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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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tại thành phố Đà Nẵng năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở 

tại thành phố Đà Nẵng năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 9750/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Công nghệ thông tin do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006; 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 

và định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 và Quyết định số 

223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; 

- Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về đẩy mạnh sử dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức nhà nước; 

- Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành quy chế chương trình phát triển CNgPM và chương trình 

phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam; 

- Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; 

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ 

thông tin và truyền thông”; 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở 

trong cơ quan nhà nước và các nội dung thúc đẩy phát triển PMNM; 
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- Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Danh mục PMNM đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ 

quan, tổ chức nhà nước; 

- 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 hoạt động 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 Kế hoạch tổng thể 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; 

- Công văn số 1750/BTTTT-CNTT ngày 09/7/2012 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng 

CNTT năm 2013 và giai đoạn 2013-2015; 

- Căn cứ hiện trạng ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở (PMNM) 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN) tại thành phố Đà Nẵng. 

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMNM CỦA 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN 30/6/2012 

1. Về công tác tổ chức triển khai sử dụng PMNM trong các hệ thống 

thông tin (HTTT) 

Công tác ứng dụng PMNM tại thành phố Đà Nẵng bước đầu đã nhận 

được sự quan tâm của cấp lãnh đạo và cán bộ chuyên trách (CBCC), một số sở 

ban ngành đã được chọn để triển khai thí điểm. 

Năm 2010, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi sử dụng 

phần mềm trên hệ điều hành MS Windows sang sử dụng PMNM. Trong đó, đã 

triển khai cài đặt hệ điều hành Linux/Asianux Server cho 30 máy chủ, cài đặt hệ 

điều hành máy trạm Ubuntu/Asianux Desktop và các phần mềm văn phòng mã 

nguồn mở (OpenOffice.org, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Unikey) cho 

khoảng 1/3 máy trạm tại các sở ban ngành và UBND các quận huyện. Tuy 

nhiên, cho đến nay tỉ lệ sử dụng PMNM còn rất thấp. Bên cạnh các PMNM như 

chương trình gõ Tiếng Việt Unikey và trình duyệt web Mozilla Firefox được hầu 

hết mọi người sử dụng thì các PMNM khác như hệ điều hành Linux, bộ phần 

mềm văn phòng OpenOffice, phần mềm quản lý thư điện tử Mozilla 

Thunderbird ... còn ít được quan tâm sử dụng; phần lớn các máy tính được cài 

đặt hệ điều hành Linux Ubuntu/Asianux đã được thay mới theo gói thầu ĐNG5b 

thuộc Tiểu dự án phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng, do vậy các máy tính 

hiện nay chưa được cài đặt lại hệ điều hành Linux Ubuntu/Asianux. 

Các phần mềm ứng dụng dùng chung, ứng dụng chuyên ngành, trang/ 
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Cổng thông tin điện tử như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm 

một cửa - một cửa liên thông cấp xã phường, Phần mềm một cửa điện tử cấp 

quận huyện, Phần mềm quản lý cán bộ công chức, Website một cửa thành phố 

tại địa chỉ http://motcua.danang.gov.vn,... đã được xây dựng trên nền tảng nguồn 

mở, sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, công cụ 

quản lý nội dung Joomla. Các ứng dụng nói trên đã được thí điểm thành công, 

đang triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố và thu hoạch nhiều kết 

quả khả quan. 

2. Về hiện trạng đào tạo nhân lực ứng dụng và phát triển PMNM 

- Kế hoạch chuyển đổi sử dụng phần mềm trên hệ điều hành MS 

Windows sang PMNM của UBND thành phố năm 2010 đã tổ chức được 6 lớp 

đào tạo sử dụng PMNM cho hơn 210 lượt CBCC của các CQNN trên địa bàn 

thành phố. Tuy nhiên, tỉ lệ CBCC đã được đào tạo về sử dụng PMNM còn rất ít 

so với tổng số CBCC hiện có trên toàn thành phố hiện nay là 5.779 (số liệu này 

tính đến 6 tháng đầu năm 2012 và chưa bao gồm CBCC thuộc khối giáo dục - 

đào tạo). Bên cạnh đó, kỹ năng ứng dụng PMNM của CBCC còn rất yếu do chỉ 

được đào tạo cơ bản 01 lần và không được đào tạo lại thường xuyên; 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo nghề có đào tạo chuyên 

ngành CNTT trên địa bàn thành phố hiện chưa có các chương trình đào tạo về 

PMNM để bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng về PMNM cho các 

CQNN và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

3. Về hiện trạng phát triển sản phẩm, doanh nghiệp, cộng đồng, thị 

trường PMNM 

- Hiện có rất ít doanh nghiệp CNTT chuyên phát triển, tích hợp các HTTT 

dựa trên nền tảng PMNM. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều có khả năng 

phát triển, tích hợp các HTTT dựa trên nền tảng PMNM; một số doanh nghiệp 

phần mềm đã có sản phẩm phần mềm tự phát triển dựa trên nền tảng PMNM; 

- Các doanh nghiệp CNTT phần lớn tự phát phát triển, tích hợp các sản 

phẩm PMNM từ nhu cầu của xã hội, các nhu cầu này phần lớn xuất phát từ các 

CQNN. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư xây dựng các ứng dụng CNTT cho các 

CQNN trên địa bàn thành phố qua các năm như 2009, 2010, 2011 và 2012 là rất 

thấp, ở vào mức từ 1,5 đến 2 tỉ đồng/năm. Do vậy, chưa thực sự hình thành thị 

trường kinh doanh các sản phẩm PMNM. 

4. Về kinh phí cho PMNM 

- Kinh phí chi cho PMNM chưa thường xuyên, được giải ngân theo dự án, 

đã ảnh hưởng đến việc duy trì thực hiện công tác ứng dụng và phát triển PMNM 

thường xuyên; 

- Chưa có các quy định cụ thể về tỉ trọng đầu tư dành riêng cho PMNM 

trong các dự án CNTT, so với phần mềm thương mại, so với tổng mức đầu tư. 

5. Khó khăn, vướng mắc 

http://motcua.danang.gov.vn/
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Trong sự phát triển chung của ngành CNTT, các giải pháp PMNM ngày 

càng đa dạng và phong phú, PMNM ngày càng được tin cậy, dễ sử dụng, có thể 

thay thế được phần mềm nguồn đóng; cộng đồng PMNM và đội ngũ doanh 

nghiệp cung cấp giải pháp PMNM ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng đáp ứng nhu 

cầu sử dụng PMNM. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác thúc đẩy 

ứng dụng và phát triển PMNM còn gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể như sau: 

- Nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng còn thấp, công tác 

thực thi bản quyền phần mềm chưa được thực hiện thường xuyên. Do vậy, người 

dùng chưa bị áp lực về tài chính trong việc phải chi trả cho bản quyền sử dụng 

phần mềm. Dẫn đến người dùng không phải tìm kiếm các giải pháp miễn phí 

thay thế cho các phần mềm thương mại; 

- Chưa có chính sách cụ thể bắt buộc sử dụng PMNM nên CBCC chưa 

chủ động ứng dụng PMNM trong công việc; người dùng không thật sự ủng hộ 

ứng dụng PMNM vì còn ngại thay đổi thói quen sử dụng phần mềm đã tích lũy 

lâu nay; 

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật về PMNM chưa đáp ứng đủ yêu cầu; lực lượng 

cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT còn mỏng; mặt bằng trình độ CNTT của 

CBCC còn thấp; 

- Người dùng đã quá quen thuộc với chức năng cũng như mức độ tiện 

dụng của các phần mềm thương mại; công tác hỗ trợ kỹ thuật cho PMNM còn 

thiếu và yếu, mang tính tự phát và chưa có định hướng công nghệ cụ thể; thiếu 

tài liệu hướng dẫn sử dụng PMNM bằng Tiếng Việt; 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển PMNM được hỗ trợ 

từ ngân sách Trung ương dành cho địa phương còn ít và không thường xuyên. 

6. Kiến nghị, đề xuất 

- Ban hành các quy định cụ thể bắt buộc sử dụng PMNM trong các 

CQNN, có chính sách khuyến khích phù hợp đối với cá nhân, tổ chức thực hiện 

tốt công tác ứng dụng PMNM; 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của việc ứng 

dụng PMNM, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; tăng cường thực thi bảo hộ 

bản quyền phần mềm; 

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo kiến thức cơ bản và nâng cao về 

kỹ năng sử dụng PMNM cho CBCC; tạo ra các sân chơi công nghệ lĩnh vực 

PMNM cho sinh viên và những người yêu thích lĩnh vực này; 

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác ứng dụng CNTT trong các 

CQNN, trong đó định hướng việc phát triển các phần mềm nội bộ phải dựa trên 

nền tảng PMNM; 

- Đầu tư có trọng điểm nhằm hình thành ít nhất 01 doanh nghiệp phát 

triển phần mềm dựa trên nền tảng PMNM để làm hạt nhân nòng cốt và tạo động 

lực thúc đẩy phòng trào ứng dụng, phát triển PMNM. 
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III. MỤC TIÊU THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMNM 

NĂM 2013 VÀ GIAI ĐOẠN 2013-2015 

Ứng dụng và phát triển PMNM là một phương pháp tiết kiệm chi phí chi 

trả cho bản quyền phần mềm; hạn chế và hướng tới xóa bỏ các vi phạm bản 

quyền phần mềm, tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tiến tới làm chủ 

công nghệ, không bị phụ thuộc vào bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ phần mềm 

nào; đây cũng là biện pháp hữu hiệu để tăng cường bảo đảm an toàn an ninh 

thông tin và bảo đảm tính riêng tư. PMNM cũng phù hợp với Khung kiến trúc 

tổng thể ứng dụng CNTT thành phố Đà Nẵng trong định hướng sử dụng các tiêu 

chuẩn mở và kiến trúc mở để thực hiện mục tiêu chính quyền điện tử, do vậy 

Thành phố cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây: 

1. Về triển khai ứng dụng PMNM trong CQNN 

- Đến năm 2015, bảo đảm 100% máy tính cá nhân (bao gồm máy tính để 

bàn và máy tính xách tay) của các sở ban ngành, UBND các quận huyện, 

phường xã, các cơ quan đoàn thểchính trị - xã hội trên địa bànthành phố được 

cài đặt các PMNM như: hệ điều hành Linux, bộ phần mềm văn phòng 

OpenOffice và các phần mềm tiện ích mã nguồn mở khác; bảo đảm 100% 

CBCC có kỹ năng sử dụng PMNM đáp ứng được nhu cầu công việc hàng ngày; 

- Đến năm 2015, bảo đảm 100% các hệ thống phần mềm dùng chung như: 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống một cửa - một của liên thông 

cấp xã phường, Hệ thống một cửa điện tử cấp quận huyện, Phần mềm quản lý 

cán bộ công chức,… được nâng cấp, chuyển đổi sang vận hành hoàn toàn trên 

môi trường PMNM với hệ điều hành máy chủ Linux và các hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu MySQL, PostgreSQL,...; bảo đảm 100% văn bản điện tử sử dụng định dạng 

ODF. 

2. Về đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng và phát triển PMNM 

- Từ năm 2013, bảo đảm 100% các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp,trung tâm đào tạo nghề có đào tạo lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng có chương trình đào tạo kỹ năng cơ bản về sử dụng PMNM và chương 

trình đào tạo chuyên sâu về PMNM cho sinh viên ngành CNTT; 

- Hàng năm, UBND thành phố tổ chức hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ 

năng sử dụng hệ điều hành Linux và bộ phần mềm văn phòng OpenOffice cho 

các CBCC; bảo đảm đến năm 2015, 100% CBCC có thể sử dụng thành thạo hệ 

điều hành Linux và bộ phần mềm văn phòng OpenOffice trong công tác chuyên 

môn nghiệp vụ. 

3. Về phát triển doanh nghiệp PMNM 

- Năm 2013, thành lập Trung tâm phát triển phần mềm nguồn mở có 

nhiệm vụ nghiên cứu phát triển các ứng dụng PMNM, hướng dẫn đào tạo nguồn 

nhân lực PMNM cho các CQNN trên địa bàn Thành phố để phục vụ mục tiêu 

chính quyền điện tử của thành phố; 
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- Tổ chức hỗ trợ, khuyến khích việc ra đời các doanh nghiệp sản xuất 

phần mềm sử dụng các nền tảng PMNM; hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nâng 

cao chất lượng, số lượng nguồn nhân lực ứng dụng và phát triển PMNM cho các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- Phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp như: Hội tin học Đà Nẵng, Hiệp 

hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng,… cùng với các doanh nghiệp CNTT tổ 

chức các đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình ứng dụng và phát 

triển PMNM trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại 

như triển lãm, hội thảo, hội nghị về PMNM. Trong đó, có sự hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước 50%, còn 50% sẽ do doanh nghiệp đóng góp. 

4. Về nghiên cứu phát triển sản phẩm, tài liệu PMNM 

- Từ năm 2015, kiến trúc chính phủ điện tử thành phố Đà Nẵng được xây 

dựng hoàn toàn dựa trên nền tảng PMNM sẽ được phát triển trở thành một sản 

phẩm CNTT có thể chuyển giao cho các tỉnh thành, địa phương khác, hướng đến 

xuất khẩu; 

- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm phần mềm nòng cốt 

để nhân rộng sử dụng cho các doanh nghiệm tại địa phương, có khả năng nhân 

rộng sang các địa phương khác và hướng đến xuất khẩu; 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, thành phố Đà Nẵng phải tích cực thực 

hiện các công việc sau đây: 

1. Ứng dụng PMNM trong hoạt động của các CQNN 

- Nhanh chóng tổ chức triển khai và ứng dụng kết quả gói thầu DNG6+7 - 

Xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan chính quyền -

thuộc Tiểu dự án Phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng. Trong đó, thực hiện 

phát triển 12 ứng dụng phần mềm của các CQNN dựa trên nền tảng PMNM là 

Khung kiến trúc chính phủ điện tử của chính phủ Hàn Quốc (Korea’s eGov 

Framework);  

- Lập kế hoạch và triển khai cài đặt hệ điều hành Linux và bộ phần mềm 

văn phòng OpenOffice lên tất cả các máy tính cá nhân (bao gồm máy tính để 

bàn và máy tính xách tay) tại 27 sở ban ngành, UBND 7 các quận, huyện và 

UBND 56 phường, xã; xây dựng, ban hành quy chế bắt buộc sử dụng các 

PMNM trong công việc hằng ngày của CBCC; 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung đã được xây 

dựng trên nền tảng nguồn mở như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Phần 

mềm một cửa - một cửa liên thông cấp xã phường, Phần mềm một cửa điện tử 

cấp quận huyện, Phần mềm quản lý cán bộ công chức,... Lập kế hoạch nâng cấp, 

hoàn thiện các ứng dụng này với mục tiêu chuyển đổi sang vận hành hoàn toàn 

trên nền tảng PMNM với hệ điều hành Linux, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 
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và PostgreSQL,... 

2. Phát triển PMNM 

- Lập đề án, thành lập Trung tâm phát triển phần mềm nguồn mở. Đây là 

đơn vị có nhiệm vụ: 

+ Nghiên cứu, phân tích cấu trúc của hệ thống mở, tiếp nhận để làm chủ 

các giải pháp nền và làm chủ các công nghệ đã được sử dụng để tích hợp của 

các khung kiến trúc mở phục vụ cho chính quyền điện tử, cụ thể như của chính 

phủ Hàn Quốc (Korea’s eGov Framework) để xây dựng mô hình chính quyền 

điện tử thành phố Đà Nẵng... 

+ Phân tích đánh giá một số các phần mềm an ninh, trong giai đoạn 2012 - 

2015 chủ yếu tập trung vào việc đánh giá lựa chọn 3 phần mềm chống virus 

được phát triển bằng mã nguồn mở để đưa vào cài đặt và sử dụng trên các máy 

tính để bàn (PC) tại các sở ban ngành quận huyện và phường xã. 

- Đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm phần mềm nguồn mở nòng 

cốt, tiến đến triển khai trên diện rộng ở địa phương, nhân rộng ra cả nước và tiến 

đến xuất khẩu, gồm: 

+ Danang’s eGov Framework;  

+ Giải pháp ERP trên nền tảng PMNM cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

+ Giải pháp Điện toán đám mây nguồn mở cho Trung tâm dữ liệu xanh 

(Green Data Center); 

+ Giải pháp văn phòng ảo trên nền tảng Điện toán đám mây nguồn mở 

(Open Source Cloud-based Virtual Office); 

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ, khuyến khích ra đời, phát triển các 

doanh nghiệp sản xuất phần mềm sử dụng các nền tảng PMNM. 

3. Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng và phát triển PMNM 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi CBCC đều nhận thức rõ rằng 

ứng dụng PMNM là một nhiệm vụ quan trọng để đạt mục tiêu xây dựng mô hình 

chính quyền điện tử của thành phố, mỗi CBCC đều có trách nhiệm và vai trò rất 

quan trọng đóng góp cho sự thành công của mục tiêu này; 

- Đẩy mạnh việc đào tạo về PMNM trong các trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp có đào tạo lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố; 

- Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Linux và bộ phần 

mềm văn phòng OpenOffice cho tất cả CBCC các sở ban ngành, UBND các 

quận huyện, phường xã; tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về quản lý vận hành 

các HTTT sử dụng PMNM cho tất cả cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT 

và các cán bộ kỹ thuật lĩnh vực CNTT. 
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V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp tài chính 

- Xem xét không ưu tiên mua sắm các phần mềm thương mại có thể thay 

thế được bằng PMNM có chức năng và chất lượng tương đương; ưu tiên lựa 

chọn mua sắm các sản phẩm PMNM do các doanh nghiệp phần mềm địa 

phương phát triển, tích hợp; 

- Phân bổ tỷ lệ kinh phí cố định từ nguồn kinh phí phục vụ sự nghiệp 

CNTT hàng năm dành cho công tác ứng dụng PMNM trong các CQNN. 

2. Giải pháp về môi trường chính sách 

- Chủ trương khi thực hiện các dự án nâng cấp hoặc phát triển mới các hệ 

thống CNTT phải ưu tiên lựa chọn các giải pháp dựa trên nền tảng PMNM; 

- Ban hành một số cơ chế đặc thù và chính sách đột phá nhằm ưu đãi về 

giá thuê đất, giá cho thuê mặt bằng, văn phòng tại các Khu CNTT tập trung, ưu 

đãi về thuế cho các doanh nghiệp PMNM; 

- Triển khai công tác bảo hộ bản quyền phần mềm cho các doanh nghiệp 

phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

3. Các giải pháp về nguồn nhân lực 

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo lĩnh vực CNTT trên 

địa bàn thành phố chủ động thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, trong đó 

đẩy mạnh đào tạo về PMNM nhằm tăng cường đội ngũ nhân lực có am hiểu về 

ứng dụng và phát triển PMNM để phục vụ cho địa phương. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí 

- Ngân sách Trung ương; 

- Ngân sách địa phương, nguồn vốn sự nghiệp CNTT hàng năm; 

- Nguồn vốn ODA; 

- Các nguồn vốn khác. 

2. Dự kiến kinh phí 

- Tổng kinh phí: 122.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai 

tỷ bốn trăm triệu đồng y). 

- Phân bổ đầu tư như sau: 

+ Phát triển sản phẩm nền:   90.000.000.000 đồng 

+ Nghiên cứu phân tích các cấu trúc nền: 20.000.000.000 đồng 

+ Thúc đẩy ứng dụng:    10.600.000.000 đồng 
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+ Đào tạo nhân lực:      2.400.000.000 đồng 

- Phân kỳ đầu tư: 

+ Năm 2013: 101.000.000.000 đồng 

+ Năm 2014:   10.800.000.000 đồng 

+ Năm 2015:   10.600.000.000 đồng 

- Nội dung các dự án và dự kiến kinh phí được mô tả chi tiết tại Phụ lục 

của Kế hoạch này. Trong đó kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ nêu trong Kế 

hoạch chỉ là khái toán, kinh phí này chỉ được xác định cụ thể khi các dự án, 

nhiệm vụ được xây dựng và phê duyệt theo quy định hiện hành về quản lý ngân 

sách trong quá trình triển khai kế hoạch. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hằng năm thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình ứng 

dụng, phát triển công nghiệp CNTT cho thành phố phải bảo đảm có nội dung 

dành riêng cho công tác ứng dụng và phát triển PMNM; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND các quận huyện, phường 

xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các hội nghề 

nghiệp,… xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án ứng 

dụng và phát triển CNTT nói chung và PMNM nói riêng; 

- Lập kế hoạch đào tạo kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về PMNM cho 

CBCC, viên chức của thành phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình 

hình ứng dụng PMNM trong các CQNN trên địa bàn thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Bảo đảm kế hoạch đầu tư cho các hệ thống ứng dụng và phát triển 

CNTT trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung ứng dụng và phát triển 

PMNM; 

- 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, công nghiệp phần mềm và PMNM; 

- 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 

kế hoạch định kỳ hằng năm của thành phố cho các dự án, chương trình ứng dụng 

và phát triển CNTT, trong đó có nội dung về ứng dụng và phát triển PMNM. 

3. Sở Tài chính 

- 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 ứng dụng và phát triển CNTT 

nói chung và chi cho công tác thúc đẩy ứng dụng, phát triển PMNM nói riêng; 
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- Tham mưu giúp UBND thành phố quyết định các cơ chế, chính sách ưu 

tiên lựa chọn mua sắm các sản phẩm phần mềm có nền tảng PMNM. 

4. Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; các tổ chức 

đoàn thể chính trị xã hội 

- Chủ động đẩy mạnh công tác ứng dụng PMNM tại đơn vị mình; thường 

xuyên kiểm tra, lập thống kê báo cáo tình hình ứng dụng PMNM; xem xét việc 

ứng dụng PMNM như một tiêu chí đánh giá thi đua của CBCC của đơn vị; 

- Đối với các dự án xây dựng nâng cấp hoặc phát triển mới phần mềm nội 

bộ của đơn vị mình ưu tiên lựa chọn những giải pháp có nền tảng PMNM. 

5. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề có 

đào tạo lĩnh vực CNTT 

Chủ động đổi mới chương trình đào tạo, trong đó đẩy mạnh đào tạo về 

PMNM nhằm tăng cường đội ngũ nhân lực có am hiểu về ứng dụng và phát triển 

PMNM để phục vụ cho địa phương. 

6. Hội tin học, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng 

- Chủ động làm đầu mối liên hệ với các tổ chức, cộng đồng PMNM trong 

nước và quốc tế để tìm kiếm các giải pháp hiệu quả thúc đẩy ứng dụng và phát 

triển PMNM địa phương; 

- Đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm từ các doanh nghiệp trong và ngoài 

hiệp hội nhằm góp phần bảo đảm hiệu quả ứng dụng và phát triển PMNM cho 

các CQNN, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. 

7. Các doanh nghiệp CNTT 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành 

phố, tích cực tham gia góp ý, phản biện và tham gia vào việc triển khai thực hiện 

kế hoạch ứng dụng và phát triển PMNM của thành phố; 

- Căn cứ vào các chính sách của nhà nước, chủ trương của thành phố để 

xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tham gia phát triển các sản phẩm trên 

nền tảng PMNM phù hợp với định hướng phát triển của ngành TT-TT và chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 (Đã ký) 

 

 

 

 

 Văn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC: 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH (DỰ ÁN), NHIỆM VỤ SẼ TRIỂN KHAI TRONG KẾ HOẠCH 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Tên chương trình 

(dự án), nhiệm vụ 
Mô tả 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng kinh 

phí dự kiến 

giai đoạn 

2013-2015 

Phân kỳ đầu tư 

theo năm 

Nội dung /hạng mục 

công việc năm 2013 

2013 2014 2015 
 

I Phát triển công nghiệp   120.000 100.000 10.000 10.000  

1 Lập đề án, thành lập 

Trung tâm phát triển 

phần mềm nguồn mở, 

xây dựng cơ sở vật chất 

Trung tâm phát triển phần mềm nguồn mở 

là đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, làm chủ 

các chuyển giao công nghệ PMNM từ 

Khung kiến trúc chính quyền điện tử của 

chính phủ Hàn Quốc (Korea’s eGov 

Framework) 

2013 90.000 90.000   Toàn bộ dự án hoàn 

thành trong năm 2013 và 

đưa vào hoạt động các 

năm sau đó 

2 Nghiên cứu, phát triển và 

triển khai các sản phẩm 

công nghệ thông tin nòng 

cốt 

Xây dựng các sản phẩm mã nguồn mở 

nòng cốt sau: 

- Danang’s eGov Framework  

- Giải pháp ERP trên nền tảng PMNM cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Giải pháp Điện toán đám mây nguồn mở 

cho Trung tâm dữ liệu xanh (Green Data 

Center) 

- Giải pháp văn phòng ảo trên nền tảng 

Điện toán đám mây nguồn mở (Open 

Source Cloud-based Virtual Office) 

2013-

2015 

30.000 10.000 10.000 10.000  

II Thúc đẩy ứng dụng   600 400 200   

1 Cài đặt PMNM lên máy 

tính cá nhân 

- Cài đặt hệ điều hành Linux (Asianux, 

Ubuntu ...) cho các Sở ban ngành, Quận 

huyện. 

- Cài đặt bộ phần mềm văn phòng 

OpenOffice, trình duyệt web, chương trình 

quản lý thư điện tử, bộ gõ Tiếng Việt ...  

2013 200 200   Thực hiện cài đặt lên 

toàn bộ máy tính các 

nhân (gồmmáy tính để 

bàn và máy tính xách 

tay) tại 27 sở ban ngành, 

UBND 7 quận huyện và 
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UBND 56 phường xã. 

2 Chuyển đổi các ứng 

dụng dùng chung sang 

vận hành hoàn toàn nền 

tảng PMNM 

Chuyển các ứng dụng dùng chung như Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành, Phần 

mềm một cửa - một cửa liên thông cấp xã 

phường, Phần mềm một cửa điện tử cấp 

quận huyện, Phần mềm quản lý cán bộ 

công chức ... sang vận hành hoàn toàn trên 

nền tảng PMNM với hệ điều hành Linux, 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và 

PostgreSQL 

2013-

2014 

400 200 200  - Chuyển đổi Hệ thống 

quản lý văn bản và điều 

hành tại 32 sở ban ngành 

và UBND 7 quận huyện; 

- Chuyển đổi Phần mềm 

quản lý cán bộ công 

chức. 

... 

III Đào tạo nhân lực   1.800 600 600 600  

1 Đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng PMNM phục vụ 

công việc hằng ngày của 

CBCC 

 2013-

2015 

900 300 300 300 Hướng dẫn sử dụng hệ 

điều hành Linux và phần 

mềm văn phòng 

OpenOffice 

2 Đào tạo chuyên sâu về 

quản lý vận hành các 

HTTT sử dụng PMNM 

 2013-

2015 

300 100 100 100 Cài đặt, cấu hình, quản lý 

vận hành hệ điều hành 

Linux và các ứng dụng 

quản trị mạng, bảo đảm 

an toàn an ninh thông tin 

3 Đào tạo, hướng dẫn sử 

dụng các ứng dụng 

chuyên ngành mã nguồn 

mở  

 2013-

2015 

300 100 100 100  

4 Đào tạo chuyển giao 

công nghệ PMNM được 

ứng dụng trong mô hình 

chính quyền điện tử cho 

các doanh nghiệp phần 

mềm 

Chuyển giao công nghệ PMNM trong 

Khung chính phủ điện tử của chính phủ 

Hàn Quốc (Korea’s eGov Framework) cho 

các công ty phần mềm địa phương để tiếp 

tục phát triển ứng dụng chính phủ điện tử 

về sau 

2013 300 100 100 100  

TỔNG CỘNG 122.400 101.000 10.800 10.600  

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỉ bốn trăm triệu đồng) 
 


