc tri~n khai va v~n
hanh cac h~ th6ng thi di~m chinh quySn di~n hI, doanh nghi~p di~n tiI, truemg
hQc di~n hI, b~nh vi~n di~n tiI va cQng d6ng di~n tiI;

+ Xay d\fIlg duQ'c khung philp Iy ca ban cho vi~c v~n hanh va phitt trien
cac h~ th6ng di~n tli hOa tren nSn CNTT-TT chung cua thanh ph6;

+ Phat tri~n nganh CNTT-TT mQt cach toan di~n (vS ph~n Clrng, ph~n
mSm, nQi dung 56, dich V\l CNTT -TT) lam nSn tang cho S\! phat tri~n kinh tS -
xa hQi cua thanh ph6 va h6 trQ'tri~n khai thanh cong cac rna hinh di~n til hoa.

- Giai do~n 2015 - 2020:

+ Hoan thi~n h~ t~ng CNTT-TT quy rna toan thanh ph6, dli kha nang
ph\lc v\l mQi ho~t dQng d\!a tren CNTT-TT trang toan thanh ph6;

+ Phitt tri~n nganh CNTT -TT thanh mQt nganh kinh tS chu lIfc cua thanh
ph6 va du kha nang ph\lc V\lmQinhu cau lIng d\lng CNTT -TT tren dja ban thanh
ph6;

+ Hoan thanh xay d\fIlg chinh quySn di~n tiI;

+ Nhan di~n rna hinh doanh nghi~p di~n tli, truang hQc di~n tii, b~nh vi~n
di~n tli va cQng d6ng di~n tli ra toan xa hQi;

_ Giai do~n sau nam 2020: Nang ciip, hoan thi~n va phitt tri~n thanh ph6
di~n tli sanh ngang vai cac thanh ph6 di~n tli tien tiSn tren thS giai.

Di~u 2. Sa Thong tin va TruySn thong chu tri, ph6i hqp v6'i cac nganh
lien quan xay d\fIlg kS ho~ch tri~n khai th\!c hi~n VS an.

Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u 1\!cthi hanh k~ til ngay kyo

Di~u 4. Chanh Van phong UBND thanh ph6, Giam d6c cac Sa, Ban,
nganh; Chu tich UBND cac qu~n, huy~n va Thli truemg cac co quan, t6 chuc, ca
nhan lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay./~_

N ui "" ii 11:
- Nhu f)iSu 4;
- TT HDND TP (b/e);
- CT, cae PCT VBND TP;
- CPVP, P.KTN (A.BUc).

- Luu: VT-L T.'0 Niin;Hii'u Chi~n..:~,:':.-
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MỞ ĐẦU 

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông tại thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao 
hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Hạ tầng CNTT-TT 
của thành phố Đà Nẵng được chú trọng đầu tư xây dựng, 100% cơ quan nhà 
nước có kết nối Internet; 100% thôn, tổ có mạng lưới điện thoại hữu tuyến, vô 
tuyến và kết nối Internet; Khu Công viên phần mềm đã đi vào hoạt động hiệu 
quả; Khu CNTT tập trung, Trung tâm dữ liệu (Data Center), Trung tâm giao 
dịch CNTT-TT (ITC Contact Center), Trung tâm đào tạo và nghiên cứu CNTT 
đang được khẩn trương triển khai và hoàn thiện để đưa vào hoạt động. 

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong doanh 
nghiệp và trong đời sống xã hội luôn được thành phố quan tâm và phát triển 
đồng bộ. Các cơ quan nhà nước sử dụng rộng rãi các phần mềm ứng dụng dùng 
chung và phần mềm chuyên ngành, cung cấp 92 dịch vụ công trực tuyến (87 
dịch vụ công mức 3, 5 dịch vụ công mức 4) trên Cổng thông tin điện tử của 
thành phố. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện đều có trang thông tin điện tử và 
đang hoàn chỉnh hệ thống cung cấp dịch vụ công một cửa điện tử từ cấp thành 
phố đến cấp xã phường. Những nỗ lực này đã phát huy hiệu quả thiết thực trong 
công tác hằng ngày tại các đơn vị, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, 
mang nhiều thuận lợi đến cho người dân. 

Các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, hiệp hội,… ở Đà Nẵng cũng đã 
triển khai ứng dụng CNTT một cách rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
của mình. Ngoài việc xây dựng hạ tầng và ứng dụng CNTT, công tác đào tạo và 
sử dụng nguồn nhân lực CNTT cũng được lãnh đạo thành phố chú trọng. Hiện 
nay, nhờ các chính sách thu hút, khuyến khích, nguồn nhân lực CNTT trong cơ 
quan nhà nước, trong các doanh nghiệp và xã hội tăng đáng kể cả về số lượng 
lẫn chuyên môn. Số lượng lãnh đạo CNTT (CIO) cũng như số lượng cán bộ 
chuyên trách CNTT đều tăng. Trong bộ máy nhà nước, toàn thành phố có hơn 
70% cán bộ chuyên viên sử dụng máy tính để phục vụ công tác chuyên môn. 
Trong các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác, tỷ lệ này còn cao hơn, 
khoảng 75% - 80% (trên tổng số cán bộ quản lý). 

Với những kết quả đã đạt được, thành phố tiếp tục thực hiện đề án “Xây 
dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng” nhằm cụ thể hóa định hướng và lộ 
trình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng mô hình hoàn chỉnh về 
một thành phố điện tử đầu tiên trong cả nước với những hoạt động chính (quản 
lý nhà nước, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng) 
nhúng trong môi trường thông tin điện tử chung, thống nhất của thành phố. 
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PHẦN I: 

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

I. Quá trình phát triển và những kết quả đã đạt được 
Từ năm 2000 đến nay, công tác ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, trong đó, nổi bật là những kết quả ứng dụng CNTT trong bộ máy 
chính quyền thành phố. Đây chính là nền tảng thuận lợi cho sự việc xây dựng 
mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng - nâng các ứng dụng CNTT tại Đà Nẵng 
lên tầm cao hơn, trở thành các thành phần hữu cơ trong một hệ sinh thái CNTT-
TT thống nhất quy mô toàn thành phố. Đó là đích đến của mọi nỗ lực phát triển 
CNTT-TT ở một địa phương. 

1. Về môi trường pháp lý 
Với quyết tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp với hàm lượng tri thức ngày càng cao, 
thành phố Đà Nẵng đã xác định ưu tiên phát triển ngành CNTT-TT như nền tảng 
để phát triển các ngành khác. Vì vậy các biện pháp hỗ trợ và các chính sách ứng 
dụng và phát triển CNTT luôn được cập nhật và ban hành kịp thời. 

Từ các chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng đã 
ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 03/10/2000 về “Một số chủ trương phát 
triển công nghiệp phần mềm”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 13/3/2003 về việc 
đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2010; Kết luận số 138-TB/TU 
ngày 07/9/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng và phát triển CNTT từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”, 
UBND thành phố Đà Nẵng đã tập trung công tác chỉ đạo, lãnh đạo như sau: 

- Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về CNTT ở thành phố, 
thành lập “Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng, Chủ 
tịch UBND thành phố trực tiếp giữ vai trò Trưởng ban Ban Chỉ đạo;  

- Ngoài cơ quan chuyên môn quản lý về CNTT cấp thành phố, các Sở, 
Ban, ngành, quận, huyện có bộ phận chuyên trách về CNTT và có chức danh 
cán bộ lãnh đạo CNTT (CIO). Thủ trưởng các cấp, các ngành chịu trách nhiệm 
phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ để xây dựng kế 
hoạch, bố trí nguồn lực phù hợp tham gia đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao 
trình độ quản lý cho cán bộ, công chức về CNTT; tổ chức các khóa đào tạo lãnh 
đạo CNTT nhằm trang bị cho các cán bộ CNTT những kiến thức và kỹ năng cần 
thiết để quản lý các dự án CNTT một cách hiệu quả hơn; 

- Tổ chức nghiên cứu các quy định, quy chế của Chính phủ, của thành phố 
và thực tế triển khai các hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước trong tất cả các 
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lĩnh vực để từ đó xây dựng, tổ chức lại các quy trình nghiệp vụ, bổ sung sửa đổi 
quy chế làm việc phù hợp với các quy định hiện hành và thực hiện ứng dụng 
CNTT, xây dựng các hệ thống thông tin; 

- Ban hành các văn bản để quản lý thống nhất hoạt động CNTT trên địa 
bàn thành phố, cụ thể là: 

+ Quyết định số 5626/QĐ-UBND ngày 14/07/2008 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2010; 

+ Quyết định số 7396/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các Chương trình phát triển 
Công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng đến năm 2010; 

+ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 05/11/2009 của Chủ tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các 
cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố; 

+ Quyết định số 6060/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt đề án Đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; 

+ Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT 
thành phố Đà Nẵng; 

+ Quyết định số 9956/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 
tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015; 

+ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt tổng thể Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực CNTT-
TT thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 

+ Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND thành phố 
Đà Nẵng về việc phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về 
CNTT-TT” tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015; 

+ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XX Đảng Bộ thành phố Đà Nẵng, 
nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong đó chọn CNTT là một trong 5 đột phá để phát triển 
kinh tế - xã hội thành phố. 

Khung pháp lý mang tính định hướng rất thuận lợi cho ứng dụng và phát 
triển CNTT-TT này là nền tảng cho sự phát triển toàn diện về CNTT-TT ở Đà 
Nẵng từ phát triển hạ tầng CNTT-TT đến phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT, 
từ ứng dụng CNTT trong các các cơ quan quản lý nhà nước đến ứng dụng 
CNTT trong các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng; từ phát triển 
CNTT như một ngành kinh tế độc lập đến phát triển CNTT như nền tảng để phát 
triển các ngành kinh tế khác. Với những kết quả đó, trong 3 năm liên tiếp (2009, 
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2010, 2011), thành phố Đà Nẵng được Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT đánh giá 
là địa phương dẫn đầu trong cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT 
Việt Nam (ICT-Index). 

2. Về hạ tầng kỹ thuật CNTT 
Được Nhà nước đầu tư xây dựng trở thành đầu mối viễn thông quan trọng 

của quốc gia và quốc tế, thành phố Đà Nẵng có một hạ tầng CNTT-TT hiện đại 
và ngày càng phát triển để có thể cung cấp các dịch vụ truyền thông đa dạng với 
chất lượng ngày càng cao. 

Về trang bị phương tiện CNTT-TT trong các cơ quan nhà nước thuộc 
UBND thành phố, 100% đơn vị có mạng LAN và kết nối Internet sử dụng 
đường truyền tốc độ cao ADSL. Tỷ lệ trang bị máy tính cho cán bộ, công chức 
hiện nay tại các Sở, ngành, quận, huyện là 1 CBCC/1 máy tính. Tất cả doanh 
nghiệp, các trường học, bệnh viện, đơn vị trong thành phố đều đã trang bị máy 
tính kết nối Internet phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của mình. 

Để hướng tới phát triển CNTT-TT một cách bền vững, lâu dài và toàn 
diện, UBND thành phố đã tập trung đầu tư vào các công trình đóng vai trò nền 
tảng về hạ tầng CNTT-TT cho một thành phố điện tử tương lai gồm: Mạng trục, 
Trung tâm dữ liệu, Công viên phần mềm và Trung tâm giao dịch CNTT-TT. 

Mạng trục thành phố được thiết lập bằng mạng truyền số liệu chuyên 
dùng tốc độ 100 Mbps kết nối Interenet trực tiếp. Mạng này kết nối 72 đơn vị từ 
Văn phòng UBND thành phố đến các Sở, ngành, quận, huyện, đảm bảo phục vụ 
triển khai họp trực tuyến với Trung ương. Dự kiến đến cuối năm 2011, mạng 
MAN thành phố sẽ hoàn thành với khả năng kết nối giữa các Sở, Ban, ngành, 
quận, huyện với băng thông lên đến 1Gbps. Đây sẽ là mạng trục có chất lượng 
và tốc độ cao nhất so với tất cả các địa phương trong cả nước. Ngoài các cơ 
quan chính quyền, tất cả các chủ thể ứng dụng CNTT-TT trong thành phố 
(doanh nghiệp, trường học, bệnh viện,…) đều có thể kết nối vào mạng trục này 
để triển khai các hoạt động nghiệp vụ của mình. 

Trung tâm dữ liệu (Data Center) của thành phố là kho dữ liệu tập trung 
của cả thành phố, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu và hệ thống phần mềm dùng chung 
của thành phố. Trung tâm giao dịch CNTT-TT (ICT Transaction Center) là nơi 
cung cấp mọi dịch vụ công trực tuyến và các thông tin liên quan. Trung tâm phát 
triển hạ tầng CNTT là nơi cung cấp các dịch vụ CNTT-TT của cả thành phố như 
cho thuê các nguồn lực CNTT-TT (hosting, cloud computing,…), thiết lập và 
vận hành các website và các hệ thống thông tin khác. Trung tâm nghiên cứu và 
đào tạo CNTT-TT là nơi tổ chức nghiên cứu các đề tài phát triển CNTT-TT tại 
Đà Nẵng và tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT phục vụ thành phố. 

Với những thành tựu phát triển như trên, hạ tầng CNTT-TT của thành phố 
đã phát triển đạt tới trình độ đáp ứng những điều kiện cơ bản để triển khai mô 
hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng.  
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3. Về nguồn nhân lực CNTT 
a. Khối nhà nước: 
Trình độ của cán bộ nhân viên trong các cơ quan nhà nước về CNTT đang 

được cải thiện đáng kể. Tại hầu hết các đơn vị đều đã có ít nhất một biên chế 
chuyên trách về CNTT; trung bình có khoảng 70% nhân lực biết sử dụng máy 
tính để soạn thảo văn bản; gần 80% nhân lực sử dụng máy tính để phục vụ công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ; trên 50% nhân lực biết tác nghiệp trên mạng LAN, 
khai thác, sử dụng Internet phục vụ công việc của mình. 

Tính đến nay, nguồn nhân lực về CNTT tại các Sở, ban, ngành, quận, 
huyện với số lượng 85 đại học, 24 cao đẳng, 79 trung cấp, 195 kỹ thuật viên, cán 
bộ công chức thường xuyên được bổ sung, cập nhật, rèn luyện các kỹ năng 
CNTT, thông qua các lớp đào tạo tin học trình độ A, B, C do thành phố tổ chức. 
Thành phố cũng đã có những cơ chế, chính sách nhằm đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt là thu hút nhân lực CNTT có trình độ cao về 
công tác tại Đà Nẵng. 

Trong năm 2010, thành phố đã bố trí sắp xếp, cử hơn 100 lượt cán bộ, 
công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên 
môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, cử 02 cán bộ nghiên cứu mô hình thiết kế 
tổng thể thành phố kinh tế - sinh thái bền vững tại thành phố Incheon - Hàn 
Quốc, 09 cán bộ các Sở, ban, ngành tham quan học tập mô hình chính phủ điện 
tử tại Đài Loan. Tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho 210 cán bộ 
CNTT các Sở, ban, ngành, quận, huyện nhằm thúc đẩy phát triển phần mềm 
nguồn mở tại thành phố Đà Nẵng. 

Trong năm 2011, Tiểu dự án phát triển CNTT-TT Đà Nẵng thực hiện các 
chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, khai thác, vận hành phục vụ 
cho việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố. 

Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các 
cơ quan nhà nước và nhất là chuẩn bị cho việc xây dựng chính quyền điện tử 
trong những năm tiếp theo, các cơ quan nhà nước thành phố Đà Nẵng còn tiếp 
tục đào tạo, thu hút nhiều nguồn nhân lực CNTT có trình độ cao phục vụ: quản 
trị mạng; tham gia phát triển và triển khai các dịch vụ công đến người dân; bảo 
trì hệ thống, an toàn, an ninh thông tin; đề xuất, tiếp nhận các ứng dụng CNTT 
phục vụ cho đơn vị,... 

b. Khối ngoài nhà nước: 
Nguồn nhân lực CNTT-TT tại các doanh nghiệp của thành phố hiện có là 

9.935 người. Cơ cấu nguồn lực CNTT của thành phố: phần mềm 2.018 người, 
phần cứng 2.220 người, nội dung số 797 người, dịch vụ CNTT-TT 4.900 người. 

Đà Nẵng hiện có 35 trường đại học, cao đẳng, trung cấp hằng năm có gần 
2.500 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có Đại học Duy Tân, Cao đẳng CNTT Việt 
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Hàn, Cao đẳng nghề,... và Đại học Đà Nẵng với 5 trường thành viên là hạt nhân 
của công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho thành phố. Ngoài ra, các trường 
và trung tâm có hình thức đào tạo phi chính quy mỗi năm cho ra trường hơn 
4.000 kỹ thuật viên CNTT với các lĩnh vực như: Tin học, điện tử, kỹ thuật viên 
phần cứng, thiết kế xây dựng (CAD/CAM),... trong đó, có hơn 300 lập trình viên 
và kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng bước đầu nhu 
cầu nhân lực CNTT của thành phố.  

4. Về phần mềm ứng dụng 
a. Phần mềm dùng chung:  
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được cài đặt sử dụng tại 32 đơn vị 

đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác quản lý và điều hành. Hầu 
hết văn bản đến tại các đơn vị được lưu trữ và luân chuyển xử lý trên hệ thống, 
lãnh đạo các đơn vị đã dần dần thực hiện bút phê chuyển xử lý văn bản trên hệ 
thống. Ngoài ra, các đơn vị đã sử dụng phổ biến các phần mềm ứng dụng phục 
vụ cho nhu cầu công việc hàng ngày như phần mềm kế toán IMAS, quản lý 
nhân sự, tiền lương,… 

b. Phần mềm chuyên ngành:  
Các đơn vị như: Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư,… tập trung đầu tư và ứng dụng mang lại hiệu quả phục vụ cho công tác 
chuyên môn và quản lý như: Phần mềm quản lý nhân sự toàn thành phố của Sở 
Nội vụ; phần mềm cấp giấy phép lái xe, quản lý phương tiện... của Sở Giao 
thông Vận tải; phần mềm quản lý xử lý nước thải, chuyển đổi tọa độ, sơ đồ giải 
thửa... của Sở Tài nguyên và Môi trường; phần mềm quản lý bình sai, quản lý 
quy hoạch của Sở Xây dựng, phần mềm chữ ký điện tử... tại Sở Thông tin và 
Truyền thông Đà Nẵng; phần mềm quản lý cấp giấy phép đầu tư, quản lý đăng 
ký kinh doanh... tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; phần mềm quản lý hành nghề Y 
dược tư nhân, phần mềm thống kê bệnh viện của Sở Y tế,... 

Để tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các phần mềm chuyên ngành hiệu quả, 
trong 2 năm 2009, 2010 thành phố đã đầu tư xây dựng các CSDL là: CSDL dân 
cư, CSDL thông tin kinh tế - xã hội, CSDL cán bộ công chức, CSDL doanh 
nghiệp,... đồng thời đẩy mạnh phát triển các hệ thống ứng dụng: Đăng ký lưu trú 
trực tuyến, quản lý nguồn lực, quản lý đoàn vào, đoàn ra, quản lý viện trợ NGO, 
quản lý các trạm BTS, quản lý dịch tễ, quản lý trường học, quản lý tái định cư, 
quản lý chế độ cho gia đình chính sách và người có công. Những phần mềm này 
đã được khai thác, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý và điều hành của UBND thành 
phố và các Sở, ngành, quận, huyện. 

Hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng phần mềm 1 cửa, 1 cửa liên 
thông tại 56 xã, phường phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân. 
Việc sử dụng phần mềm này tăng hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết thủ 
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tục hành chính tại phường, xã. Lãnh đạo thành phố, quận, huyện, phường, xã có 
thể vào trang thông tin www.motcua.danang.gov.vn để kiểm tra, theo dõi tình 
hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở từng phường, xã.  

Tại địa chỉ www.motcua.danang.gov.vn, người dân có thể tra cứu thủ tục 
hành chính (hộ tịch, đất đai, xây dựng nhà ở, chứng thực, lao động - thương binh 
và xã hội, đăng ký ngành nghề thủy sản và hồ sơ hành chính thông thường) được 
áp dụng chung cho phường, xã giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” và tự kiểm tra tình trạng giải quyết hồ sơ của mình. 

c. Trang thông tin điện tử chuyên ngành:  
Các trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, quận, huyện về chất lượng 

được cải thiện rõ rệt, trong đó phục vụ cho trao đổi thông tin hai chiều chiếm tỷ 
lệ 93%; dịch vụ công mức 2, 3 qua mạng chiếm tỷ lệ 66%; cung cấp biểu mẫu 
thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ 92%. Trong năm 2010 đã xây dựng thêm một số 
trang thông tin điện tử và triển khai các dịch vụ công qua mạng phục vụ công 
dân như đăng ký lưu trú trực tuyến, xác nhận đối tượng gốc Việt Nam, xin cấp 
giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, cấp giấy phép xây 
dựng qua mạng liên thông,... 

Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tiếp tục được nâng cấp, bổ 
sung và đẩy mạnh vai trò để trở thành nơi giao dịch, cung cấp thông tin toàn 
diện về thành phố Đà Nẵng cho nhân dân và các nhà đầu tư trên mạng Internet. 

d. Thư điện tử: 
100% cán bộ công chức được cung cấp và sử dụng hiệu quả hộp thư điện 

tử tên miền xxxx@danang.gov.vn để gửi, nhận thông tin phục vụ công việc và 
áp dụng triệt để Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà 
Nẵng do UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 7971/QĐ-UBND ngày 
18/10/2010. 

e. Ứng dụng các sản phẩm mã nguồn mở: 
Năm 2010, UBND thành phố đã phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển 

đổi sử dụng Windows sang phần mềm nguồn mở và tổ chức đào tạo sử dụng 
phần mềm nguồn mở cho người sử dụng và cán bộ kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát 
triển phần mềm nguồn mở tại thành phố Đà Nẵng. Kế hoạch này đã đào tạo sử 
dụng phần mềm nguồn mở cho hơn 210 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 
chuyển đổi hơn 1/3 số máy trạm của các Sở, ban, ngành sang sử dụng hệ điều 
hành nguồn mở Asianux. Các phần mềm được khuyến nghị sử dụng: Hệ điều 
hành Ubuntu, trình soạn thảo Open Office, bộ gõ tiếng Việt Unikey, trình duyệt 
web Mozilla ThunderBird. 

5. Về triển khai các dịch vụ công 
Hiện nay, tất cả dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước của 

thành phố Đà Nẵng đã được cung cấp trực tuyến từ mức độ 2 (1.278 dịch vụ), 
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trong đó có 87 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 5 dịch vụ công trực tuyến ở 
mức độ 4. Các dịch vụ công mức 4 được triển khai tại Sở Thông tin và Truyền 
thông Đà Nẵng 4 dịch vụ, bao gồm: Cấp giấy phép thu chương trình nước ngoài 
trực tuyến tại vệ tinh; Cấp giấy phép xuất bản bản tin; Cấp giấy phép họp báo; 
Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và 1 dịch vụ kê khai thuế 
qua mạng tại Cục Thuế Đà Nẵng. 

Chi tiết số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 xem tại bảng 1. 
 

Khối cơ quan Số dịch vụ công 
trực tuyến mức 

độ 3 

Số dịch vụ công 
trực tuyến mức 

độ 4 

Tổng cộng 

Cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố 

61 05 66 

UBND quận, huyện 26 00 26 
Tổng 87 05 92 

Bảng 1: Tổng các dịch vụ công mức 3, 4. 

Các dịch vụ công trực tuyến được sử dụng nhiều theo thống kê năm 2010 
của Sở Nội vụ chủ yếu tập trung ở các đơn vị tiêu biểu như:  

- Khối các cơ quan chuyên môn có Sở Nội vụ (859 hồ sơ), Sở Giao thông 
Vận tải (393 hồ sơ), Sở Kế hoạch Đầu tư (106 hồ sơ);  

- Khối các quận, huyện có UBND quận Thanh Khê (67 hồ sơ), UBND 
quận Hải Châu (27 hồ sơ);  

- Khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố thì có Cục Hải 
quan (32.408 hồ sơ), Cục Thuế (6.376 hồ sơ). 

Theo kết quả đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử và mức độ ứng dụng 
CNTT năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố Đà Nẵng là địa 
phương đứng thứ 2 về triển khai các dịch vụ công mức 3, 4. Đây là nền tảng 
giúp triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT tại các đơn vị, từng bước góp phần đẩy 
mạnh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử tại Đà Nẵng.  

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động từ tháng 
4/2010, ngoài chức năng là đầu mối tổng hợp và cung cấp các thông tin điện tử 
cho người dân, các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận 25 dịch vụ công qua mạng 
mức 3 và 4. Ngoài ra, trên các Trang thông tin điện tử chuyên ngành của các Sở, 
Ban, ngành, quận, huyện đã cập nhật 100% thủ tục hành chính công và biểu 
mẫu, 100% CSDL hành chính sự nghiệp được đăng tải. 

Cổng giao dịch Thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng do Sở Công 
Thương quản lý và điều hành, đi vào hoạt động từ tháng 01/2007 tại địa chỉ 
www.danang.biz.vn. Đến nay, đã có 263 đơn vị tham gia dịch vụ thương mại 
điện tử. Đây là công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp giao dịch trực tuyến, xác 
nhận nguồn gốc sản phẩm, quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh 
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đồng thời tạo ra môi trường giúp cho các doanh nghiệp Đà Nẵng tìm kiếm cơ 
hội kinh doanh trên mạng. 

Hệ thống Đăng ký kinh doanh qua mạng thành phố Đà Nẵng do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư quản lý và điều hành, đi vào hoạt động từ tháng 7/2006 tại địa 
chỉ www.dkkd.danang.gov.vn. Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2011, số lượng 
truy cập website đăng ký kinh doanh qua mạng đã lên tới 348.381 lượt.  

Cổng giao tiếp hải quan điện tử của Đà Nẵng cung cấp 2 dịch vụ: Đăng ký 
cấp giấy chứng nhận tham gia khai báo thủ tục hải quan điện tử và Khai báo thủ 
tục hải quan điện tử tại địa chỉ: www.dngcustoms.gov.vn/PORTAL. 

Hệ thống Đăng ký lưu trú trực tuyến của Công an thành phố tại địa chỉ: 
luutru.danang.gov.vn giúp quản lý một cách thống nhất, tập trung, nhanh chóng 
thông tin lưu trú trên địa bàn thành phố, cho phép các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh dịch vụ có liên quan đến lưu trú được đăng ký trực tuyến khách lưu trú. 

Hệ thống CSDL văn bản quy phạm pháp luật tại trung tâm tích hợp dữ 
liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp quy của Trung ương và địa phương. Văn bản 
Trung ương được cập nhật tự động từ CSDL văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ, văn bản địa phương được cập nhật từ Văn phòng UBND (các văn 
bản từ năm 1997 đến nay); Trung tâm tích hợp dữ liệu thực hiện một số dịch vụ 
khác như: dịch vụ chia sẻ tập tin và lưu trữ dữ liệu, dịch vụ trao đổi thông tin nội 
bộ và dịch vụ phục vụ kết nối từ xa tạo thuận lợi cho việc cập nhật các văn bản 
quy phạm pháp luật của Trung ương, bước đầu đã cung cấp thông tin về các văn 
bản quy phạm pháp luật đến các tổ chức, cá nhân qua mạng Internet với tên 
miền qppl.danang.gov.vn. 

II. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  
Tuy đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nêu trên, việc ứng dụng 

CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế cơ bản như sau: 

1. Về nhận thức 
Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa nhận thức một cách đầy đủ và 

đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào phát triển 
kinh tế - xã hội ở thành phố một cách toàn diện, trong đó cải cách hành chính là 
lĩnh vực tiêu biểu. Do đó, quá trình triển khai ứng dụng CNTT tại Đà Nẵng chưa 
hoàn toàn đồng bộ ở một vài cơ quan, có nơi ứng dụng còn mang tính hình thức, 
đối phó, không đi vào thực chất; chưa có cơ sở để chứng thực các văn bản điện 
tử (cần chứng thực văn bản gốc) nên nhiều dịch vụ công chưa đạt hiệu quả tốt.  

Tình hình tin học hóa các dịch vụ hành chính công, nâng cấp các dịch vụ 
công trực tuyến hoặc xây dựng mới các dịch vụ trực tuyến mức 3, 4 ngày càng 
tăng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng các dịch vụ 
công trực tuyến còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa quen 
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và có phần ngại sử dụng các phương tiện CNTT trong giao dịch công việc, vẫn 
ưu tiên lựa chọn cách thức sử dụng quen thuộc là gửi hồ sơ giấy vì thế tần suất 
sử dụng các dịch vụ trực tuyến không cao.  

Các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện tuy đã hiểu rõ vai trò vô cùng 
quan trọng của CNTT-TT nhưng vẫn lúng túng trong việc lựa chọn phương án 
đầu tư, phát triển một cách hiệu quả. Phần lớn vẫn dừng lại ở trạng thái tự phát, 
cần việc gì thì ứng dụng CNTT cho việc đó chứ không tiến hành một cách bài 
bản, chuyên nghiệp. Vì lẽ đó, ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội ở 
Đà Nẵng vẫn còn hạn chế. 

2. Về thủ tục hành chính 
Mặc dù đã có Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh 

vực quản lý nhà nước và đang được triển khai giai đoạn 3 (thực thi các khuyến 
nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu 
hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính), nhưng quy trình nghiệp vụ hiện 
nay tại các Sở, ngành, quận, huyện vẫn chưa thống nhất, điều này làm cho mối 
quan hệ giữa công tác tin học hóa với cải cách hành chính chưa có sự thống nhất 
về qui trình tác nghiệp trong công tác hành chính. Thực trạng này đã làm trở 
ngại cho việc triển khai ứng dụng CNTT vào việc cung cấp các dịch vụ công. 

3. Về nguồn nhân lực 
Đội ngũ chuyên viên CNTT có trình độ cao vẫn còn rất mỏng; một số cơ 

quan, đơn vị vẫn còn thiếu cán bộ CNTT, đặc biệt là thiếu cán bộ lãnh đạo 
CNTT và cán bộ quản lý CNTT có chuyên môn cao. Nhân lực CNTT làm việc 
trong các cơ quan nhà nước vẫn chưa được hưởng các chế độ đãi ngộ phù hợp.  

4. Về kinh phí đầu tư 
Chi phí cho hoạt động CNTT của các cơ quan nhà nước ở mức thấp, do 

vậy các phần mềm ứng dụng chuyên ngành tại các đơn vị dù có sự quan tâm đầu 
tư mỗi năm, song thực tế, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của CNTT. Đặc 
biệt là các CSDL nền tảng như dân cư, doanh nghiệp, y tế, giáo dục, lao động - 
việc làm, CSDL nền GIS, các ứng dụng chuyên ngành mang tính hệ thống, liên 
thông giữa các cấp, ứng dụng GIS, hệ thống mô phỏng phục vụ cho vận trù và 
tối ưu hóa,... chưa đủ kinh phí để phát triển hoàn thiện.  

Việc triển khai dịch vụ công mức 4 còn gặp nhiều khó khăn do chưa triển 
khai được hệ thống xác thực điện tử để xác nhận tính chính xác của hồ sơ điện 
tử và khó khăn trong việc thực hiện thanh toán qua mạng đối với người dân, 
doanh nghiệp.  

5. Về cơ chế chính sách 
Một số cơ chế chính sách đặc thù quy định sử dụng, vận hành các hệ 

thống thông tin dùng chung, các chính sách, quy chế bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo TCVN ISO/IEC 
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27001:2009 chưa được triển khai một các triệt để cũng đã gây những ảnh hưởng 
không tốt đến tiến trình triển khai các ứng dụng CNTT. 
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PHẦN II: 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẴNG 

I. Một số vấn đề chung về thành phố điện tử 
Nói một cách đơn giản, thành phố điện tử là nơi mà ở đó CNTT-TT được 

ứng dụng vào mọi hoạt động của thành phố như quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng. 

Trên thế giới, hiện nay đã có nhiều mô hình thành phố điện tử như thành 
phố San Francisco (Hoa Kỳ), Songdo (Hàn Quốc),... 

Trong một thành phố điện tử, vai trò quản lý nhà nước của bộ máy chính 
quyền đóng vai trò chủ đạo. Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng 
CNTT-TT trong mọi hoạt động của mình nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu 
quả hơn. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Hình 1: Mô tả các thực thể trong chính quyền điện tử 

Các thực thể của chính quyền điện tử được mô tả theo Hình 1, mối quan 
hệ giữa các thực thể phục vụ cho chính quyền điện tử bao gồm: 

- G2C (Government to Citizen): Mối quan hệ giữa chính quyền với công 
dân; 

- G2B (Government to Business): Mối quan hệ giữa chính quyền với 
doanh nghiệp; 

- G2G (Government to Government): Mối quan hệ giữa chính quyền với 
chính quyền; 

- G2E (Government to Employee): Mối quan hệ giữa chính quyền với 
công chức. 

Các thực thể cùng tương tác trên một nền tảng CNTT-TT chung của thành 
phố. 

 

 
 
Người dân 

 
 
Doanh nghiệp 

 
 
Chính quyền 
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Mối quan hệ G2B và G2C được thể hiện thông qua các dịch vụ công. Đó 
là những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân và cộng 
đồng, bảo đảm ổn định và công bằng xã hội do nhà nước cung cấp, hoạt động 
không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Dịch vụ công có thể là dịch vụ hành chính công hay không thuộc loại dịch 
vụ hành chính công.  

Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực 
thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý 
trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước quản lý.  

Dịch vụ hành chính công được phân biệt với các dịch vụ công khác ở chỗ 
trong dịch vụ hành chính công có việc cấp phát các loại giấy tờ có giá trị pháp lý 
như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký kinh doanh,... 

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải 
quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác 
của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường 
mạng. Trong đó: 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ 
các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ 
tục hành chính đó. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 
và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ 
sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường 
bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 
và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, 
tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp 
dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và 
nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. 
Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường 
bưu điện đến người sử dụng. 

Bên cạnh Chính quyền điện tử, các thành phần khác của Thành phố điện 
tử là doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng 
điện tử. 

Doanh nghiệp điện tử là doanh nghiệp ứng dụng CNTT-TT vào hoạt động 
quản lý sản xuất, kinh doanh của mình một cách toàn diện từ quảng bá thương 
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hiệu, thu thập thông tin thị trường, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển 
đến điều hành sản xuất, giao dịch với khách hàng, thanh toán qua mạng và thực 
hiện mọi phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh trên các phương tiện CNTT-
TT. 

Trường học điện tử (bao gồm các trường đại học, cao đẳng và phổ thông 
các cấp) là trường học ứng dụng CNTT-TT vào mọi hoạt động của nhà trường 
trong đó tập trung vào công việc giảng dạy và học tập với nguyên tắc lấy học 
sinh (sinh viên) làm trung tâm. Theo đó, công tác giảng dạy và học tập được 
“nhúng” hoàn toàn vào môi trường CNTT-TT, sử dụng các phương tiện CNTT-
TT để đạt được hiệu quả giảng dạy và học tập cao nhất bao gồm cả đào tạo tại 
chỗ và đào tạo từ xa. Ngoài công tác giảng dạy và đào tạo, công tác quản lý 
(quản lý học sinh, giáo viên, tài chính, tài sản,…) cũng được ứng dụng CNTT-
TT một cách triệt để.  

Bệnh viện điện tử là bệnh viện ứng dụng CNTT-TT trong mọi hoạt động 
của mình trong đó tập trung vào công tác điều trị sử dụng mọi khả năng mà 
CNTT-TT có thể cung cấp như hội chẩn từ xa, tham vấn quốc tế trực tuyến, khai 
thác cơ sở tri thức y tế,… Công tác quản lý bệnh nhân, bệnh án, thuốc, phương 
tiện và các nguồn lực khác cũng được ứng dụng CNTT-TT trong một hệ thống 
thống nhất của bệnh viện.  

Cộng đồng điện tử là tập hợp các nhóm người được thành lập theo các 
tiêu chí khác nhau (theo địa dư, theo ngành nghề, theo sở thích,…) kết nối với 
nhau qua Internet để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức nhằm phục vụ cho 
công việc và đời sống của mỗi thành viên. Trong thực tiễn, nhiều cộng đồng 
mạng (như cộng đồng cây cá cảnh, mô tô - xe máy, nhà nông,…) hình thành 
trong thời gian qua mang lại những nét văn hóa mới rất tích cực trong đời sống 
xã hội. Trong một thành phố điện tử, chất lượng hoạt động của cộng đồng điện 
tử là thước đo “trình độ dân trí điện tử” của thành phố. Họ vừa là người thụ 
hưởng các thành quả mà thành phố điện tử mang lại vừa là người giám sát, đánh 
giá và đưa ra các yêu cầu cho thành phố. 

Tất cả các chủ thể tham gia (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, 
bệnh viện,…) đều vận động trong cùng một hạ tầng CNTT-TT chung của thành 
phố, tuân thủ cùng một hệ thống pháp lý cho tất cả các đối tượng tham gia. 

II. Sự cần thiết phải xây dựng thành phố điện tử tại Đà Nẵng 
Thành phố điện tử là đích đến cuối cùng của mọi nỗ lực ứng dụng và phát 

triển CNTT của một thành phố. Quan điểm xây dựng thành phố điện tử là nền 
tảng cơ bản để định hướng các dự án thành phần (chính quyền điện tử, doanh 
nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử,…) và tích hợp các kết quả 
mà các dự án này tạo ra trong một hệ thống tổng thể thống nhất quy mô toàn 
thành phố. 

Đà Nẵng hiện đang có nhiều thuận lợi hơn cả so với các địa phương khác 
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trong cả nước trong xây dựng thành phố điện tử theo đánh giá của Ngân hàng 
Thế giới và Bộ Thông tin và Truyền thông (thông qua hệ thống đánh giá năng 
lực sẵn sàng CNTT-TT hàng năm - ICT Index). Những đánh giá đó dựa trên các 
căn cứ chính sau: 

- Đà Nẵng là nơi tập trung nhiều tổ chức khoa học, các viện nghiên cứu, 
các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp;  

- Là địa phương có mặt bằng về trình độ dân trí cao, các tiềm năng hợp 
tác, liên kết trên nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ bao gồm cả lĩnh 
vực CNTT-TT;  

- Công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan hành chính 
nhà nước tại thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, đã tạo 
dựng được một nền tảng ban đầu trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử 
của thành phố. 

Việc xây dựng thành phố điện tử tại Đà Nẵng sẽ đưa thành phố lên một 
nấc thang mới tiếp cận kinh tế tri thức (nền kinh tế tạo ra các sản phẩm và dịch 
vụ có hàm lượng tri thức cao) - đích đến của tất cả các địa phương trong cả 
nước.  

Đặt vấn đề xây dựng thành phố điện tử đồng nghĩa với việc tiến hành ứng 
dụng và phát triển CNTT-TT trên mọi phương diện trong một tổng thể thống 
nhất, không phải đơn diệu, rời rạc như trước đây. Vì thế, hiệu quả mang lại sẽ 
cao hơn nhiều do có sự tích hợp và tương tác từ nhiều thành phần, sự thống nhất 
các nguồn lực của thành phố và tất cả cùng hướng đến một mục đích chung: Xây 
dựng một thành phố văn minh, thịnh vượng trên nền phát triển CNTT-TT ở trình 
độ cao. 
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PHẦN III: 

MÔ HÌNH THÀNH PHỐ ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẴNG 

I. Kiến trúc tổng thể thành phố điện tử tại Đà Nẵng 
Trong kiến trúc tổng thể thành phố điện tử Đà Nẵng, kiến trúc tổng thể 

của bộ máy chính quyền đóng vai trò trung tâm cả theo nghĩa xã hội lẫn theo 
nghĩa công nghệ.  

Mô hình kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử cho thành phố Đà Nẵng 
được đề xuất tại Hình 2. 
 

Kiến trúc Tổng thể (dựa trên Khung TOGAF)Lập kế hoạch

Kiến trúc Hoạt động
Mô tả các mục tiêu hoạt động, các hoạt động, qui 

trình, địa điểm, chu trình

Kiến trúc Dữ liệu Kiến trúc Ứng dụng

Xác định mối quan hệ dữ liệu, 
việc hợp thức hóa chu trình 
nghiệp vụ và các sản phẩm 

Xác định mô hình dữ liệu 
logic, ứng dụng và các kiến 
trúc đã phân bổ, giao diện 
người máy, cơ cấu xử lý, các 
qui tắc nghiệp vụ

Kiến trúc Kỹ thuật
Thể hiện mô hình dữ liệu vật lý, thiết kế hệ thống, công nghệ & các kiến 
trúc trình diễn, thiết kế trình tự và qui tắc kiểm soát 

Cung cấp
Dịch vụ

Kiến trúc Thiết kế Giải pháp

Chiến lược

Các tiêu chuẩn và 
Chính sách

Kiến trúc An ninh

Xác định các tiêu 
chuẩn cho từng cấu 
phần để tinh giản qui 
trình và việc triển 
khai.

Xác định các tiêu chuẩn 
ở các cấp độ và các cấu 
phần khác nhau nhằm 
đảm bảo tính liên tục của 
các ứng dụng và việc 
bảo vệ dữ liệu.

Tầm nhìn & Chiến lược chính phủ điện tử tại 
thành phố Đà Nẵng

 
Hình 2: Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. 

Mô hình này được xây dựng dựa trên các hợp phần chính là: Kiến trúc 
nghiệp vụ; Kiến trúc kỹ thuật; Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc dữ liệu; Kiến trúc 
an ninh và Kiến trúc dịch vụ. Mô hình còn đề xuất các tiêu chuẩn chung áp dụng 
trong khung kiến trúc. 

Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng là một cơ cấu 
lôgic toàn diện thể hiện sự tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống CNTT lõi với 
các qui trình nghiệp vụ, chính sách, tiêu chuẩn và các thủ tục tích hợp. Hình 3 
mô tả một cách tổng thể các hợp phần kiến trúc này. 

Kiến trúc Nghiệp vụ 
Mô tả các mục tiêu, hoạt động, qui trình, địa điểm, 

chu trình của nghiệp vụ 
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Hình 3: Tổng quát về các hợp phần kiến trúc tổng thể CQÐT thành phố Đà Nẵng. 

 
Hình ảnh tổng quát này cho chúng ta thấy bộ máy chính quyền tương lai 

sẽ hoạt động trong một môi trường thông tin điện tử như thế nào. Mọi giao dịch 
của chính quyền thành phố với chính quyền Trung ương hay các địa phương, với 
doanh nghiệp và người dân,… đều thông qua các kênh giao tiếp được xác định 
và thống nhất. 

II. Mục tiêu và chiến lược xây dựng thành phố điện tử tại Đà Nẵng 
1. Mục tiêu 
a. Mục tiêu chung: 

Xây dựng Đà Nẵng thành thành phố điện tử nhằm: 

- Xây dựng những nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế tri thức. 
- Phấn đấu đến năm 2020 phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại 

tầm cỡ khu vực ở ASEAN và 2030 ở Châu Á - Thái Bình Dương.  
b. Mục tiêu cụ thể:  
- Ứng dụng CNTT-TT một cách sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội trong một kế hoạch thống nhất nhằm đạt được hiệu quả phát triển cao 
nhất, trong đó lấy xây dựng chính quyền điện tử làm trung tâm; 

- Phát triển một hạ tầng CNTT-TT hoàn chỉnh phục vụ mọi quá trình điện 
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tử hóa của thành phố; 

- Phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT đủ mạnh và đều khắp trong tất cả 
các lĩnh vực hoạt động của thành phố; 

- Phát triển CNTT-TT vừa là ngành kinh tế chủ lực vừa là nền tảng để 
phát triển các ngành kinh tế khác.  

2. Chiến lược  
Thành phố điện tử Đà Nẵng được xây dựng theo chiến lược phù hợp với 

những đặc điểm riêng của thành phố theo những hướng chính như sau: 

- Phát huy tối đa kết quả xây dựng chính quyền điện tử từ dự án phát triển 
CNTT-TT sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Những kết quả quan 
trọng nhất của dự án này là: Xây dựng được một hệ thống thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước thống nhất trên phạm vi toàn thành phố trên nền CNTT-TT 
hiện đại theo mô hình tập trung; Xây dựng được một hạ tầng CNTT-TT hiện đại 
trên quy mô toàn thành phố; Phát triển được một đội ngũ nhân lực CNTT-TT 
mạnh, nhất là trong lĩnh vực CNTT-TT và quản lý nhà nước; Hình thành được 
hệ thống CSDL tập trung, thống nhất toàn thành phố, sẵn sàng hỗ trợ các lĩnh 
vực khác (kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng) phát triển trên nền tảng ứng dụng 
CNTT-TT; 

- Ưu tiên phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học 
công nghệ, logistics của Miền Trung; 

- Ưu tiên phát triển CNTT-TT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo mô 
hình kinh tế - sinh thái (Eco2Cities) và phát triển bền vững; 

- Tập trung xây dựng các chính sách làm khung pháp lý cho việc triển 
khai xây dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng. 

3. Các yếu tố để xây dựng thành công mô hình thành phố điện tử 
Để xây dựng thành công mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng cần bảo 

đảm các yếu tố sau: 
- Lãnh đạo các cấp, các ngành quán triệt chủ trương xây dựng Đà Nẵng 

thành thành phố văn minh, hiện đại theo mô hình thành phố điện tử đầu tiên 
trong cả nước.  

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế xã hội theo hướng 
nhanh chóng tiếp cận kinh tế tri thức. 

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT chung phục vụ quá 
trình điện tử hóa diễn ra ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội 
trong đó hiện đại hóa quản lý nhà nước (hay xây dựng chính quyền điện tử) 
đóng vai trò trung tâm. 

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT và xem đó là yếu tố quan 
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trọng nhất dẫn đến thành công. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT 
trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục đào tạo. 

- Tập trung xây dựng các mô hình điển hình trước khi nhân rộng: Chính 
quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử, cộng 
đồng điện tử.   

- Chú trọng xây dựng và củng cố môi trường pháp lý hỗ trợ cho việc triển 
khai xây dựng thành phố điện tử. 

III. Nhiệm vụ xây dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng 
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, thành phố phải thực hiện các nhiệm vụ 

sau đây:  

Nhiệm vụ 1: Triển khai thành công Dự án xây dựng chính quyền điện 
tử tại thành phố Đà Nẵng. 

Đây là nhiệm vụ trung tâm vì từ kết quả triển khai thành công dự án xây 
dựng chính quyền điện tử tại Đà Nẵng phát sinh hàng loạt các cơ hội và điều 
kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ khác.  

a. Nguyên tắc xây dựng: 

- Xây dựng được một hệ thống thông tin hiện đại phục vụ mọi hoạt động 
quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; 

- Về căn bản, xây dựng được một hạ tầng CNTT-TT thống nhất trên quy 
mô toàn thành phố; 

- Xây dựng được hệ thống CSDL được quản lý tập trung và thống nhất 
trên quy mô toàn thành phố; 

- Về cơ bản, xây dựng được khung pháp lý cho các hoạt động phối hợp 
thông qua hạ tầng CNTT-TT (mạng đô thị - MAN) của thành phố; 

- Về cơ bản, hình thành các cơ chế đào tạo và đào tạo lại về CNTT-TT 
cho lực lượng cán bộ tham gia. 

b. Lộ trình triển khai:  

Về nguyên tắc, dự án xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố Đà 
Nẵng sử dụng vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới sẽ hết hạn vào năm 2013. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy do những chậm trễ về mặt thời gian, những hợp 
phần quan trọng nhất của dự án này mới đang được phê duyệt để triển khai nên 
có thể dự báo dự án sẽ kết thúc vào năm 2015. Giai đoạn 2016 - 2020 là thời 
gian hoàn thiện và phát triển hệ thống chính quyền điện tử ở mức cao hơn - trụ 
cột của mô hình thành phố điện tử.  

Nhiệm vụ 2: Xây dựng mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học 
điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng điện tử trong mối tương quan 
thống nhất với mô hình chính quyền điện tử để từ đó xây dựng kế hoạch 
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nhân diện, mở rộng.  
a. Nguyên tắc xây dựng:  
Hiện nay, trong thực tiễn đã tồn tại các mô hình doanh nghiệp điện tử, 

trường học điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng điện tử nên không cần thiết 
phải xây dựng lại các mô hình này. Cách hợp lý hơn cả là lựa chọn từ các mô 
hình hiện có, mô hình nào phù hợp với Đà Nẵng thì tiếp nhận chuyển giao và 
tìm cách thích ứng với những điều kiện, đặc điểm riêng của thành phố, đặc biệt 
là gắn kết được với những kết quả được tạo ra từ Nhiệm vụ 1 nêu trên.  

Sau khi các mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện 
điện tử và cộng đồng điện tử được xây dựng, thẩm định và đánh giá thành công 
mới tiến hành nhân diện, mở rộng. Các mô hình này luôn luôn được nhúng trong 
môi trường cao hơn theo thể loại của mình chứ không phải là các mô hình rời 
rạc. Cụ thể là các doanh nghiệp điện tử liên kết với nhau trong hệ thống kinh tế, 
các trường học điện tử liên kết với nhau trong hệ thống giáo dục,…  

b. Lộ trình triển khai:  

Triển khai đồng thời việc xây dựng các mô hình được xác định trong 
Nhiệm vụ 2 trong đó ưu tiên xây dựng mô hình doanh nghiệp điện tử và trường 
học điện tử. Phấn đầu đến năm 2015, về cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này và 
hoàn thiện chúng trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Nhiệm vụ 3: Phát triển và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT toàn thành 
phố. 

a. Nguyên tắc xây dựng:  
Những thành phần quan trọng nhất của hạ tầng CNTT-TT thành phố Đà 

Nẵng (mạng trục cáp quang của thành phố, mạng không dây hỗ trợ kết nối mọi 
lúc, mọi nơi trong thành phố, trung tâm dữ liệu, trung tâm giao dịch CNTT-TT) 
được hình thành khi triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử nêu trên. 
Công việc tiếp theo là hoàn thiện hạ tầng này để phục vụ các chủ thể được điện 
tử hóa khác (doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng) trên cùng hạ tầng 
này. Do không cần nâng cấp băng thông của mạng trục ít nhất là từ nay đến năm 
2020, nên nhiệm vụ chính tập trung vào các cơ chế kết nối, phát triển, tích hợp 
dữ liệu đa chiều và tổ chức khai thác dữ liệu phục vụ các yêu cầu ở cả cấp vĩ mô 
(phục vụ thành phố quy hoạch, định hướng,…) đến vi mô (phục vụ các doanh 
nghiệp, đơn vị,…). 

b. Nguyên tắc triển khai:  

Mọi giao dịch, trao đổi thông tin diễn ra giữa các cơ quan nhà nước với 
các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, tập thể hay cá nhân người dân đều 
được thực hiện thông qua mạng trục của thành phố. Dữ liệu dùng chung được tổ 
chức theo lớp (CSDL hành chính, CSDL kinh tế, CSDL giáo dục và đào tạo, 
CSDL y tế,…) với những mức độ về quyền truy cập khác nhau nhưng được bảo 
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vệ bằng hệ thống bảo mật thông tin thống nhất toàn thành phố.  

Nhiệm vụ 4: Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý phục vụ triển 
khai xây dựng mô hình thành phố điện tử. 

a. Nguyên tắc xây dựng: 

Trước tiên là xây dựng và ban hành chính sách áp dụng trong quá trình 
xây dựng chính quyền điện tử. Những văn bản này xác lập các quy định của cơ 
quan chính quyền trong việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ công, thực thi các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước thông qua phương tiện CNTT-TT đối với các tổ 
chức và công dân của thành phố cũng như quy định về trách nhiệm và quyền lợi 
của họ. Những văn bản này tạo ra một khung pháp lý chung và về cơ bản đã bao 
quát gần hết các khía cạnh liên quan đến môi trường thông tin điện tử dùng 
chung trên hạ tầng CNTT-TT của thành phố. 

Hệ thống chính sách được bổ sung dần với các văn bản qui định về những 
hoạt động của doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và cộng đồng trong môi 
trường thông tin điện tử này như những quy định về hoạt động thương mại điện 
tử, khai báo thuế qua mạng, tiếp thị, quảng cáo, giao dịch điện tử,… đối với các 
doanh nghiệp; xuất bản và phổ biến các giáo trình điện tử, thư viện điện tử trực 
tuyến, hệ thống đào tạo từ xa, thông tin về học sinh, giáo viên,… đối với các 
trường học; chẩn bệnh từ xa, thông tin về thuốc, bệnh viện, bệnh lý,… đối với 
các bệnh viện; thông tin phổ biến đến các cộng đồng hay do các cộng đồng tạo 
ra để chia sẻ, phổ biến,… 

b. Nguyên tắc triển khai:  

Một khung pháp lý đầy đủ và được cập nhật luôn luôn là chỗ dựa vững 
chắc cho việc triển khai các dự án ứng dụng và phát triển CNTT-TT. 

Nhiệm vụ 5: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT. 
Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển lâu dài và bền 

vững. Để thực hiện tốt cần tiến hành những nội dung sau: 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, làm cho mọi đối tượng trong các cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và người dân đều nhận thức rõ 
vai trò của CNTT-TT trong việc xây dựng và phát triển thành phố lên văn minh 
và hiện đại và con đường nhanh nhất là xây dựng thành phố điện tử; 

- Tập trung đào tạo các kỹ năng cơ bản hay chuyên ngành về ứng dụng 
CNTT-TT cho tất cả các đối tượng bắt đầu từ các cán bộ, công chức trong bộ 
máy nhà nước, tiếp đến là các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và cộng 
đồng người dân tùy theo nhóm đối tượng; 

- Thực hiện đào tạo cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, 
phường, lãnh đạo các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện,… các khóa về quản 
lý và điều hành các dự án CNTT, tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh 
nghiệm trong lĩnh vực CNTT ở trong nước hoặc ở các nước có nền CNTT phát 
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triển tùy theo điều kiện và đối tượng. 

Nhiệm vụ 6: Phát triển ngành CNTT-TT làm động lực phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Thành phố điện tử không đơn giản là tập hợp của các mô hình tổ chức 
điện tử (chính quyền, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng điện tử) 
mà là một tổng thể vận động trong môi trường thông tin điện tử thống nhất với 
hiệu suất cao. Nói cách khác, mọi hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố đều 
được tổ chức và phát triển dựa trên việc khai thác các phương tiện CNTT-TT 
một cách hiệu quả. Môi trường đó do ngành CNTT-TT Đà Nẵng tạo ra. Vì thế, 
phát triển ngành CNTT-TT Đà Nẵng cần được xem là nhiệm vụ cơ bản, làm tiền 
đề để xây dựng thành phố điện tử. 

Với nhiệm vụ này, Đà Nẵng có lợi thế so với nhiều địa phương khác trong 
cả nước là ngành CNTT-TT đã được chú trọng phát triển từ nhiều năm trước và 
đã hình thành một hệ thống nền tương đối hoàn chỉnh và toàn diện cả về nghiên 
cứu, phát triển (R&D) lẫn sản xuất, chế tạo, cả về phần cứng lẫn phần mềm với 
các hạt nhân là Công viên phần mềm Đà Nẵng, hệ thống đào tạo CNTT-TT ở 
các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp CNTT-TT và sắp tới là Khu 
công nghiệp CNTT tập trung do tập đoàn Rocky Lai Associates, Hoa Kỳ đầu tư, 
trung tâm dữ liệu và trung tâm giao dịch CNTT-TT - sản phẩm của dự án sử 
dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Đó là lõi của ngành CNTT-TT 
tương lai của thành phố. 

Nhiệm vụ đặt ra cho ngành CNTT-TT Đà Nẵng trong kế hoạch xây dựng 
thành phố điện tử tập trung vào các điểm chính như sau: 

- Phát triển CNTT-TT để tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc 
đẩy mọi hoạt động xã hội hướng đến tăng hàm lượng tri thức, tiếp cận kinh tế tri 
thức; 

- Ưu tiên phát triển CNTT-TT trong các lĩnh vực tạo ra thế phát triển 
chiến lược cho thành phố Đà Nẵng trong mối tương quan với khu vực và quốc tế 
như tài chính, ngân hàng, logistics, kinh tế biển, du lịch, giáo dục đào tạo và 
nghiên cứu phát triển; 

- Phát triển CNTT-TT để phục vụ xây dựng và nhân rộng các hình mẫu về 
chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử 
và cộng đồng điện tử; 

- Phát triển CNTT-TT nhằm tạo ra và duy trì một môi trường sinh thái 
CNTT-TT (ICT Eco System) bền vững. 
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PHẦN IV: 

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÀNH PHỐ ĐIỆN TỬ 
TẠI ĐÀ NẴNG 

I. Nguyên tắc xây dựng lộ trình 
Trên cơ sở khung pháp lý đã được trình bày trong Phần I, mục 1. Về môi 

trường pháp lý và các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển 
CNTT-TT tại thành phố Đà Nẵng, lộ trình xây dựng thành phố điện tử được lập 
dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Ưu tiên phát triển CNTT-TT làm nền tảng triển khai ứng dụng và phát 
triển CNTT trong mọi hoạt động xã hội; 

- Xây dựng mô hình mẫu về thành phố điện tử dựa trên các mô hình chính 
quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử và 
cộng đồng điện tử - tất cả vận động trên một hạ tầng CNTT-TT chung, thống 
nhất;  

- Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình này, đặc 
biệt là hiệu quả hoạt động mang tính liên thông giữa các hệ thống được xây 
dựng trước khi nhân rộng; 

- Nhân rộng các mô hình điện tử hóa trong mối tương tác đa chiều (ví dụ 
doanh nghiệp với nhà nước, doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với 
các tổ chức đào tạo,…) trên nền CNTT-TT. 

Những nguyên tắc trên được tuân thủ trong quá trình triển khai nhằm bảo 
đảm một môi trường thuận lợi, một lộ trình hợp lý cho việc xây dựng thành phố 
điện tử với nhiều mối tương quan giữa các thực thể: Chính quyền, doanh nghiệp, 
trường học, bệnh viện, hiệp hội, đoàn thể, người dân. 

II. Lộ trình xây dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng 
- Giai đoạn 2012 - 2015: 
+ Hoàn thành về cơ bản xây dựng mô hình chính quyền điện tử - kết quả 

thực hiện dự án CNTT-TT sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới; 
+ Hoàn thành về cơ bản xây dựng các mô hình chính quyền điện tử, 

doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng điện 
tử bằng cách lựa chọn, điều chỉnh, thích nghi hóa các giải pháp hiện hữu tiên 
tiến nhất phù hợp với những đặc điểm riêng của thành phố Đà Nẵng;  

+ Hoàn thành về cơ bản việc xây dựng hạ tầng CNTT-TT đủ khả năng 
phục vụ vận hành các hệ thống thí điểm nêu trên một cách hiệu quả; 

+ Xây dựng được một đội ngũ cán bộ CNTT-TT đủ sức triển khai và vận 
hành các hệ thống thí điểm chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, trường 
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học điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng điện tử; 

+ Xây dựng được khung pháp lý cơ bản cho việc vận hành và phát triển 
các hệ thống điện tử hóa trên nền CNTT-TT chung của thành phố; 

+ Phát triển ngành CNTT-TT một cách toàn diện (về phần cứng, phần 
mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT-TT) làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của thành phố và hỗ trợ triển khai thành công các mô hình điện tử hóa 
nêu trên. 

- Giai đoạn 2015 - 2020: 

+ Hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT quy mô toàn thành phố, đủ khả năng 
phục vụ mọi hoạt động dựa trên CNTT-TT trong toàn thành phố; 

+ Phát triển ngành CNTT-TT thành một ngành kinh tế chủ lực của thành 
phố và đủ khả năng phục vụ mọi nhu cầu ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn thành 
phố; 

+ Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử; 
+ Nhân diện mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện 

điện tử và cộng đồng điện tử ra toàn xã hội; 
- Giai đoạn tiếp theo: Nâng cấp, hoàn thiện và phát triển thành phố điện tử 

sánh ngang với các thành phố điện tử tiên tiến trên thế giới. 
Dưới đây là những điểm nhấn trong lộ trình xây dựng mô hình thành phố 

điện tử tại Đà Nẵng. 

1. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT 
a. Nội dung thực hiện: 
1. Xây dựng mạng đô thị MAN kết nối đến cấp xã, phường. Dự kiến hoàn 

thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2012 phục vụ kết nối liên thông các cơ 
quan QLNN toàn thành phố. 
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Hình 4: Mô hình tổng thể hệ thống mạng đô thị Đà Nẵng. 

2. Kết nối hệ thống mạng giữa các cơ quan QLNN với các cơ quan Đảng, 
đoàn thể trên địa bàn thành phố; 

3. Tiếp tục phát triển các dịch vụ điện thoại cố định và điểm truy cập 
Internet công cộng tại các trường học, nhà văn hoá xã, đồn biên phòng, điểm 
bưu điện văn hoá xã và các trung tâm giáo dục cộng đồng,…; 

4. Triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số CA/PKI nhằm 
cung cấp chứng thư số cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp sử dụng trong các ứng 
dụng dịch vụ công, ứng dụng nội bộ của toàn bộ thành phố; 

5. Xây dựng Trung tâm dữ liệu thành phố, dự kiến hoàn thành và đưa vào 
sử dụng trong năm 2012; 

6. Xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm nghiên cứu và đào tạo CNTT-
TT thành phố trong năm 2012; 

7. Xây dựng Trung tâm giao dịch CNTT-TT thành phố. Dự kiến hoàn 
thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2011. 
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Hình 5: Kiến trúc tổng thể của Trung tâm giao dịch CNTT-TT Đà Nẵng. 

8. Xây dựng hệ thống các CSDL dùng chung cấp thành phố: 
- Xây dựng CSDL dân cư: Đã hoàn thành thiết kế cấu trúc CSDL và nhập 

dữ liệu 7 phường của quận Hải Châu gồm Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thuận 
Phước, Thanh Bình, Phước Ninh, Hòa Thuận Tây, Nam Dương. Tiếp tục nhập 
liệu cho tất cả các quận/huyện của thành phố;  

- Xây dựng CSDL bản đồ nền và bản đồ chuyên đề của toàn thành phố; 
- Xây dựng CSDL Giáo dục và đào tạo của toàn thành phố; 

- Xây dựng CSDL trong lĩnh vực y tế của toàn thành phố; 
- Xây dựng CSDL trong lĩnh vực lao động - việc làm của toàn thành phố; 
- Xây dựng CSDL doanh nghiệp; 

- Xây dựng CSDL các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. 
9. Xây dựng hệ thống mạng không dây công cộng kết nối với mạng trục 

toàn thành phố. 

b. Lộ trình triển khai hạ tầng CNTT-TT: 
Lộ trình triển nhằm xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT được mô tả 

trong Bảng 2. 

TT Tên công việc 
Năm 
thực 
hiện 

Kinh phí 
(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn Đơn vị 
thực hiện 

1 

Xây dựng mạng đô thị 
MAN cho các cơ quan 
Nhà nước đến cấp xã, 
phường. 

2011-
2012 100.000 ODA Sở TTTT 
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2 

Kết nối hệ thống mạng 
giữa các cơ quan QLNN 
với các cơ quan Đảng, 
đoàn thể trên địa bàn 
thành phố. 

2012 600 
Sự nghiệp 
CNTT 
thành phố 

Sở TTTT 

3 

Tiếp tục phát triển các 
dịch vụ điện thoại cố 
định và điểm truy cập 
Internet công cộng tại các 
trường học, nhà văn hoá 
xã, đồn biên phòng, điểm 
bưu điện văn hoá xã và 
các trung tâm giáo dục 
cộng đồng,… 

2011-
2015 1.000 

Huy động 
doanh 
nghiệp 

Sở TTTT 

4 
Triển khai hệ thống 
chứng thực điện tử và 
chữ ký số CA/PKI 

2012 8.000 ODA Sở TTTT 

5 Xây dựng Trung tâm dữ 
liệu Thành phố. 2012 90.000 ODA Sở TTTT 

6 
Xây dựng Trung tâm 
nghiên cứu và đào tạo 
CNTT-TT 

2012 34.000 ODA Sở TTTT 

7 Xây dựng Trung tâm giao 
dịch CNTT. 2011 23.000 ODA Sở TTTT 

8 
Xây dựng hệ thống các 
CSDL dùng chung cấp 
thành phố: 

    

- Xây dựng CSDL dân cư; 2011-
2012 2.000 

Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

Sở TTTT 

- 
Xây dựng CSDL bản đồ 
nền và chuyên đề của 
toàn thành phố; 

2011 - 
2015 36.000 ODA Sở TTTT 

- 
Xây dựng CSDL giáo 
dục và đào tạo của toàn 
thành phố; 

2014 2.000 
Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

Sở GD&ĐT 

- 
Xây dựng CSDL trong 
lĩnh vực y tế của toàn 
thành phố; 

2013 5.000 
Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

Sở Y tế 

- 
Xây dựng CSDL trong 
lĩnh vực lao động - việc 
làm của toàn thành phố; 

2015 2.000 
Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

Sở LĐ-
TB&XH 

- Xây dựng CSDL doanh 
nghiệp; 2012 2.000 ODA Sở KH&ĐT 
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- 
Xây dựng CSDL các dự 
án đầu tư trên địa bàn 
thành phố. 

2012 500 ODA 
Sở KH&ĐT 

9 
Xây dựng hệ thống mạng 
không dây công cộng 
toàn thành phố. 

2012 23.000 ODA Sở TTTT 

Bảng 2: Mô tả lộ trình triển khai xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT. 

c. Dự kiến kết quả đạt được về hạ tầng CNTT-TT thành phố 
Đến năm 2015: 
1. Hoàn thiện việc xây dựng mạng đô thị tốc độ cao có mạng trục chính là 

cáp quang với băng thông 10 Gbps kết nối các Sở, ban, ngành, quận, huyện đến 
phường, xã. 

2. Triển khai kết nối vô tuyến giữa các Sở, ban, ngành, nhằm thực hiện đa 
dạng hóa kết nối, bảo đảm cổng giao tiếp điện tử thành phố được kết nối liên 
tục. 

3. 100% các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cấp xã, phường) kết nối vào 
mạng đô thị MAN của thành phố. 

4. 100% các cơ quan nhà nước được sử dụng dịch vụ của Trung tâm Dữ 
liệu thông qua mạng MAN của thành phố. 

5. Hoàn thành xây dựng các CSDL chuyên ngành dùng chung: Dân cư, 
kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động - việc làm, doanh nghiệp làm 
nền tảng phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin lên Cổng 
thông tin điện tử của thành phố phục vụ công dân, tổ chức và đáp ứng nhu cầu 
vận hành Chính quyền điện tử của thành phố. 

6. Việc truy cập Internet để sử dụng các dịch vụ công có thể được thực 
hiện mọi lúc, mọi nơi trên địa bàn thành phố. 

2. Xây dựng và phát triển mô hình chính quyền điện tử thành phố Đà 
Nẵng 

a. Nội dung thực hiện: 
1. Xác định và chuẩn hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ quản lý nhà 

nước phục vụ xây dựng hệ thống dịch vụ công theo Kiến trúc tổng thể đã được 
phê duyệt. 

2. Xây dựng, nhân rộng hệ thống phường điện tử dựa trên kết quả đã triển 
khai thí điểm tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Xây dựng, nhân rộng hệ thống Quận điện tử theo mô hình minh họa 
trên Hình 6. 
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Hình 6: Mô hình hệ thống 1 cửa điện tử quận/huyện. 

4. Triển khai diện rộng hệ thống Sở điện tử dựa trên kết quả đã triển khai 
thí điểm tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng. 

5. Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý liên ngành, tiến tới xây dựng 
hệ thống 1 cửa cấp thành phố. 

 
Hình 7: Mô hình cổng giao tiếp điện tử thành phố. 

6. Tiếp tục triển khai một số dịch vụ công mức 3 và mức 4 trong các lĩnh 
vực, cụ thể tại Bảng 3. 

P TCCQ; P. Tư pháp; 
P. LĐTBXH; Phòng Y 
tế; P.VHTT; Công an 

quận; P.Giáo dục.  

Phòng Quản lý 
đô thị; Phòng 
Tài nguyên và 
Môi trường.  

Phòng Tài chính-Kế 
hoạch; Phòng Kinh 
tế; Phòng Thống kê. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Sở Tài chính; Sở Công 

Thương; Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Sở Văn hóa, 
thể thao và Du Lịch; 

Cục Thuế; Cục Thống 
kê; Cục Hải quan; TT 

Xúc tiến đầu tư;… 

Sở Khoa học 
và Công nghệ; 
Các Trường, 

Viện; TT Khoa 
học và công 

nghệ, … 

“Một cửa” thành phố 
HTTT Văn hóa 

- Xã hội 
HTTT Quản 

lý đô thị 
HTTT Kinh tế HTTT Khoa 

học 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Sở Nội vụ; Sở Tư 
pháp; Sở Lao động 
Thương binh và Xã 

hội; Sở Y tế; Sở 
Thông tin và Truyền 

thông; Công an 
thành phố; Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

Sở Xây dựng; 
Sở Giao thông 

Vận tải;… 

 
Một 
cửa 
các 
Sở 

 

  
 

Phần cứng 

MÁY CHỦ 
 
 
 
 

MÁY TRẠM 
  
  
  
  

BẢO MẬT 
 
 
 
 

GIÁM SÁT 
 
 
 
 

1 máy chính 

1 máy 
backup 

12 máy trạm Phần mềm 

Chính sách 

2 Camera 

3 Màn hình 
42” 

GGIIAAOO  
TTIIẾẾPP  

KIOSK tra 
cứu thông tin 

Tra cứu bằng mã 
vạch 

  

 

 
 PHÂN HỆ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

PHÂN HỆ XỬ LÝ HỒ SƠ TẠI CÁC PHÒNG 
CHUYÊN MÔN 

 
MỘT 
CỬA  
ĐIỆN 
TỬ 

Phần mềm - CSDL 

MẠNG MẠNG TSLCD MẠNG LAN 

K
Ế
T 
N
Ố
I 

 

 

Hệ thống xếp hàng tự 
động 

Một 
cửa 

quận, 
huyện 
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STT Các dịch vụ ưu tiên chính 
1 Hệ thống quản lý giấy phép lái xe 
2 Hệ thống quản lý hộ tịch 
3 Hệ thống quản lý chứng chỉ tốt nghiệp 
4 Hệ thống quản lý hỗ trợ người nghèo 
5 Hệ thống quản lý lao động 
6 Hệ thống quản lý tàu thuyền đánh cá 
7 Hệ thống quản lý quyền sử dụng đất 
8 Hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh 
9 Hệ thống quản lý dự án đầu tư 
10 Hệ thống quản lý xúc tiến bán hàng  
11 Hệ thống quản lý tiêu chuẩn hàng hóa  
12 Hệ thống quản lý cấp phép xây dựng 
13 Hệ thống quản lý các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa 
14 Hệ thống quản lý các hoạt động truyền thông 
15 Phê duyệt và thẩm định 
16 Hệ thống mua sắm điện tử 
17 Hệ thống GIS (hệ thống thông tin địa lý)  
18 Hệ thống quản lý Y tế 

Bảng 3: Các dịch vụ được lựa chọn ưu tiên. 

7. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hạ tầng CNTT nhằm quản lý, 
giám sát tập trung các thiết bị, các công trình xây dựng liên quan đến hạ tầng 
CNTT-TT của thành phố.  

8. Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information 
System) nhằm tổng hợp, phân tích với các dữ liệu đầu ra của các dịch vụ công, 
các ứng dụng chuyên ngành, CSDL chuyên ngành,... nhằm xây dựng các mô 
hình dự báo phục vụ cho lãnh đạo các cấp, sở, ngành, quận, huyện và UBND 
thành phố ra quyết định trong quản lý và điều hành các hoạt động kinh tế - xã 
hội của thành phố. 

b. Lộ trình triển khai: 
Lộ trình triển khai xây dựng mô hình chính quyền điện tử được mô tả theo 

Bảng 4. 
TT Tên công việc Năm 

thực 
hiện 

Kinh phí 
(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn Đơn vị 
thực hiện 

1 

Xác định và chuẩn hóa hệ 
thống các quy trình nghiệp 
vụ quản lý nhà nước phục 
vụ xây dựng hệ thống dịch 

2012 - 
2013 

2.000 
 

ODA 

Sở Nội vụ 
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vụ công theo Kiến trúc 
tổng thể đã được phê 
duyệt. 

2 Xây dựng, nhân rộng hệ 
thống phường điện tử. 

2011 - 
2012 3.000 

Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

56 xã, 
phường 

3 Xây dựng, nhân rộng hệ 
thống Quận điện tử 

2011 - 
2013 8.000 

Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

7 quận, 
huyện 

4 Triển khai diện rộng hệ 
thống Sở điện tử. 

2011 - 
2013 3.000 

Nguồn vốn 
sự nghiệp 
CNTT 

Các sở, ban, 
ngành 

5 

Tích hợp các hệ thống 
thông tin quản lý liên 
ngành, tiến tới xây dựng 
hệ thống 1 cửa cấp thành 
phố. 

2013-
2015 1.000 

ODA 
Các sở, ban, 
ngành, quận, 
huyện 

6 
Tiếp tục triển khai một số 
dịch vụ công mức 3 và 
mức 4 trong các lĩnh vực. 

2012-
2015 140.000 

ODA Các sở, ban, 
ngành, quận, 
huyện 

7 Xây dựng hệ thống thông 
tin quản lý hạ tầng CNTT. 2013 3.000 ODA Sở TTTT 

8 Xây dựng hệ thống thông 
tin quản lý. 2013 2.500 ODA Sở TTTT 

Bảng 4: Lộ trình triển khai xây dựng mô hình chính quyền điện tử tại Đà Nẵng. 

c. Dự kiến kết quả đạt được: 
Đến năm 2015: 
1. Về cơ bản hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử với 100% các 

cơ quan quản lý nhà nước thuộc bộ máy chính quyền thành phố từ cấp thành phố 
đến cấp phường, xã thực thi chức năng QLNN của mình đối với người dân và 
doanh nghiệp (chủ yếu là cung cấp các dịch vụ công) và điều hành công việc 
trong môi trường thông tin điện tử thống nhất. 

2. 80% văn bản giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi qua hệ thống 
quản lý văn bản điều hành hoặc trao đổi dưới dạng thư điện tử. 

3. Công Sở điện tử, Quận/huyện điện tử, Phường/điện tử được triển khai 
trên diện rộng. 

5. 100% các dịch vụ công của đề án 30 được cung cấp trên mạng đô thị 
(MAN) ở mức 2, 70% ứng dụng ở mức 3 và 25% ứng dụng ở mức 4. 

6. Tất cả các thiết bị, phương tiện CNTT-TT phục vụ hoạt động của các 
cơ quan QLNN đều được quản lý thống nhất trong hệ thống hạ tầng CNTT-TT 
toàn thành phố. Điều này cho phép quản lý và khai thác tối ưu các phương tiện 



 

36  

CNTT-TT phục vụ bộ máy nhà nước. 

7. Tất cả dữ liệu, các ứng dụng được phát triển trong hệ thống chính 
quyền dều được quản lý tập trung tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) của thành 
phố, được bảo vệ nghiêm ngặt và luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ. Các cơ 
quan QLNN truy cập vào Trung tâm dữ liệu để sử dụng các ứng dụng chuyên 
ngành theo đúng chức năng của mình. Việc tổ chức và tích hợp dữ liệu tập trung 
cho phép dễ dàng tạo ra các giá trị gia tăng trong việc tổng hợp, phân tích, dự 
báo nhằm hỗ trợ công tác quản lý, ra quyết định quản lý và điều hành các hoạt 
động kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố.  

3. Xây dựng các mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, 
bệnh viện điện tử và cộng đồng điện tử 

a. Nội dung thực hiện: 
1. Nghiên cứu những đặc điểm riêng của các doanh nghiệp, trường học, 

bệnh viện và cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng. 
2. Nghiên cứu, lựa chọn các mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học 

điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng điện tử hiện đã tồn tại và phát triển tốt 
trong nước và quốc tế. 

3. Triển khai thích nghi hóa các giải pháp điện tử hóa các chủ thể nêu trên 
trong những điều kiện cụ thể ở Đà Nẵng. 

4. Xây dựng mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện 
điện tử và cộng đồng điện tử với ít nhất 2 tổ chức trong mỗi loại, riêng doanh 
nghiệp ít nhất là 3. 

5. Đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc nhân rộng. 

b. Lộ trình triển khai: 
- Giai đoạn 2012 - 2015: Ít nhất có 2 mẫu mô hình tổ chức điện tử trong 

mỗi loại hình (doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng) được xây dựng 
thành công với kết quả hoạt động hoàn toàn khẳng định so với trước khi được 
điện tử hóa. Đánh giá, đúc rút được các kinh nghiệm và chuẩn bị cho việc nhân 
rộng. Xác định rõ môi trường thông tin điện tử chung cần xây dựng và phát triển 
cho từng lớp đối tượng (ví dụ hệ thống thông tin doanh nghiệp toàn thành phố, 
hệ thống thông tin giáo dục và đào tạo toàn thành phố,…). 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng các hệ thống thông tin cho tất cả các 
lớp đối tượng và triển khai nhân rộng mô hình doanh nghiệp điện tử, trường học 
điện tử, bệnh viện điện tử và cộng đồng điện tử trên quy mô thành phố. 

c. Kết quả dự kiến: 
- Đến 2015: Về cơ bản xác lập được các mô hình doanh nghiệp điện tử, 

trường học điện tử, bệnh viện điện tử, cộng đồng điện tử và sẵn sàng nhân rộng 
các mô hình đó ra toàn xã hội. 
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- Đến 2020: Có ít nhất 60% số doanh nghiệp, 80% trường học, 100% 
bệnh viện xây dựng thành công là những tổ chức điện tử. 

4. Về xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách 
a. Nội dung thực hiện: 
1. Tăng cường xây dựng và ban hành các quy chế sử dụng và vận hành 

cho tất cả các hệ thống ứng dụng CNTT-TT đã triển khai trong tất cả các lĩnh 
vực: quản lý nhà nước, kinh tế, giáo dục, y tế,… Có chính sách khuyến khích xã 
hội hóa trong đầu tư xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT-TT, hỗ trợ các hoạt 
động phổ biến kiến thức và thông tin về ứng dụng CNTT trong toàn xã hội 
thông qua nhiều hình thức như tổ chức các sự kiện CNTT, quảng bá và tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

2. Ban hành một số cơ chế đặc thù và chính sách đột phá: Ưu đãi về giá 
thuê đất, giá cho thuê mặt bằng, văn phòng tại các Khu CNTT tập trung nhằm 
khuyến khích phát triển ngành CNTT-TT. Ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp 
đầu tư các ứng dụng CNTT-TT phục vụ cho cộng đồng, nhất là các ứng dụng 
phục vụ cho ngành giáo dục và y tế. 

3. Xây dựng các chính sách, quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 
trong toàn thành phố nói chung, với hoạt động của các cơ quan nhà nước nói 
riêng theo TCVN ISO/IEC 27001:2009. 

4. Xây dựng và ban hành quy định về phí và lệ phí cho các dịch vụ công 
trực tuyến. 

5. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với 
cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

6. Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích học tập, rèn luyện 
kỹ năng về CNTT-TT cho tất cả các đối tượng liên quan. 

b. Lộ trình triển khai: 
- Giai đoạn 2012 -2015: Xây dựng một hệ thống chính sách quy định 

trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia khi triển khai thí điểm đưa các 
mô hình chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh 
viện điện tử và cộng đồng điện tử vào hoạt động. Xây dựng được khung pháp lý 
hỗ trợ cho việc nhân rộng các mô hình tổ chức điện tử sẽ triển khai đồng loạt 
trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là các chính sách khuyến kích đầu tư theo mô 
hình hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển ngành CNTT-TT; 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung chính 
sách quy định về cơ chế hoạt động của một thành phố điện tử với đa số các hoạt 
động kinh tế - xã hội được triển khai trong môi trường thông tin điện tử. Chính 
sách khuyến khích phát triển ngành CNTT-TT như một ngành kinh tế chủ lực 



 

38  

của thành phố. 

c. Kết quả dự kiến: 
- Đến 2015: Về cơ bản xác lập khung chính sách bao gồm cả các quy định 

tạm thời làm chỗ dựa pháp lý cho việc triển khai các mô hình chính quyền điện 
tử, doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử, cộng đồng điện 
tử; 

- Đến 2020: Khung pháp lý ngày càng được hoàn thiện hỗ trợ cho việc 
nhân rộng các mô hình điện tử hóa hướng đến một thành phố điện tử. 

5. Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT 
a. Nội dung thực hiện: 
1. Đào tạo, đào tạo lại các kỹ năng CNTT-TT cơ bản cho người sử dụng 

(ở tất cả các tổ chức, đơn vị thực hiện điện tử hóa): 
- Kỹ năng thao tác, sử dụng máy tính: Soạn thảo văn bản, bảng tính điện 

tử, thuyết trình, xử lý dữ liệu, sử dụng các phần mềm nguồn mở,…  
- Kỹ năng làm việc trên mạng: Kết nối Internet, tìm kiếm thông tin bằng 

công cụ tìm kiếm, sử dụng thư điện tử,, hội thoại qua mạng, làm việc theo nhóm, 
hội thảo từ xa, học tập từ xa,… 

- Kỹ năng làm việc với các hệ thống ứng dụng thực thi các quy trình 
nghiệp vụ. 

2. Đào tạo cho lãnh đạo thông tin (CIO) tại tất cả các tổ chức, đơn vị: 

- Quản lý và điều hành triển khai dự án CNTT; 
- Quản l ý rủi ro; 

- Quản lý thay đổi; 
- Phổ biến các chính sách của cơ quan nhà nước về CNTT; 
3. Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT-TT: 

- Kỹ năng xây dựng Kiến trúc tổng thể (EA) của một tổ chức; 
- Kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống; 

- Kỹ thuật an toàn, bảo mật; 
- Kỹ năng xây dựng, lập các dự án CNTT; 

- Kỹ năng phát triển hệ thống; 
- Kỹ năng quản trị rủi ro; quản trị thay đổi. 

4. Đào tạo phát triển và khai thác các ứng dụng chuyên ngành: 
- Phát triển và khai thác hệ thống chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội (ví dụ hệ thống Thương mại điện tử (e-commerce) cho các doanh 
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nghiệp, hệ thống trường học điện tử (e-school) cho các trường học,…); 

- Phát triển và khai thác các hệ thống GIS và GPRS; 
- Phát triển và khai thác các hệ thống ứng dụng chuyên ngành phát triển 

trên mã nguồn mở; 
- Phát triển và khai thác các hệ thống ứng dụng CAD (Autocad, BMS,...); 
- Phát triển và khai thác các hệ thống ứng dụng khác (mô phỏng, dự báo, 

phân tích thống kê,…). 

b. Lộ trình triển khai: 
Lộ trình triển khai công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT 

được mô tả theo Bảng 5. 
TT Tên công việc Năm 

thực 
hiện 

Kinh phí 
(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn Đơn vị 
thực hiện 

1 

Đào tạo, đào tạo lại các 
kỹ năng CNTT-TT cơ 
bản cho người sử dụng 
(ở tất cả các tổ chức, 
đơn vị thực hiện điện tử 
hóa) 

2012-
2020 15.000 

Nguồn vốn sự 
nghiệp CNTT, 
vốn DN, PPP 

Sở Nội Vụ, 
Sở TTTT, 
Sở Công 
Thương 

2 
Đào tạo cho lãnh đạo 
thông tin (CIO) tại tất cả 
các tổ chức, đơn vị 

2012-
2020 

4.000 
 

ODA, vốn 
DN, PPP Sở TTTT 

3 Đào tạo cán bộ chuyên 
trách CNTT-TT 

2012-
2020 

5.000 
 

ODA, vốn 
DN, PPP Sở TTTT 

4 
Đào tạo phát triển và 
khai thác các ứng dụng 
chuyên ngành 

2012-
2020 

12.000 
 

ODA, vốn 
DN, PPP Sở TTTT 

Bảng 5: Mô tả lộ trình triển khai đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

c. Kết quả dự kiến: 
* Đến năm 2015: 

- 100 % cán bộ lãnh đạo về CNTT của các Sở, ngành, quận, huyện, doanh 
nghiệp, trường học, bệnh viện trong thành phố được đào tạo theo chức danh 
CIO; 

- 100% cán bộ chuyên trách CNTT của các Sở, ngành, quận, huyện, 
doanh nghiệp, trường học, bệnh viện được đào tạo về quản l ý các dự án CNTT; 

- 100% chuyên viên các Sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, doanh 
nghiệp, trường học, bệnh viện được đào tạo các khóa nghiệp vụ cơ bản và 
chuyên ngành về ứng dụng CNTT; 

- Hằng năm 100% cán bộ chuyên trách CNTT ở tất cả các tổ chức, đơn vị 
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trong thành phố được cập nhật các công nghệ mới, kiến thức mới về CNTT-
TT,... 

* Đến năm 2020: 

Tất cả các cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan QLNN, các doanh 
nghiệp, trường học, bệnh viện đều được đào tạo phù hợp với vị trí, vai trò của 
mình và đủ khả năng vận hành các hệ thống được điện tử hóa ở mức cao. Kỹ 
năng CNTT-TT cơ bản được phổ cập trong toàn xã hội. 

6. Phát triển ngành CNTT-TT một cách toàn diện làm nền tảng cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và hỗ trợ triển khai thành công 
các mô hình điện tử hóa nêu trên 

a. Nội dung thực hiện: 
Ngành CNTT-TT phát triển theo 2 hướng: 
- Làm nền tảng để phát triển các mô hình điện tử hóa. 

- Phát triển như một ngành kinh tế chủ lực của thành phố làm đầu tàu lôi 
cuốn các ngành khác tiếp cận kinh tế tri thức. 

Việc triển khai các mô hình chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, 
trường học điện tử, bệnh viện điện tử, cộng đồng điện tử tại Đà Nẵng mở ra 
những yêu cầu to lớn cần được đáp ứng về mọi khía cạnh của CNTT-TT: Quản 
lý, điều phối dự án, cung cấp giải pháp phần cứng, phần mềm, nội dung số, dịch 
vụ CNTT-TT, tư vấn, đào tạo, huấn luyện, bảo trì, bảo hành, giám sát, phát 
triển,… trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội (từ QLNN đến kinh tế, xã hội, 
phát triển cộng đồng,…). Vì vậy, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức to lớn cho 
ngành CNTT-TT thành phố Đà Nẵng. 

Từ đây, những hướng phát triển tiềm năng nhất là: 
1. Phát triển các phần mềm ứng dụng: Đây là một trong những yêu cầu 

lớn nhất và thường xuyên nhất xuất phát từ tất cả các chủ thể tiến hành điện tử 
hóa. Các phần mềm này được phát triển dựa trên thiết kế kỹ thuật xây dựng trên 
nền kiến trúc tổng thể (EA) của từng chủ thể.  

2. Phát triển môi trường thông tin điện tử: Xây dựng các CSDL, các 
websites, portals, các giao diện phục vụ kết nối liên thông trong một hạ tầng 
CNTT-TT thống nhất. Đây là nội dung có khối lượng công việc lớn nhất. 

3. Phát triển và cung cấp các dịch vụ hạ tầng: Tất cả các ứng dụng đều kết 
nối với mạng MAN - hạ tầng CNTT-TT chung của thành phố. Công nghệ điện 
toán đám mây sẽ là giải pháp thích hợp nhất trong bối cảnh này. Mọi gánh nặng 
về bảo vệ an toàn hệ thống, nâng cấp hệ thống,… được trao cho các nhà cung 
cấp chuyên nghiệp. Người sử dụng chỉ cần quan tâm đến khai thác tốt nhất các 
hệ thống ứng dụng của mình. 

4. Cung cấp các dịch vụ CNTT-TT: Tư vấn giải pháp, bảo trì, bảo hành, 
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giám sát, nâng cấp, phát triển các hệ thống ứng dụng và cung cấp các dịch vụ 
đáp ứng các yêu cầu riêng của các chủ thể tiến hành điện tử hóa. 

5. Đào tạo: Đây là yêu cầu thường xuyên và luôn đổi mới. Với số lượng 
hàng chục đến hàng trăm ngàn người cần được đào tạo theo những mức độ khác 
nhau, dịch vụ đào tạo cần được tổ chức tốt, hài hòa, liên kết được các tổ chức 
đào tạo trong thành phố (trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học, trung 
tâm đào tạo, viện nghiên cứu,…) cùng tham gia. 

Theo hướng là một ngành kinh tế độc lập, CNTT-TT Đà Nẵng cũng có 
nhiều cơ hội phát triển: 

6. Về công nghiệp phần cứng: Lắp ráp và cung cấp các thiết bị CNTT-TT 
nhằm cung cấp cho thị trường thành phố, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên 
vẫn là hướng ưu tiên. Sự xuất hiện của Khu công nghiệp CNTT hiện đại trong 
thành phố tạo ra lợi thế lớn cho ngành này. 

7. Về công nghiệp phần mềm: Đà Nẵng đã phát triển dịch vụ gia công 
phần mềm cho nước ngoài (chủ yếu là Nhật, Mỹ) trong nhiều năm qua và đã gặt 
hái được nhiều kết quả tốt (không chỉ là doanh thu ngoại tệ mà còn là tri thức, 
kinh nghiệm, hợp chuẩn,… mà lực lượng cán bộ phát triển phần mềm của thành 
phố lĩnh hội được). Bên cạnh cách làm đó, Đà Nẵng sẽ chủ động sản xuất một số 
phần mềm mang thương hiệu Đà Nẵng, Việt Nam với tham vọng tạo nên dấu ấn 
quốc tế về các sản phẩm phần mềm “Made in Vietnam”. Những phần mềm 
nhúng và sản phẩm phát triển trên mã nguồn mở là những hướng tiềm năng. 

8. Về công nghiệp nội dung số: Trong một môi trường số hóa lan tỏa 
trong phạm vi toàn xã hội, nhu cầu về nội dung được cung cấp qua/trên mạng là 
nhu cầu cao nhất. Đối với các doanh nghiệp, nhu cầu khai thác thông tin thị 
trường, đặc biệt là những thông tin tổng hợp, đã qua xử lý là rất cao, đối với các 
trường học, nhu cầu tập trung vào hệ thống thư viện điện tử trực tuyến, giáo 
trình điện tử, tư liệu học tập, hệ thống đào tạo từ xa; các cộng đồng điện tử vốn 
lấy nội dung số làm khung hoạt động nên sự đa dạng và phong phú về nội dung 
và thể loại cũng xuất phát từ lĩnh vực này.  

9. Về dịch vụ CNTT-TT: Những dịch vụ cao cấp như tư vấn xây dựng hệ 
thống logistics, xây dựng kiến trúc tổng thể (EA), lập dự án chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội dựa trên CNTT-TT,… mang lại cho ngành này một thị trường 
đáng kể không chỉ tại Đà Nẵng mà còn mở rộng ra khu vực và cả quốc tế.  

b. Lộ trình triển khai: 
- Giai đoạn 2012 -2015: Tập trung phát triển ngành CNTT-TT Đà Nẵng 

phục vụ các quá trình xây dựng chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, 
trường học điện tử, bệnh viện và cộng đồng điện tử. Chủ động phát triển môi 
trường thông tin điện tử thống nhất trên quy mô thành phố để chuẩn bị cho việc 
nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo. Định hình được CNTT-TT như một ngành 
kinh tế độc lập. 
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- Giai đoạn 2016 - 2020: Phát triển mạnh mẽ CNTT-TT làm nền tảng để 
xây dựng thành phố điện tử; Phát triển ngành CNTT-TT thành ngành chủ lực và 
tạo nền tảng hỗ trợ các ngành kinh tế khác tiếp cận kinh tế tri thức.  

c. Dự kiến kết quả: 
- Đến năm 2015: Về cơ bản ngành CNTT-TT Đà Nẵng (phối hợp với lực 

lượng bên ngoài) đáp ứng được yêu cầu về CNTT-TT cho các dự án xây dựng 
thí điểm chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh 
viện và cộng đồng điện tử. Phát triển thành công môi trường thông tin điện tử 
thống nhất trên quy mô thành phố chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Ngành 
CNTT-TT đóng góp vào GDP khoảng 15%. 

- Đến năm 2020: Phát triển mạnh mẽ CNTT-TT làm nền tảng để xây dựng 
thành phố điện tử; Phát triển ngành CNTT-TT thành ngành chủ lực với mức 
đóng góp vào GDP khoảng 20% - 22%; hỗ trợ các ngành kinh tế khác tiếp cận 
kinh tế tri thức một cách hiệu quả.  

III. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng 
- Hằng năm xây dựng và trình UBND thành phố kế hoạch triển khai các 

chương trình ứng dụng, phát triển công nghiệp CNTT bảo đảm theo nhu cầu và 
phù hợp với xu thế phát triển của CNTT-TT toàn cầu; 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, 
huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh 
viện, hiệp hội nghề nghiệp, đoàn thể,… xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 
các chương trình, dự án ứng dụng, phát triển công nghiệp CNTT; lập kế hoạch 
đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho CBCC, viên chức của thành phố; 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển công 
nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố, quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất 
lượng thiết bị, công trình theo các chuẩn đã được ban hành; điều chỉnh, rà soát 
kế hoạch theo từng năm sao cho phù hợp với định hướng ở tầm vĩ mô của Bộ 
Thông tin và Truyền thông và Chính phủ; phối hợp với Sở Tài chính quản lý các 
nguồn vốn ngân sách cho ứng dụng và phát triển CNTT. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng 
- Bảo đảm kế hoạch nguồn kinh phí đầu tư cho các hệ thống ứng dụng, 

phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn; 
- Xây dựng các chính sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; 

chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển công 
nghiệp CNTT; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân 
đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 
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kế hoạch định kỳ hằng năm của thành phố cho các dự án, chương trình ứng dụng 
và phát triển CNTT. 

3. Sở Tài chính Đà Nẵng 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền 

thông xác định tỷ lệ ngân sách hằng năm chi cho sự nghiệp CNTT; 
- Tham mưu giúp UBND thành phố quyết định các cơ chế, chính sách huy 

động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho ứng dụng phát triển 
CNTT trên địa bàn.  

4. Các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, Mặt trận, đoàn thể 
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong công tác quản lý nhà nước và các 

ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác; 
- Tích cực tham gia vào các đề án, dự án ứng dụng và phát triển công 

nghiệp CNTT theo sự phân công của UBND thành phố;  

- Chủ trì thực hiện các dự án CNTT thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị mình, phối hợp với các cấp, ngành của thành phố để thực hiện các chương 
trình, dự án phát triển công nghiệp CNTT có liên quan, bảo đảm đầu tư và thực 
hiện một cách đồng bộ, thống nhất, theo đúng nội dung, tiến độ, đạt kết quả và 
hiệu quả cao. 

5. Các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện 
- Nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT-TT như động lực quan trọng 

nhất trong sự nghiệp phát triển của mình; 
- Nghiên cứu, tìm hiểu, nhận biết đầy đủ về quá trình xây dựng một doanh 

nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử. Hiểu rõ về những lợi ích 
khi xây dựng thành công và những khó khăn, trở ngại khi triển khai thực hiện;  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các Sở, ngành khác 
cũng như các tổ chức chuyên về CNTT-TT trong việc xây dựng mô hình mẫu về 
doanh nghiệp điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử tại thành phố và 
nhân rộng sau đó. 

6. Các đoàn thể, hiệp hội ngành nghề  
- Tích cực thực hiện chức năng phản biện xã hội, góp ý, kiến nghị với cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành CNTT-TT ở địa phương để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT-TT; 

- Đề xuất các yêu cầu cụ thể cho mục tiêu xây dựng doanh nghiệp điện tử, 
trường học điện tử, bệnh viện điện tử, cộng đồng điện tử để hướng tới xây dựng 
một thành phố điện tử. Phối hợp với các cơ quan chức năng, hỗ trợ các doanh 
nghiệp, trường học, bệnh viện và các cộng đồng dân cư của thành phố triển khai 
thành công đề án xây dựng mô hình thành phố điện tử này. 
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PHẦN V: 

KẾT LUẬN 
Với phương châm: “CNTT là động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa, đưa thành phố hướng tới phát triển bền vững”, Đà Nẵng 
luôn có những chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích 
phát triển ứng dụng CNTT và TT trong toàn thể cộng đồng, hướng đến mục tiêu 
xây dựng một thành phố điện tử - một thành phố thông minh, phát triển bền 
vững trên nền tảng kinh tế tri trức, trong đó đời sống người dân không ngừng 
được cải thiện, văn hóa, xã hội phát triển hài hòa. Đây là mục tiêu đồng thời 
cũng là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ hơn của Thành phố trong những 
năm tới. 

Kinh nghiệm phát triển trong gần 15 năm qua, kể từ khi thành phố trực 
thuộc Trung ương, sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội, đặc 
biệt là những tiến bộ không ngừng về ứng dụng và phát triển CNTT, sẽ là nền 
tảng vững chắc để Thành phố tiếp tục phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả 
ngoại lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây 
dựng mô hình Thành phố thông minh hơn.  

Đề án “Xây dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng” là kế hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế xã hội dựa trên nền tảng phát triển CNTT-TT hiện đại 
trên quy mô toàn thành phố. Đó là con đường mà tất cả các tỉnh, thành phố trong 
cả nước đều sẽ đi qua hướng đến văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên CNTT và 
Internet. Do những nỗ lực chuẩn bị từ trước, thành phố Đà Nẵng đã hội đủ 
những điều kiện cần và đủ về hạ tầng CNTT-TT, khung chính sách, nguồn nhân 
lực và các nguồn lực khác cho việc khởi động một tiến trình phát triển ở mức 
cao hơn, hoàn thiện hơn: Xây dựng mô hình thành phố điện tử. 

Ngày nay, trên thế giới, thước đo về mức độ văn minh, phát triển của một 
thành phố là mức độ điện tử hóa của thành phố đó hay đúng hơn là mức độ ứng 
dụng CNTT-TT trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Với nhiều 
năm liên tục Đà Nẵng luôn đứng đầu bảng đánh giá về chỉ số sẵn sàng ứng dụng 
CNTT-TT (ICT index) Việt Nam và vị trí đó đã giúp quảng bá hình ảnh Đà 
Nẵng như một thành phố tiên tiến ở Việt Nam, tạo nên sức hút mạnh đối với các 
nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Khi xây dựng thành công mô hình thành phố 
điện tử, sức hút đó còn mạnh hơn nhiều lần đưa Đà Nẵng lên tầm thành phố có 
ảnh hưởng ở mức khu vực và quốc tế. 

Như vậy, cùng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố, sự thống nhất ý chí 
vì sự phát triển của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, sự 
đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bộ, 
ngành Trung ương và Chính phủ, nhất định Đà Nẵng sẽ xây dựng thành công 
một Thành phố điện tử trong tương lai không xa./. 
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