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• Diện tích: 1256 km2

• Dân số: ~ 900,000 người

• 70 km chiều dài đường biển

• 8 quận/huyện và 56 xã/phường

-ĐÀ NẴNG-
Định hướng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố điện tử



MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Ứng dụng
CNTT

- Cơ chế, chính sách là tiền đề
- Nhân lực, hạ tầng là nền tảng
- Ứng dụng và Công nghiệp CNTT

là mục tiêu và là động lực.

Trang 4

Công nghiệp
CNTT-TT

Hạ tầng

Nhân lực



CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
� Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

lần thứ XX xác định 05 đột phá về phát triển kinh tế - xã
hội, trong đó “Công nghiệp công nghệ thông tin được
xem là hướng đột phá mới”.

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

� Quyết định 9747/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 ban hành
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
nhà nước tại thành phố Đà nẵng giai đoạn 2013-2015
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� 10,000 người làm việc trong
lĩnh vực CNTT-TT

� Tại các cơ quan nhà nước
� 100% đơn vị có cán bộ chuyên 

trách CNTT.

100% Lãnh đạo được đào tạo 

NHÂN LỰC

� 100% Lãnh đạo được đào tạo 
CIO.

� Trên 95% CBCCVC tác nghiệp 
trên hệ thống.

� Tại các cơ sở đào tạo
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Học hàm/học vị Số lượng

Giáo sư/Phó giáo sư 18

Sau đại học 614

Đại học 680



Khu công nghệ cao Đà 
Nẵng (1010ha)

Công viên phần 
mềm số 2

CÔNG NGHIỆP CNTT

Khu công nghệ thông 

rộng (50ha)

Khu công nghệ thông 
tin tập trung mở

rộng (50ha) Công viên phần 
mềm số 1

Khu công nghệ 

(131ha)

Khu công nghệ 
thông tin tập trung 

(131ha)



CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐANG TRIỂN KHAI

Trang 8

Mạng MAN

Trung tâm dữ liệu

Trang thiết bị cơ sở

Wifi công cộng



ỨNG DỤNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
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Hệ thống một cửa hiện đại Văn phòng không giấy

Dịch vụ khai báo trực tuyến Dịch vụ đăng ký kinh doanh 
trực tuyến



NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC
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Phường điện tử/ Quận 
điện tử

Quản lý giấy phép lái xe

Quản lý hộ tịch 

Thông tin địa lý GIS

Quản lý y tế

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CHÍNH

Ứng dụng 
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Quản lý trợ cấp cho 
người nghèo

Quản lý đánh bắt cá

Quản lý quyền sử dụng 
đất

Quản lý đăng ký kinh 
doanh 

Quản lý dự án đầu tư

Quản lý cấp phép xây 
dựng

Mua sắm điện tử

Thông tin địa lý GIS Ứng dụng 
CNTT cho 

các cơ quan 
nhà nước



•Xây dựng Hệ thống 

2015

XÂY DỰNG CÁC CSDL NỀN

2011-2012

•Xây dựng CSDL
bản đồ nền thành
phố tỷ lệ ít nhất
1/500

•Xây dựng bản đồ lớp
giao thông và CSDL
•Xây dựng bản đồ lớp
chiếu sáng và CSDL
•Xây dựng bản đồ lớp
thoát nước và CSDL
•Xây dựng bản đồ lớp
công viên, cây xanh và
CSDL
•Xây dựng bản đồ lớp
công trình kiến trúc và
CSDL

•Xây dựng Hệ thống 
GIS trên bản đồ nền 
với các lớp thông 
tin giao thông, chiếu 
sáng, thoát nước...

2013

2013-2014

•Xây dựng bản đồ
lớp hạ tầng Thông
tin
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MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH

1313

Một “trung tâm kiểm soát” cơ sở hạ tầng
Quy hoạch cơ sở hạ tầng
dựa trên thông tin điện tử

Kết nối thông tin với công dân Một thành phố đáng sống



MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH

GPS GPS chocho xexe buýtbuýt

CÁC DỰ 
ÁN ĐANG 

TRIỂN 
KHAI
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GiámGiám sátsát thiênthiên taitai

QuảnQuản lýlý chấtchất lượnglượng nướcnước

KHAI



ODA
• Vốn vay của ngân hàng thế giới

• ODA của các nước Nhật, Đan Mạch…

KINH PHÍ
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Ngân sách NN

Vốn xã hội hóa

•Trung ương

• Địa phương

• Vốn từ doanh nghiệp (PPP, đầu tư…)

• Phí dịch vụ



� Đẩy mạnh cải cách quy trình thủ tục hành chính tạo thuận
lợi cho ứng dụng CNTT.

� Xây dựng kênh thông tin trao đổi kinh nghiệm giữa các địa
phương làm tốt CNTT trong cả nước.

� Cấp giấy phép cho các cơ quan nhà nước sử dụng các Hạ

ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

� Cấp giấy phép cho các cơ quan nhà nước sử dụng các Hạ
tầng đã được địa phương đầu tư như Mạng đô thị, Trung
tâm dữ liệu.

� Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT tiếp tục đề xuất Chính phủ
cấp kinh phí cho một số Chương trình mục tiêu về ứng
dụng và phát triển CNTT quốc gia.
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� Bộ TT&TT cấp kinh phí triển khai các đề án phát triển Công
nghiệp CNTT và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
theo Quyết định 50/2009/QĐ-TTg

� Bộ Thông tin và Truyền thông cần có hướng dẫn cụ thể về
việc triển khai Chương trình hành động của Nghị Quyết số

ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

việc triển khai Chương trình hành động của Nghị Quyết số
16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ;

� Phát triển Khu CNTT tập trung cần đưa thành chương trình
mục tiêu quốc gia. Sớm phê duyệt Qui hoạch phát triển các
Khu CNTT tập trung;
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� Chính phủ điều tiết từ 25 đến 30% nguồn thu:	phı́	Tarn	sos ,	
phı́	kho	sos 	đet 	 lại	cho	Bộ	Thông	tin	và	Truyern	thông	nhaxm	
bảo	đảm	các	đieru	kiện	thuận	lợi	trong	việc	trietn	khai	Quyes t	
định	1755/2010/QĐ-TTg	ngày	22/9/2010	của	Thủ	 tướng	
Chı́nh	phủ	ver 	việc	Phê	duyệt	Đer 	án	"Đưa	Việt	Nam	sớm	trở	

ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

Chıńh	phủ	ver 	việc	Phê	duyệt	Đer 	án	"Đưa	Việt	Nam	sớm	trở	
thành	nước	mạnh	ver 	Công	nghệ	thông	tin	và	Truyern thông“.

� Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư cho công nghiệp CNTT ở
cấp quốc gia,tạo cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT Đà
Nẵng tham gia.
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