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BÁO CÁO  

Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

 

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cùng các đợt bão, lũ ảnh 

hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng; song toàn ngành Thông tin và Truyền thông 

(TT&TT) thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực, phát huy thế mạnh của ngành, tận dụng 

các cơ hội do Covid-19 từ đó có kết quả rất tích cực trong hoạt động, tiếp tục ghi 

lại nhiều dấu ấn nổi bật, mở ra kỳ vọng về những bước tiến mạnh mẽ cho thành 

phố Đà Nẵng trong năm 2021. Một số kết quả tiêu biểu như sau:   

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2020 

Tổng  oanh thu toàn ngành TT&TT thành phố đạt 30.383 tỷ đồng, đạt 93% 

kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Theo kết quả công bố của Cục 

Thống kê (tại BC 678/CTK-TKTH ngày 25/12/2020), ngành CNTT-TT tăng 

trưởng 5,24% năm; tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị  tăng thêm (VA) của ngành 

công nghiệp CNTT-TT trong giai đoạn 2016-2020 là 8,03%/năm (cao hơn tốc độ 

tăng trưởng GDRP của toàn thành phố (3,96/năm); tỷ trọng đóng góp GRDP của 

ngành TTTT giai đoạn 2016-2020 đạt 21,7% (cao hơn chỉ tiêu NQ Đại hội lần thứ 

XXI Đảng bộ thành phố đề ra từ 16-20%).   

2. Công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành TT&TT, trong năm 2020, Sở 

tham mưu đề xuất UBND thành phố ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, hơn 20 

văn bản quản lý hành chính cá biệt (Quyết định, Kế hoạch); đặc biệt tham mưu ban 

hành Chương trình số 37-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với Chuyên đề “Tập 

trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 

phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền 

điện tử, thành phố thông minh”; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số 

thành phố giai đoạn 2021-2020; tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ Thông tin và 

Truyền thông cho phép triển khai thử nghiệm thương mại dịch vụ mạng 5G tại thành 

phố và xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Đà Nẵng triển khai thêm 1 

trạm cáp quang cập bờ;... 

 3. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghệ thông tin 

a) Ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử   

Thành phố đã hoàn thành sớm và vượt mức 21/21 chỉ tiêu năm 2020 và 12/12 

nhiệm vụ giao cho tỉnh thành triển khai theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về chính phủ điện tử. Một số kết quả nổi bật như sau: 
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- Xây  ựng và vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công thành phố; sử dụng công 

nghệ lõi, nên khi cần triển khai mới dịch vụ mới, chỉ cần thiết lập trong không quá 02 

ngày là có  ịch vụ (so với trước đây phải làm hồ sơ đầu tư, hết ít nhất 200 ngày, thậm 

chí 01 năm). Tính đến tháng 12/2020 đã triển khai trên Cổng DVC thành phố 93,1% 

DVCTT mức 3, 4; trong đó 52% DVCTT mức 4. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến 

trung bình đạt 46% trên tổng số hồ sơ DVC; riêng Sở TTTT đạt 92,4%. Đặc biệt đã 

tích hợp dữ liệu số vào Cổng DVC và đã bắt đầu thí điểm sử dụng dữ liệu số (hộ 

khẩu, sổ đỏ,..) trong cung cấp dịch vụ công. Hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công 

thành phố Đà Nẵng với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đà Nẵng là địa phương  ẫn đầu 

tích hợp dịch vụ công trực tuyến (582 dịch vụ) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đạt 

34%, vượt giá trị 30% theo quy định. Đến nay thành phố đã hoàn thành sớm và vượt 

mức 12/12 chỉ tiêu và 21/21 nhiệm vụ năm 2020 tại Nghị quyết 17 của Chính phủ về 

Chính phủ điện tử. Hoàn thành các chức năng Cổng thanh toán trực tuyến.  

- Hoàn thiện các CSDL nền (công  ân,  oanh nghiệp, nhân hộ khẩu, cán bộ 

công chức CSDL GIS); hình thành 560 CSDL chuyên ngành (công chứng, thanh tra, 

quan trắc môi trường, ..). Thí điểm xây  ựng Kho dữ liệu  ùng chung toàn thành phố; 

công bố, công khai và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ dữ liệu với hơn 350 loại dữ liệu 

để người  ân,  oanh nghiệp khai thác, sử dụng (congdulieu.vn). 

- Xây  ựng Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố LGSP, kết nối với Trục liên 

thông quốc gia NGSP. Xây  ựng Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết nối với 

Hệ thống thông tin Báo cáo Chính phủ. 

- Đặc biệt đã chủ động triển khai xây  ựng và đưa vào sử dụng kịp thời các ứng 

dụng CNTT phục vụ Covid -19: CSDL thông tin bệnh nhân Covi -19, Bản đồ, biểu 

đồ thông tin  ịch tễ Covid-19; triển khai ứng dụng thẻ gắn mã QR Co e kiểm soát 

lượt người ra/vào chợ. Riêng ứng dụng  Bluezone địa phương  ẫn đầu tỷ lệ gần 45% 

cài đặt, sử dụng. 

b) Triển khai Đề án xây  ựng thành phố thông minh 

Với vai trò cơ quan thường trực BCĐ xây  ựng Chính quyền điện tử và Thành 

phố thông minh (TPTM) tại thành phố Đà Nẵng; Sở TTTT đã chủ động tham mưu, 

tập trung triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 52-NQ/TW của 

Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Đề 

án xây  ựng TPTM; kết quả đạt được đến nay như sau: 

- Về thực hiện các mục tiêu:  

+ Đã hoàn thành 12/13 nhóm mục tiêu đề ra đến năm 2020 tại Đề án xây 

 ựng TPTM, 01 mục tiêu còn lại (Thẻ  u lịch thông minh) chuyển sang giai đoạn 

sau  o vướng quy định pháp lý tại Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 

22/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước về  ịch vụ trung gian thanh toán
1
. 

+ Đã hoàn thành 11/13 nhiệm vụ giao các địa phương đến năm 2025 tại Đề 

án xây  ựng đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định 

hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ 

                                                
1
 Sở TT&TT đang phối hợp với Sở Du lịch triển khai phương án VietinBank, Viettel (02 đối tác có ký hợp tác với UBND 

thành phố trong triển khai Đề án TPTM) sẽ đầu tư, triển khai thay; trước mắt thí điểm trong năm 2021. 
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tướng Chính phủ, 02 nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện gồm xây  ựng 

Trung tâm giám sát điều hành TPTM và CSDL hạ tầng đô thị. 

- Về thực hiện mô hình nền tảng đô thị thông minh theo hướng  ẫn của Bộ 

TT&TT tại Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019: 

+ Hoàn thành và đưa vào sử dụng 36/37 hợp phần của Nền tảng đô thị thông 

minh
2
, 01 hợp phần còn lại (Phân tích  ữ liệu lớn) đang tiến hành các thủ tục đầu tư 

dự án để triển khai. 

+ Hình thành Trung tâm giám sát thông minh Mini IOC và đã đưa vào sử 

dụng 06/06 dịch vụ đô thị thông minh cơ bản
3
, đồng thời Đà Nẵng còn triển khai thêm 

12 dịch vụ tăng thêm khác. 

+ Về Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh (Trung tâm IOC), 

hiện nay chưa có mô hình chuẩn, Bộ TT&TT đang lấy ý kiến về mô hình tổng thể, 

yêu cầu chức năng
4
. Sở TT&TT đã tham mưu HĐND thành phố phê  uyệt chủ 

trương đầu tư và UBND thành phố phê  uyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

Trung tâm IOC; hiện nay đang tiếp tục triển khai các thủ tục để thi công và đưa vào 

sử dụng trong năm 2021. 

- Về tình hình thực hiện các chương trình,  ự án: 

+ Trong giai đoạn 2019-2021, bố trí ngân sách để triển khai có 35  ự án/ứng 

dụng, đến nay triển khai như sau: 

++ 21 dự án/ứng dụng đã đưa sản phẩm vào hoạt động thực tế (đa phần là các 

ứng dụng mang tính nền tảng: Cổng dịch vụ công, Kho  ữ liệu, Cổng dữ liệu mở, 

CSDL doanh nghiệp, Trục liên thông  ữ liệu,…). 

++ 06 dự án đã hoàn thành các bước phê  uyệt dự án, thiết kế; đang triển khai 

đấu thầu hoặc thi công; đưa vào sử dụng năm 2021. 

++ 03 dự án đã phê  uyệt hồ sơ chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật; bảo đảm đưa vào sử dụng năm 2021. 

++ 05 dự án trình báo cáo chủ trương đầu tư (chủ yếu là các  ự án chuyên 

ngành, không huy động được thêm nguồn vốn từ doanh nghiệp, xã hội hóa, nên có 

điều chỉnh)
5
. 

++ 01 dự án tạm dừng chuyển sang giai đoạn sau (Thẻ Du lịch thông minh). 

+ Huy động nguồn lực từ các đối tác,  oanh nghiệp và xã hội tham gia xây 

dựng TPTM; qua đó hoàn thành 02  ự án (Hệ thống quản lý bệnh viện và Cổng giao 

                                                
2
 Hệ thống hạ tầng CNTT; Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố; các CSDL nền và chuyên ngành; Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP; nền tảng Kho dữ liệu; nền tảng Cổng dữ liệu mở; nền tảng Cổng Dịch vụ công 

trực tuyến; nền tảng Cổng thanh toán trực tuyến; các trung tâm/hệ thống thông minh chuyên ngành;... 
3
 Dịch vụ phản ánh hiện trường (ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, ứng dụng Cứu hộ), giám sát, điều hành giao thông; giám sát an ninh 

trật tự của đô thị, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát dịch vụ công, giám sát an toàn an ninh thông tin. Đồng thời 

Đà Năng có thêm 12  ịch vụ thông minh khác: Giám sát môi trường; Dịch vụ dữ liệu mở; Phòng chống thiên tai; Giám sát tình 

hình  ịch bệnh Covid-19,... Triển khai các ứng dụng nhận dạng phục vụ công tác quản lý đô thị, điều khiển đèn tín hiệu giao 

thông, quan trắc môi trường, phòng chống thiên tai; đưa vào các ứng dụng  i động: Dịch vụ công, Quản lý văn bản và điều hành, 

Góp ý, Cứu hộ, Cho và Nhận,... và ứng dụng tích hợp đa  ịch vụ Da Nang Smart City. 
4
 Công văn số 1780/THH-CPĐT ngày 25/11/2020  

5 Trong đó có các  ự án kéo  ài, chủ đầu tư không/chưa nộp lại cho Sở KHĐT, Sở TTTT để thẩm định gồm: Hoàn thiện Hệ 

thống giám sát an ninh trật tự (Công an thành phố); CSDL hồ sơ sức khỏe công  ân, bệnh viện thông minh (Sở Y tế). 
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thông trực tuyến) với kinh phí 40 tỷ đồng từ đối tác FPT; huy động và ký kết với 

KOICA tài trợ không hoàn lại xây  ựng Trung tâm Quản lý thiên tai thông minh - 

Trung tâm ENSURE, với kinh phí 10,5 triệu USD; 01 dự án tạm dừng (Hệ thống 

giám sát điều khiển giao thông thông minh)  o vướng mắc về hình thức dự án BT; 

đưa vào sử dụng ứng dụng Chatbot tự động tư vấn TTHC (UNDP tài trợ 420 triệu 

đồng). Một số doanh nghiệp địa phương cùng Sở TT&TT phát triển các ứng dụng cho 

Thành phố (không sử dụng kinh phí từ ngân sách) như: ứng dụng Cứu hộ, ứng dụng 

Cho và Nhận... và đang được sử dụng hiệu quả.  

c) Về công nghiệp CNTT 

- Về doanh thu: Doanh thu công nghiệp CNTT năm 2020 đạt 19.811 tỷ 

đồng, tăng 1,2% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 92,7 

triệu USD, tăng 4,2% so với năm 2019. Ước nộp ngân sách 126,5 tỷ đồng.  

- Về nhân lực ICT: Số lượng nhân lực CNTT ước tính đến cuối năm 2020 là 

40.500 người, trong đó có 20.000 lao động trong lĩnh vực phần mềm và nội dung 

số; lương bình quân đạt 17,8 triệu đồng/người/tháng (theo Báo cáo Vietnam ICT 

Index 2019). 

- Về doanh nghiệp: Số lượng doanh nghiệp số tăng 35%/năm, chiếm 20% 

DN toàn thành phố. Đến nay, Đà Nẵng có 2,1 DN công nghệ số/1.000  ân (cao 

hơn trung bình cả nước hiện nay là 0,5 và mục tiêu đến năm 2025 là 01 DN công 

nghệ số/1.000  ân). 

- Về hạ tầng công nghiệp CNTT 

Các năm qua, Sở TTTT đã tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 

đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số 

theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW và Nghị quyết 07-NQ/TU. Hiện nay, trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng có các Khu CNTT tập trung, Khu CVPM sau: 

+ Khu vực quận Hải Châu có: 

  ++ Khu CNTT tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng
6
: Duy trì hoạt 

động ổn định, thu hút được 69 đơn vị, doanh nghiệp đến đầu tư và đặt văn phòng 

làm việc tại khu công viên phần mềm Đà Nẵng trong đó có 20  oanh nghiệp nước 

ngoài. Số lao động trong Khu CVPM là 2.200 người.  Tính đến nay đã thu hồi vốn 

nộp ngân sách nhà nước là 176 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi vốn ngân sách 110% so với 

tổng đầu tư là 161 tỷ đồng). 

  ++ Khu Công viên phần mềm số 02
7
: Khởi công vào ngày 10/10/2020, là 

công trình trọng điểm, động lực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố 

lần thứ XXII. Đến nay, công trình đang triển khai thi công cọc đại trà và thi công 

đài móng khối nhà ICT1; triển khai thi công cọc đại trà khối ICT2 và ICT. 

  ++ Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel Đà Nẵng
8
: Tập đoàn 

Viettel đề nghị cho phép nghiên cứu Dự án Trung tâm Phần mềm và công nghệ 

cao Viettel Đà Nẵng để đầu tư xây  ựng và vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê 

                                                
6
 Diện tích đất 10.885,6m2 

7 Đang thi công xây  ựng. Diện tích 53.000 m2 (giai đoạn 1: 28.573 m2) với tổng mức đầu tư 799 tỷ đồng 
8 Diện tích 11.000 m2; vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng tại Lô A1.1, Khu Công viên Bắc Tượng Đài, quận Hải Châu 
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trong lĩnh vực công nghệ cao, ICT và khởi nghiệp. Hiện nay đang chờ phê  uyệt 

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 

2045 để triển khai đầu tư xây  ựng. 

+ Khu vực quận Cẩm Lệ có Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa 

Xuân
9
 (đang thực hiện chuẩn bị đầu tư): UBND thành phố đã ban hành Quyết 

4936/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 về việc phê  uyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân. Hiện nay, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các Sở ngành liên quan để xây  ựng 

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.  

+ Khu vực quận Ngũ Hành Sơn có Khu phức hợp sản xuất phần mềm FPT 

Complex
10

 do Tập đoàn FPT đầu tư (đang hoạt động): số lượng người làm việc: 

3.500 người. Doanh thu phần mềm: Năm 2020 ước đạt 1.600 tỷ đồng, đóng góp 

ngân sách: 56 tỷ đồng. Thực hiện Phiếu chuyển số 3928/PC-VP ngày 29/12/2020 

của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở TTTT đang phối hợp với Công ty TNHH Phần 

mềm FPT Miền Trung kiểm tra, rà soát hồ sơ xin công nhận khu CNTT tập trung 

đối với Khu phức hợp sản xuất phần mềm FPT Complex. 

+ Khu vực quận Liên Chiểu có Dự án Khu CNTT Đà Nẵng Bay
11

 do tập 

đoàn VNPT đầu tư. Hiện nay, Tập đoàn VNPT đang triển khai gói thầu “Tư vấn 

lập phương án tổng thể cho Khu CNTT Đà nẵng Bay”. Bộ Tài chính có Công văn 

số 14294/BTC-QLCS ngày 24/11/2020 đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước và 

UBND thành phố Đà Nẵng trao đổi thống nhất về phương án sắp xếp lại, xử lý đối 

với cơ sở nhà đất của Trung tâm Bồi  ưỡng Nghiệp vụ III thuộc VNPT. 

+ Khu vực huyện Hòa Vang có Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà 

Nẵng
12
, đã được Thủ tướng Chính phủ phê  uyệt thành lập Khu công nghệ thông 

tin giai đoạn 1 tại Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06/01/2020. Dự kiến khả năng 

lắp đầy của khu năm 2022. Ngày 17/10/2020, tổ chức khánh thành  ự án Nghiên 

cứu, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT. Hiện nay, Công ty Cổ 

phần Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng đang xúc tiến đầu tư 02  ự án, gồm: Nhà máy 

Trung Nam Meritronics, Dự án Khu chuyên gia và các tiện ích phục vụ cho Khu 

CNTT tập trung. 

d) Về an toàn an ninh mạng 

- Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được triển khai đồng bộ, hiệu 

quả. Các hệ thống thông tin trên địa bàn thành phố được theo  õi, giám sát chặt 

chẽ, vì vậy đến nay chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng, các hệ thống thông tin đảm 

bảo hoạt động thông suốt, ổn định
13

. 

                                                
9 Diện tích đất sử dụng: 150.926 m2. 
10 Diện tích đất sử dụng: 59.302,6 m2; tổng vốn đầu tư: 700 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp: 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH 

Phần mềm FPT Miền Trung); 
11 Diện tích 35.196 m2 tại số 75 đường Nguyễn Sinh Sắc; vốn đầu tư 700 - 1.000 tỷ đồng; mục tiêu: Xây  ựng Khu công viên 

phần mềm và các tiện ích đi kèm phục vụ phát triển hoạt động công nghệ thông tin. 
12

 Diện tích đất 131 ha tại huyện Hòa Vang 
13

 Tính đến cuối tháng 11/2020, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 538.949 lượt tấn công (riêng trong tháng 10 và 

tháng 11 là 530.391 lượt tấn công); trong đó 81 lượt tấn công từ chối dịch vụ, 538.813 lượt tấn công ứng dụng web, 

55 lượt tấn công mã độc. 
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- Triển khai đánh giá cấp độ an toàn thông tin (ATTT) các ứng  ụng  ùng 

chung. Đến nay, đã hoàn thành xây  ựng và UBND thành phố đã phê  uyệt hồ sơ 

cấp độ đối với Phần mềm QLVBĐH, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Ứng  ụng 

Góp ý thành phố
14
; báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT đối với 

Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Hệ thống camera giám sát giao thông; 

có ý kiến sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề xuất cấp độ đối với Cổng Thông tin điện tử 

thành phố, Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống CSDL công chứng, Hệ thống 

CSDL lý lịch tư pháp. 

- Hoàn thành triển khai mô hình “4 lớp” an toàn thông tin và kết nối chia sẻ 

 ữ liệu mã độc với Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia theo Chỉ thị số 

14/CT-TTg (năm 2018, 2019) của Thủ tướng Chính phủ. 

đ) Hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng  oanh nghiệp 

Năm 2020, Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, giải pháp nhằm 

hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các  oanh nghiệp ngành TTTT: 

- Hoàn thành việc tham mưu UBND thành phố hỗ trợ kinh phí thuê mặt 

bằng trong Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng cho Công ty TNHH Japan Quality 

với số tiền 182.908.800 đồng. Hỗ trợ, hướng dẫn 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề 

nghị thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 270 (đến nay, chưa có 

đơn vị được thụ hưởng theo chính sách trên).   

- Hướng dẫn và thực hiện xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 

cho 12 doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố.  

- Tham dự buổi gặp mặt đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với CEO các Doanh 

nghiệp thuộc Hiệp hội phần mềm, để lắng nghe chia sẻ cùng các  oanh nghiệp 

những khó khăn vướng mắc sau đợt dịch Covid. 

- Hướng dẫn các  oanh nghiệp CNTT tham gia các giải thưởng “Chuyển đổi 

số Việt Nam” của Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, giải thưởng “Sản phẩm 

công nghệ số Make in Vietnam năm 2020” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối 

hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, thúc đẩy công 

tác truyền thông, quảng bá sản phẩm công nghệ của các  oanh nghiệp CNTT trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó, thành phố Đà Nẵng đã có 5 đơn vị đạt Giải 

thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (Sở TTTT, Công ty CP Tâm Hợp Nhất, 

Công ty CP Công nghệ số thông minh, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, 

Tổng Công ty Điện lực miền Trung). 

- Sở TTTT đã tổng hợp (đợt 1) thông tin 67 sản phẩm công nghệ số của 

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng, cung cấp cho nhiều người  ùng, tại nhiều tỉnh thành 

trong đó 10 sản phẩm nền tảng và 18 nhu cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số 

của 07 cơ quan nhà nước. Các sản phẩm và nhu cầu trên được đăng tải, công bố 

trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Fanpages DaNang Smart City và có văn 

bản giới thiệu đến hiệp hội, doanh nghiệp thành phố; 

                                                
14

 UBND thành phố đã phê  uyệt hồ sơ cấp độ Phần mềm QLVBĐH tại Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020; Cổng dịch vụ công thành phố tại Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 15/12/2020, Ứng dụng Góp ý tại 

Quyết định số 5253/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 
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- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng đăng ký khoảng 30 sản phẩm công nghệ số của Đà Nẵng tham gia giải 

thưởng Make in Viet Nam năm 2020  o Bộ TTTT tổ chức. 

4. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Bưu chính Viễn thông 

a) Về mạng lưới bưu chính, viễn thông 

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 20  oanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực Viễn thông; hơn 55 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính. Có 

khoảng 157 bưu cục, chi nhánh phục vụ bưu chính, chuyển phát và 11 điểm bưu điện 

văn hoá xã.  

- Sản lượng bưu chính ước tính trong năm 2020 đạt khoảng 11.790.000 thư, 

kiện hàng. Mạng lưới chuyển phát rộng khắp địa bàn thành phố, nhiều đơn vị liên kết 

với các  oanh nghiệp bán lẻ để có văn phòng đại điện, các điểm phục vụ, kho vận trên 

địa bàn thành phố. Các  oanh nghiệp đều hỗ trợ người  ùng tra cứu vận đơn trực 

tuyến. 

b) Về hạ tầng viễn thông 

Năm 2020, Sở hoàn thành tốt công tác chỉ đạo, triển khai bảo đảm hạ tầng viễn 

thông - CNTT phục vụ cho hoạt động của các CQNN và cung cấp dịch vụ công cho 

người  ân; đặc biệt phối hợp triển khai hệ thống mạng và bảo đảm thông tin liên lạc 

phục vụ đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; phục vụ công tác điều hành phòng, 

chống dịch bệnh Covi , phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn.  

- Về quản lý cáp thông tin: Phối hợp với Điện lực Đà Nẵng triển khai sắp xếp 

cáp tại 68 đoạn/tuyến đường và 136 vị trí mất mỹ quan với hơn 51 km; tiếp nhận và 

xử lý hơn 30 trường hợp phản ảnh liên quan đến cáp viễn thông. Tham mưu trình 

UBND thành phố Quy trình hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn TP.    

- Về quản lý trụ ăng-ten, trạm BTS: Thỏa thuận lắp đặt trạm BTS thân thiện 

môi trường tại 184 vị trí; cấp phép xây  ựng 04 trạm BTS cồng kềnh. Để phòng, 

chống thiên tai, bão lũ năm 2020, Sở triển khai thực hiện hạ độ cao, giảm tải tháo thiết 

bị 234 trạm BTS. Thực hiện tháo  ỡ 08 trạm BTS của Gtel không sử dụng, mất an 

toàn trong mùa mưa bão, các  oanh nghiệp chủ động tháo  ỡ, thay thế cột cồng kềnh 

bằng trạm thân thiện môi trường tại 03 vị trí. 

- Thực hiện bố trí điều chuyển khoảng 80 điểm thu phát sóng wifi ít người sử 

 ụng đến các địa điểm có nhu cầu cao như các trung tâm Y tế quận, huyện, Bệnh viện 

Đà Nẵng, 13 khu nhà công nhân trên địa bàn thành phố; 10 điểm wifi công cộng đến 

hai thôn Tà Lang, Giàn Bí... nhằm tạo điều kiện cho người  ân,  oanh nghiệp và cán 

bộ công chức sử  ụng  ễ  àng sử  ụng  ịch vụ công và tiếp cận thông tin của TP.  

- Triển khai Hệ thống họp trực tuyến và bảo đảm hạ tầng phục vụ tổ chức 161 

cuộc họp trực tuyến. Triển khai lắp đặt hệ thống LoRa và thí điểm nhận  iện sự hài 

lòng của người  ân tại bộ phận một cửa. Hoàn thành lắp đặt thí điểm 20 cụm thu 

truyền thanh kỹ thuật số trên địa bàn Phường Nại Hiên Đông và Phường An Hải Bắc 

của quận Sơn Trà. 
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c) Doanh thu hoạt động bưu chính, chuyển phát đạt 690 tỷ đồng. Doanh thu 

viễn thông, internet đạt hơn 10.777 tỷ đồng. 

         5. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 119 cơ quan báo, đài (trong đó có 5 báo, 

đài địa phương); 11 Nhà xuất bản (01 Nhà xuất bản địa phương và 10 văn phòng đại 

diện, chi nhánh Nhà xuất bản); 24 cơ sở in xuất bản phẩm đã được cấp giấp phép hoạt 

động, cùng với hơn 400  oanh nghiệp in lớn nhỏ; 52 đơn vị phát hành và 64 điểm, 

cửa hàng, nhà sách ( oanh nghiệp phát hành tư nhân chiếm trên 95%); 42 đài truyền 

thanh quận, huyện, phường xã; gần triệu tài khoản mạng xã hội. 

a) Về báo chí: Thực hiện ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc 

nâng cao hiệu quả QLNN về báo chí và đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền giai đoạn 2020 - 2025 giữa Sở TTTT và Cục Báo chí, Bộ TTTT; thiết lập 

Đường  ây nóng để cá nhân, tổ chức phản ánh quá trình tác nghiệp của báo chí qua 

Tổng đài 1022. Duy trì hoạt động Tổ Công tác thông tin báo chí, theo đó Tổ đã 

chọn lọc và điểm 5.499 tác phẩm báo chí gửi đến lãnh đạo thành phố và các cơ 

quan, đơn vị, trong đó có 264 vấn đề báo chí quan tâm, phản ánh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị xử lý và phản hồi. Các đơn vị đã phản hồi 172/264 (65,2%) vấn đề 

báo nêu. Tổ chức làm việc để xử lý thông tin với 02 cơ quan báo chí; đề nghị các 

cơ quan báo chí điều chỉnh 18 lượt thông tin chưa phù hợp; đề nghị Cục Báo chí 

xử lý 01 trường hợp thông tin vi phạm pháp luật. Các cơ quan báo chí đã tích cực 

hỗ trợ thành phố trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là các vấn đề nóng, các chủ 

điểm lớn. Theo đó, các cơ quan báo chí đã thực hiện hơn 230.000 tin, bài, phóng 

sự, chuyên đề phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố 

Đà Nẵng.  

c) Về quản lý thông tin mạng xã hội: Năm 2020, đã có gần 7 triệu lượt đề 

cập đến thành phố Đà Nẵng trên mạng Internet. Tính riêng trên mạng xã hội có gần 

60 triệu lượt tương tác. Số lượng đề cập tích cực khoảng 11%; đề cập tiêu cực 

khoảng 9%, đề cập trung tính khoảng 80%. Số lượt xử lý thông tin vi phạm trên 

mạng xã hội có chiều hướng tăng. Sở tổ chức thu thập, theo  õi khoảng 40 trang 

mạng xã hội facebook nổi cộm, qua đó, đã phát hiện 23 trường hợp thông tin có 

 ấu hiệu vi phạm pháp luật; xử lý và phối hợp xử lý hành chính 05 trường hợp với 

tổng số tiền 43,5 triệu đồng; đề nghị cơ quan cấp trên xử lý 13 trường hợp khác. 

Thực hiện Giám định tư pháp đối với hơn 60 bài viết trên các trang mạng xã hội 

Facebook.  

d) Về thông tin cơ sở: Sở đã chủ động bám sát và thường xuyên chỉ đạo, 

cung cấp thông tin để hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền. 

Theo đó, hệ thống truyền thanh cơ sở, loa phát thanh, truyền thanh lưu động tại các 

quận, huyện đã phát hơn 04 triệu phút tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Trung ương và thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19.  

đ) Về công tác tuyên truyền: Trong năm qua, Sở đã ban hành hơn 500 văn 

bản (65 kế hoạch, gần 110 báo cáo, 350 công văn hướng dẫn tuyên truyền) các chủ 

trương, chính sách của thành phố; cập nhật và chuyển hơn 200 lượt thông tin qua 

email đến các phóng viên báo chí. Tổ chức thành công Giải báo chí tuyên truyền 
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về thành phố Đà Nẵng năm 2020 với 3 nhóm chủ đề: Chương trình Thành phố 4 

an, Đà Nẵng - Thành phố môi trường và Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020; triển 

khai thực hiện hợp tác truyền thông với 9 cơ quan báo chí.  

e) Về xuất bản - in - phát hành: Tham mưu các nội  ung liên quan đến chủ 

trương thành lập Hiệp hội In Đà Nẵng; đề nghị các địa phương và  oanh nghiệp 

xuất bản, in, phát hành phối hợp kiểm tra, ngăn chặn xử lý việc in và phát hành các 

xuất bản phẩm vi phạm theo đề nghị của Bộ TTTT.  

g) Doanh thu in, phát hành báo chí, xuất bản đạt: 1.137 tỷ đồng. Nộp ngân 

sách khoảng 8,1 tỷ đồng. 

Do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19,  oanh thu năm 2020 của các 

doanh nghiệp xuất bản, in, phát hành đều giảm so với năm 2019: Doanh thu của 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng giảm 14,8% so với 2019; 

Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng giảm 4,9% so với năm 2019, tuy nhiên 

nộp NSNN tăng 20,3%; Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng 

giảm 38,6% so với năm 2019; Công ty TNHH Trùng Khoa giảm 20% so với năm 

2019… 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Thanh tra, kiểm tra 

Đảng ủy chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra và kiến nghị xử lý các trụ treo cáp 

viễn thông, trụ điện không sử dụng hoặc tồn tại bất hợp lý trên địa bàn thành phố; 

hoàn thành việc kiểm tra hành chính tại 01 đơn vị trực thuộc; phối hợp thanh tra 

tần số vô tuyến điện tại 10 tổ chức, đơn vị; thường xuyên theo  õi, kiểm tra, phát 

hiện và xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và các 

trường hợp vi phạm quy định pháp luật của ngành TT&TT, đặc biệt là việc đưa 

thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch COVID-19
15

; yêu cầu các ngừng 

cung cấp dịch vụ đối với 181 số điện thoại quảng cáo rao vặt. 

b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Đảng ủy chỉ đạo xử lý đúng hạn các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của tổ 

chức, công  ân. Trong năm 2020, Sở đã thực hiện 25 lượt trả lời công  ân qua 

Cổng Góp ý thành phố; tiếp nhận và giải quyết 49 đơn, kiến nghị của tổ chức, công 

 ân, trong đó: đã trả lời 30 đơn, kiến nghị, đang xử lý 18 đơn, kiến nghị; 01 đơn 

lưu  o không đủ điều kiện để giải quyết. 

7. Công tác kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản 

 a) Đảng ủy đã chỉ đạo tham mưu ban hành Danh mục chương trình,  ự án 

ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng năm 2020 với 74 chương trình, 

dự án, tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng; thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí 

kinh phí đầu tư phát triển cho các sở, ngành triển khai Đề án thành phố thông minh 

và đầu tư ứng dụng CNTT hơn 180 tỷ đồng.  

 b) Ban hành Khung hướng dẫn triển khai chương trình,  ự án CNTT, viễn 

thông năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. 

                                                
15

 Sở đã ra 07 quyết định xử phạt về các hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 57,25 triệu đồng 
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c) Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp để thụ hưởng chính sách 

mới về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 270/NQ-

HĐND ngày 12/12/2019 về quy định chính sách hỗ trợ phát triển CNTT trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng và các chính sách liên quan. 

d) Triển khai xây  ựng Phương án giá  ịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN trong lĩnh vực TTTT. 

8. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), đổi mới sáng tạo 

a) Công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật được 

đẩy mạnh, góp phần triển khai hiệu quả các mô hình, công nghệ mới trong TPTM. 

Trong năm 2020, 04 Tiến sĩ: Nguyễn Quang Thanh, Thái Thanh Hải, Trần Thanh 

Trúc, Lê Quang Mừng đã có có 05 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế và 01 báo cáo tại hội thảo quốc tế; triển khai 02 đề tài NCKH cấp thành 

phố và nghiệm thu đúng tiến độ; năm 2021 có 23 sáng kiến đề tài sáng kiến, giải 

pháp phục vụ công tác của CCVC-LĐ được công nhận và đang trình UBND TP 

công nhận 04 sáng kiến có lan tỏa, tác động toàn TP. 

b) Đặc biệt, trong thời điểm thành phố căng mình chống  ịch Covi -19, các 

đơn vị,  oanh nghiệp ngành đã có những sáng kiến, ý tưởng được triển khai áp 

 ụng trong thực tế, qua đó góp phần chung tay, đồng hành cùng chính quyền và 

nhân  ân thành phố phòng, chống  ịch bệnh. Tiêu biểu như: CSDL thông tin bệnh 

nhân Covi -19; Bản đồ, biểu đồ thông tin  ịch tễ Covi -19 (Trung tâm PSC); máy 

sát khuẩn tự động. 

Đặc biệt, trong 2 đợt  ịch Covi -19 tại Đà Nẵng, các đơn vị,  oanh nghiệp 

của ngành đã có những sáng kiến, ý tưởng được triển khai áp  ụng trong thực tế, 

qua đó góp phần chung tay, đồng hành cùng chính quyền và nhân  ân thành phố 

phòng, chống  ịch bệnh. Tiêu biểu như: máy sát khuẩn tự động (Công ty Cổ phần 

Công nghệ Tâm Hợp Nhất); ứng  ụng thẻ gắn mã QR Co e kiểm soát lượt người 

ra/vào chợ (Công ty TNHH MTV công nghệ Astraler). Đặc biệt, năm nay, thành 

phố Đà Nẵng đã có 5 đơn vị đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (Sở 

TTTT, Công ty CP Tâm Hợp Nhất, Công ty CP Công nghệ số thông minh, Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung); 02 đơn vị 

đạt Giải thưởng Make in Viet Nam 2020. 

9. Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội được giao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT, xây 

dựng và vận hành CQĐT và góp phần cải cách hành chính của TP Đà Nẵng. Tổng 

doanh thu của các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020 đạt 62,285 tỷ đồng
16
, đạt 92% so 

với năm 2019 (67,7 tỷ đồng). Thu nhập bình quân của viên chức, người lao động các 

đơn vị đạt từ 7,2-11 triệu đồng/người/tháng
17

. 

a) Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng 

                                                
16 IID: 42,7 tỷ đồng, DNICT: 11,885 tỷ đồng, CENTIC: 5,4 tỷ đông; PSC: 2,3 tỷ đồng. 
17

 IID: 11 triệu đồng; CENTIC: 11 triệu đồng; DNICT: 8,5 triệu đồng; PSC: 7,2 triệu đồng. 
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Tiếp tục khai thác hiệu quả Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ bảo đảm vận hành ổn định và thông suốt hạ tầng CNTT phục vụ 

Chính quyền điện tử; hạ tầng khu công viên phần mềm để hỗ trợ doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covi . Đặc biệt, trong năm 2020 Trung 

tâm đã bảo đảm hạ tầng thông suốt phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền 

thành phố trong phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn an ninh thông tin phục 

vụ đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của thành phố. Hoàn thành lắp đặt 30 điểm phát 

sóng phục vụ người  ân, bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng; triển khai, phục vụ tổ 

chức 161 cuộc họp trực tuyến với trên 200 đầu cầu;...  

b) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng 

 Vận hành tốt hệ thống Chính quyền điện tử, bắt đầu tiếp nhận và vận hành 

các ứng dụng thông minh. Trong năm, đã tổ chức 1.234 lượt hỗ trợ, ứng cứu sự cố 

cho Hệ thống eGov; hỗ trợ 128 lượt cập nhật, bổ sung cho các ứng dụng của Hệ 

thống eGov. 

c) Trung tâm Thông tin  ịch vụ công Đà Nẵng 

Hình ảnh và đầu số 1022 của đơn vị đã được đông đảo người  ân,  oanh 

nghiệp ngày càng tin tưởng, kết nối. Năm 2020, Trung tâm giải đáp 470.000 lượt 

yêu cầu, tra cứu thông tin; tiếp nhận hơn 6.700 lượt phản ánh, kiến nghị chuyển cơ 

quan chức năng xử lý. Đặc biệt, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

người  ân phòng tránh  ịch bệnh, bão, lũ; triển khai kịp thời và hiệu quả các ứng 

dụng CNTT trong phòng, chống Covid-19; thí điểm triển khai Trung tâm Mini 

IOC; vận hành hiệu quả ứng dụng Danang Smart City, ứng dụng Cho và Nhận, 

Chatbot, Cổng dịch vụ dữ liệu. 

  ) Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng 

Là đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính, năm 2020, Trung tâm Vi mạch Đà 

Nẵng tiếp tục triển khai ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu của Trung tâm vào đời 

sống, không chỉ tại Đà Nẵng mà còn tại nhiều địa phương khác. Các giải pháp đo 

mưa, đo mực nước, camera thông minh, quan trắc môi trường của CENTIC đã hiện 

diện tại 64/64 tỉnh thành, tiết kiệm đáng kể cho ngân sách quốc gia so với việc mua 

giải pháp nhập ngoại; tạo thương hiệu về nghiên cứu công nghệ cao cho Trung tâm 

và cho thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, sản phẩm nền tảng camera thông minh của 

Trung tâm Vi mạch đạt giải thưởng Smart City Vietnam 2020.   

II. CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Ngành TT&TT Đà Nẵng ý thức được trách nhiệm xã hội và có những hoạt 

động tích cực, đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt tinh thần tương thân 

tương ái được thể hiện rõ trong đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ. Tiêu biểu: 

1. Năm 2020, CCVC-LĐ Sở TTTT tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội, 

từ thiện với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng; phụng  ưỡng 01 Mẹ Việt Nam anh 

hùng (2.000.000 đồng/tháng). Bên cạnh đó, qua vận động từ Công đoàn Sở, các tổ 

chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống  ịch COVID-19 của thành 

phố với gần 1,3 tỉ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác cùng cơ sở hạ tầng 

viễn thông phục vụ công tác chống  ịch. 
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2. Việc thực hiện trách nhiệm xã hội, từ thiện là một phong trào lớn trong 

doanh nghiệp TTTT và được thực hiện thường xuyên. Tiêu biểu như: Viettel Đà 

Nẵng, VNPT Đà Nẵng, Mobifone khu vực 3 đã đồng hành cùng thành phố triển 

khai hạ tầng viễn thông tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện  ã chiến. Tập đoàn 

FPT tài trợ 1 tỷ đồng triển khai đường truyền Internet hỗ trợ 03 bệnh viện của 

thành phố Đà Nẵng. Công ty Phi Long kịp thời lắp đặt 01 máy đo thân nhiệt tại 

Trung tâm hành chính thành phố; hộ trợ 10 máy in, 20 laptop tại Bệnh viện  ã 

chiến Tiên Sơn; Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp nhất trao tặng 100 máy sát 

khuẩn tự động cho các cơ quan, địa phương, trường học... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả tích cực 

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức và bất ngờ lớn, tác động 

nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả 

nước nói chung. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt bậc, toàn ngành TTTT giữ được 

mức độ tăng trưởng 5,24%, là một trong các trụ đỡ chính nhằm kìm chế sự sụt 

giảm nghiêm trọng của toàn nền kinh tế. 

Công tác QLNN ngành TTTT đạt được nhiều kết quả tích cực; Sở TTTT 

hoàn thành xuất sắc các nhiêm vụ UBND thành phố giao; tiếp tục triển khai, duy 

trì hoạt động ổn định Hệ thống thông tin chính quyền điện tử; bảo đảm an toàn an 

ninh hệ thống thông tin thành phố,  uy trì ổn định tình hình thông tin xã hội (thông 

qua công tác phát ngôn, họp báo cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí); tiếp tục 

triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Thành ủy về phát triển hạ tầng 

CNTT và truyền thông tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; 

Chương trình số 37-CTr/TU của BTV Thành ủy triển khai thực hiện chuyên đề 

“Tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, điện tử, viễn thông phù 

hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư gắn với xây  ựng chính 

quyền điện tử, thành phố thông minh” theo Nghị quyết số 43-NQ/TW. 

Thành phố Đà Nẵng đạt Giải thưởng Thành phố thông minh 2020 và 03 giải 

chuyên đề: Hạ tầng thông minh, Dịch vụ thông minh và Thành phố sáng tạo, khởi 

nghiệp (đây là Giải thưởng  anh giá nhất và  uy nhất  ành cho nhóm các thành 

phố/đô thị của Giải thưởng năm nay). Sản phẩm nền tảng camera thông minh của 

Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng đạt giải thưởng Smart City Vietnam 2020. Sản phẩm 

Chatbot dịch vụ công (Chatbot 1022) lọt vào vòng Chung kết GO Smart Award 

2020 của Tổ chức toàn cầu của các thành phố thông minh; Cổng dịch vụ dữ liệu 

Đà Nẵng đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc của Giải thưởng chuyển đổi số 

Việt Nam; Thành phố Đà Nẵng đã được xếp hạng A (dẫn đầu) về an toàn thông tin 

do Cục An toàn thông tin công bố. 

 Sở được Bộ trưởng Bộ TTTT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 

triển khai kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 giai đoạn 2011- 2019; Cục trưởng 

Cục Tần số vô tuyến điện về thành tích trong phối hợp công tác quản lý tần số vô 

tuyến điện năm 2020. Chủ tịch UBND thành phố tặng 10 Bằng khen chuyên đề
18

. 

                                                
18

 Dân chủ cơ sở giai đoạn 2015-2020; phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020; Cải 

cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tham mưu đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2020; tham mưu đạt Giải 
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 2. Khó khăn 

a) Lĩnh vực ứng  ụng CNTT 

- Một số văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành hiện nay chưa theo 

kịp xu thế công nghệ mới, chưa tạo điều kiện thuận lợi trong xây  ựng TPTM, 

chuyển đổi số
19

. 

- Các CSDL nền quốc gia theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 

( ân cư, đất đai, thuế, bảo hiểm, thống kê, tài chính) đến nay các Bộ ngành chưa 

triển khai xong, chưa có sản phẩm đưa nào sử  ụng; các ứng  ụng của Bộ ngành 

được triển khai ở địa phương đóng kín và chưa mở để chia sẻ. Tại Đà Nẵng, Một 

số cơ sở  ữ liệu của các sở ngành chưa được chia sẻ một cách đầy đủ để sử  ụng 

chung (quan trắc môi trường, đất đai,..) hay camera an ninh ( ù  o ngân sách thành 

phố đầu tư, có kết luận của đ/c Bí thư, và yêu cầu chia sẻ  ữ liệu thô; nhưng Công 

an thành phố đề nghị chờ có ý kiến của Bộ Công an). 

- Chất lượng Dữ liệu sau một thời gian hình thành từ các cơ sở dữ liệu hoặc 

từ các ứng dụng chuyên ngành chưa bảo đảm đầy đủ, chính xác và  uy nhất cần 

phải qua quá trình làm sạch, tối ưu để bảo đảm tính khả dụng của dữ liệu. 

- Việc triển khai một số công nghệ mới, cần phải có thời gian nghiên cứu, 

triển khai thận trọng, thí điểm trước để đưa ra mô hình, chẳng hạn Bộ TTTT mới 

hướng  ẫn thí điểm mô hình, nền tảng và một số ứng  ụng; riêng Trung tâm IOC 

đang lấy ý kiến Bộ ngành và địa phương về mô hình, chức năng.Việc triển khai 

TPTM phải liên tục, lâu  ài (10-20 năm) và cần sự tham gia của mọi cơ quan, 

người  ân;  o vậy rất cần các cơ quan, địa phương đồng hành, trước mắt là triển 

khai tích cực, trách nhiệm hiệu quả các chương trình,  ự án liên quan và bảo đảm 

mục tiêu của ngành mình, địa phương mình trong Đề án TPTM;  

- Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa xác định cần phải có hệ thống/ứng 

dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong điều kiện tinh giảm biên chế 

và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. Một số cơ quan chưa chủ động chỉ đạo, ưu 

tiên nguồn lực, gương mẫu triển khai ứng dụng CNTT; mức độ quan tâm đối với 

các ứng dụng TPTM thường ở mức “Có cũng được”; 

- Các vấn đề liên quan đến chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa có hướng 

dẫn thống nhất hoặc ban hành kịp thời từ Trung ương (như Trung tâm IOC, Nghị 

đinh về định  anh điện tử,..); 

- Dịch vụ hành chính công vẫn còn thực hiện trực tiếp và “một cửa” theo sở 

ngành, theo địa bàn quận, huyện, phường xã; chưa phải là “một cửa bất kỳ”; chưa 

sử dụng kết quả dịch vụ công trước đó để cung cấp dịch vụ công khác,  ịch vụ cấp, 

đổi giấy phép đã cấp vẫn còn mất nhiều thời gian;  

                                                                                                                                                       
thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020; công tác đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; Cải cách 

hành chính 2019; Ứng dụng CNTT 2019; Văn thư Lưu trữ 2019; công tác báo chí 2020. 
19 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, 

yêu cầu trạm quan trắc môi trường nước thải phải có nhà trạm, máy bơm, thùng chứa mẫu nước, điều hoà, báo cháy,… Trong khi đó có thể sử 

dụng công nghệ IoT và năng lượng mặt trời thiết lập 01 trạm có đầy đủ chức năng, giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành bảo đảm tính hiệu quả. 
Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán (quy định thẻ định danh, 

liên kêt với 01 tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ,...); nên không đủ pháp lý để triển khai Dự án thẻ du lịch thông minh ( ù UBND thành phố đã 

thông qua chủ trương triển khai, kế hoạch triểm khai từ năm 2019). 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=180009
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- Việc ứng dụng CNTT, công nghệ số trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các 

tổ chức chính trị, xã hội chưa đồng bộ với các cơ quan nhà nước; Hệ thống mạng 

thông tin  iện rộng của Đảng chưa kết nối liên thông với mạng các cơ quan chính 

quyền; Việc  uy trì hai hệ thống “mạng trong”, “mạng ngoài”  ẫn tới làm tăng vốn 

đầu tư thiết bị, phần mềm và tăng thêm công việc cho các bộ phận nghiệp vụ; 

- TMĐT chưa thật sự mang tính đột phá trong hoạt động sản xuất kinh 

 oanh, còn để tự phát theo tình hình chung toàn quốc, người  ân vẫn còn thói quen 

thanh toán tiền mặt, Thành phố chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng như chưa 

có yếu tố hoặc đối tượng “ ẫn dắt”; 

- Nhân lực CNTT-TT toàn thành phố mỏng, Sở, ban, ngành, UBND các 

quận, huyện thiếu cán bộ CNTT, giao kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác hoặc không 

đủ trình độ để triển khai ứng dụng CNTT, TPTM, chuyển đổi số; 

- Nguồn lực đầu tư cho CNTT nói chung còn hạn chế
20
, vốn đầu tư cho các 

hệ thống, ứng  ụng thực hiện theo thủ tục vốn sự nghiệp, thường xuyên (thực hiện 

1 năm), thêm vào đó sản phẩm không có sẵn trên thị trường nên các sản phẩm xây 

 ựng phát huy hiệu quả thấp; 

c) Lĩnh vực công nghiệp ICT 

Hiện nay, việc thực thi chính sách về khu CNTT tập trung nhằm hỗ trợ Chủ 

đầu tư, Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 

08/11/2013 của Chính phủ đã bộc lộ một số vấn đề hạn chế về chính sách ưu đãi về 

thuế, ưu đãi tiền sử dụng đất, thuê đất.  

- Về chính sách đất đai Nghị định số 154/2013/NĐ-CP quy định chủ đầu tư 

xây  ựng hạ tầng CNTT tập trung được giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

phải nộp ngân sách nhà nước tùy theo hình thức lựa chọn giao đất hoặc thuê đất. 

Thực tế, chính sách ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu CNTT TT 

vẫn chưa được áp  ụng thực hiện. Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai năm 2013 

(ban hành sau thời điểm của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP) đã không đồng bộ, 

thiếu các quy định về khu CNTT tập trung; Sở đã có văn bản đề xuất Bộ TTTT 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai Nghị định số 154/2013/NĐ-CP. 

- Về chính sách thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực CNTT và trong khu 

CNTT tập trung nghiên cứu sửa đổi, trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân để thực hiện 

các giải pháp tại Mục II của Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 của Chính 

phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt 

Nam. 

 ) Lĩnh vực viễn thông, Internet 

- Chưa triển khai 5G trên địa bàn thành phố; hệ thống họp trực tuyến chưa 

triển khai cho các 100% cơ quan Đảng, chưa triển khai xuống xã, phường; 

- Về mặt truyền  ẫn mạng cáp quang của thành phố hiện nay gồm có: mạng đô 

                                                
20 Kinh phí đầu tư cho CNTT năm 2019 chiếm khoảng 0,6% tổng chi ngân sách thành phố, thấp hơn giá trị theo Luật CNTT là 

2% và theo đề nghị, hướng dẫn của Bộ TT&TT là tối thiểu 1%. Với nguồn vốn XDCB bố trí năm 2020 của Đề án TPTM và các 

dự án chuyên ngành khác, giá trị đầu tư CNTT năm 2020 đạt gần 1,4% tổng chi ngân sách thành phố. 
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thị thành phố ( o Sở Thông tin và Truyền thông quản lý), mạng đèn tín hiệu giao 

thông ( o Sở Giao thông Vận tải quản lý) và mạng cáp  o Công an thành phố quản lý. 

Các mạng này chưa được khớp nối với nhau để sử  ụng hiệu quả. Các hệ thống 

camera hiện nay chưa được quản lý hiệu quả. Số lượng tuy lớn nhưng chưa có khả 

năng chia sẻ để tận  ụng giải quyết các vấn đề liên quan đến đô thị.   

đ) Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có lúc, có nơi còn chưa 

đạt yêu cầu. 

3. Giải pháp khắc phục 

a) Lĩnh vực ứng  ụng CNTT và công nghiệp ICT 

- Các vấn đề khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách, Sở đã tham mưu 

UBND thành phố kiến nghị Chính phủ và trực tiếp đề xuất Bộ TTTT tại các cuộc họp 

giao ban QLNN ngành các giải pháp tháo gỡ vướng mắc. 

+ Bộ TTTT tham mưu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm rà 

soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tạo điều kiện thuận 

lợi để triển khai các công nghệ mới theo xu hướng CMCN 4.0; thực hiện chia sẻ 

 ữ liệu số của các Hệ thống, CSDL quốc gia cho các địa phương theo đúng quy 

định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

+ Bộ TTTT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, 

ngành liên quan sớm xây  ựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành khung chính 

sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm,  ịch vụ, mô hình mới ứng 

 ụng công nghệ số tại Việt Nam trong năm 2021. 

+ Bộ TTTT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan sớm 

xây  ựng cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù cho các cán bộ chuyên trách CNTT, 

đảm bảo triển khai thành phố thông minh và chuyển đổi số. 

+ Bộ TTTT tham mưu sửa đổi bổ sung Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 

08/11/2013 của Chính phủ để phù hợp với tình hình thực tế. 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần  ành sự quan tâm đúng mức đối với công 

tác triển khai các ứng  ụng CNTT, ứng  ụng TPTM trong hoạt động quản lý, điều 

hành của đơn vị, đặc biệt năm 2021  

-  Rà soát, cập nhật, trình ban hành lại Quy chế chia sẻ cơ sở  ữ liệu.  

- Tiếp tục đào tạo, bồi  ưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên 

trách CNTT. Xây  ựng chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT. 

b) Lĩnh vực viễn thông, Internet 

Thí điểm hạ tầng 5G tại các khu CNTT tập trung, khu CVPM. Xây  ựng Quy 

hoạch mạng lưới hệ thống camera trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

c) Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

 Các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện thực hiện nghiêm túc Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tham gia tích cực các chương trình tập huấn 

 o Sở TT&TT chủ trì. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

  Xác định năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm  iễn ra 

Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội 

nhiệm kỳ 2021-2026; là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 

Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025 và các Kế hoạch phát triển ngành 

TTTT giai đoạn 2021-2025; ngành TT&TT tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Tập trung công tác QLNN, hỗ trợ tốt hơn nữa đến các Doanh nghiệp ngành 

TT&TT, phấn đấu tổng  oanh thu toàn ngành TT&TT Đà Nẵng năm 2021 đạt 

32.800 tỷ đồng; xuất khẩu 110 triệu USD; tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm 

(VA) đạt 5-6%; tốc độ tăng  oanh thu của Ngành là 10-11%. 

 2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin 

a) Huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng số, hạ tầng các khu CNTT 

nhằm phục vụ phát triển công nghiệp CNTT, góp phần chuyển dịch kinh tế theo 

hướng bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ 

thành phố Đà Nẵng, và các nội dung được giao tại Chương trình số 01-CTr/TU 

ngày 10/12/2020 của Thành ủy về Chương trình hành thực hiện Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố: 

- Xây  ựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án Chuyển đổi số đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thúc đẩy phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 147/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Triển khai xúc tiến đầu tư  ự án Khu Công viên phần mềm số 2 và các khu 

công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 

của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ doanh nghiệp CNTT phát triển. 

b) Triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về xây  ựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 

2045; Chương trình số 37-CTr/TU và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy về 

phát triển hạ tầng CNTT-TT tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0; phát 

triển công nghiệp CNTT, điện tử gắn với nền kinh tế số. 

c) Tập trung triển khai theo chỉ đạo Bí thư Thành ủy đã làm việc với các cơ 

quan về tình hình triển khai Đề án TPTM và phát triển công nghiệp CNTT (vào 

ngày 25/9/2020) đặc biệt là hoàn thiện Nền tảng đô thị theo hướng dẫn của Bộ 

TT&TT; Nâng cấp, hoàn thiện Kho dữ liệu  ùng chung, Triển khai Trung tâm 

Giám sát điều hành tập trung qua đó kết nối, thu thập dữ liệu các ngành về tập 

trung, chia sẻ dừng chung, bắt đầu triển khai camera  ùng chung  ọc biển và khu 

vực trọng điểm, của ngõ vào thành phố…. 
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 d) Đề án tổ chức, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông 

minh, phục vụ chính quyền đô thị (trình UBND thành phố trong tháng 07/2021 để 

rà soát và trình Thành ủy trong tháng 12/2021). 

đ) Hoàn thiện các thủ tục để huy động nguồn lực của các  oanh nghiệp 

CNTT, viễn thông để đầu tư Dự án Không gian đổi mới sáng tạo tại Hòa Xuân. 

e) Tham mưu xây  ựng phương án vận hành, khai thác khu Công viên phần 

mềm số 2 nhằm bảo đảm không gian phát triển cho doanh nghiệp CNTT. 

3. Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông 

a) Hỗ trợ các  oanh nghiệp bưu chính, viễn thông tham gia vào quá trình 

chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

b) Hỗ trợ các  oanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển mạng lưới, đặc 

biệt là phủ sóng  i động tại khu du lịch, công cộng, các khu công nghiệp, công 

nghệ cao..., phát triển thuê bao, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông: 

- Triển khai nhân rộng hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố 

theo tinh thần chỉ đạo của Cục truyền thanh cơ sở; 

- Triển khai thí điểm hạ tầng 5G tại các khu CNTT tập trung, khu công viên 

phần mềm; triển khai thí điểm triển khai cắt sóng 2G. 

c) Lĩnh vực Thông tin, Báo chí, Xuất bản 

- Thực hiện tốt công tác truyền thông Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội sách tại các quận, huyện trên địa 

bàn thành phố. 

- Tham mưu ban hành Quy chế đặt hàng các cơ quan báo chí thực hiện sản 

phẩm truyền thông về thành phố Đà Nẵng trên các ấn phẩm báo chí. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan của thành phố trong công tác quản lý và 

hoạt động các lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, 

thông tin cơ sở. 

 d) Các  oanh nghiệp ngành TTTT thành phố Đà Nẵng, các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở TTTT phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu  oanh thu kế hoạch năm 2021./.  

  Nơi nhận: 
- UBND TP (Báo cáo); 

- Doanh nghiệp ngành TT&TT TPĐN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu : VT, VP. NT 

GIÁM Đ C 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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