
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND Thuận Phước, ngày        tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả 01 năm triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU  

về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025,  

định hướng đến năm 2030 

  

Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và truyền thông; 

 - UBND quận Hải Châu. 

Thực hiện Công văn số 1477/STTTT-CNTT ngày 24/6/2022 của Sở Thông 

tin và truyền thông về việc báo cáo tình hình, kết quả 01 năm triển khai Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển 

đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND 

phường Thuận Phước báo cáo đã đạt được một số kết quả sau: 

I. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

1. Về truyền thông, chuyển đổi nhận thức 

a) UBND phường đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính; 

Chỉ thị 29-CT/TU; công tác CNTT và khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công 

dân khi đến liên hệ thủ tục hành chính; chuyển đổi số và công tác tuyên truyền dịch vụ 

công trực tuyến mức 3;4 năm 2022 tại UBND phường Thuận Phước theo Kế hoạch số 

115/KH-UBND ngày 04/3/2022 cho toàn thể cán bộ, công chức, NLĐ, 60 BĐH Tổ dân 

phố. 

b) Đã có 05 tin, bài viết về chuyển đổi số được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử tại địa chỉ thuanphuoc.danang.gov.vn. Cài đặt hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên 

mục riêng về chuyển đối số bằng hình thức truyền thanh trên xe quy tắc di chuyển tại 

các tuyến đường trên địa bàn phường, với tần suất 1 lần/1 tuần. 

c) Ban hành kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 16/5/2022 về Chuyển đổi số năm 

2022 trên địa bàn phường Thuận Phước đến nay vẫn đang thực hiện. 

2. Về cơ chế, chính sách 

a) Ban hành kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/5/2022 về việc chuyển đổi số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn phường Thuận Phước. 

b) Đã triển khai các chính sách phục vụ chuyển đổi số: 

Đối với dịch vụ Bưu chính công ích: Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân 

nộp/nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu, giảm tải thời gian đi lại, các tổ chức và 
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cá nhân có thể yêu cầu sử dụng dịch vụ của Đại lý dịch cụ công trực tuyến bằng 1 trong 

3 cách: 

- Gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ công 1022; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn/dailyDVC; 

- Đến trực tiếp tại bưu cục (thông tin chi tiết về phí dịch vụ đã được đăng tải tại 

địa chỉ http: thuanphuoc.danang.gov.vn). 

Tuy nhiên có mặt hạn chế là diện tích tự nhiên của toàn phường chỉ có 2.06 km, 

giá sàn thấp nhất đối với việc giao nhận TTHC đã xong trên phạm vi tại phường là 

28.000đ/hồ sơ nên người dân không thực hiện dịch vụ này nên cho dù đã tuyên truyền, 

thông báo rộng rãi cho người dân được biết nhưng vẫn chưa thực hiện được. Chỉ có 

năm 2019, UBND phường đã trích ngân sách để thực hiện việc giao, nhận hồ sơ đối với 

các đối tượng là Thương binh đi lại khó khăn được 39 trường với tổng số tiền là 

1.092.000đ.  

Đối với triển khai chính sách phục vụ chuyển đổi số như các hình thức thanh 

toán trực tuyến (mức 4), cụ thể như sau: 

- Ngày 10/02/2020, UBND phường đã hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (Viết tắt là M_SERVICE) để ứng dụng thanh 

toán MoMo (Ví MoMo) đối với các TTHC khi có thu phí, Hệ thống Egov nhận thông 

tin phản hồi xử lý của Hệ thống MoMo, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ được cập nhật tình 

trạng thanh toán của hồ sơ khi công dân thanh toán thành công lệ phí hoặc chưa thành 

công. 

Năm Số lượng hồ sơ Tổng số tiền 

2021 84 2.024.000đ 

2022 102 2.465.000đ 

- Tháng 4 năm 2019, UBND phường đã hợp đồng với Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 48043 - Viettinbank về việc triển khai thu 

phí các TTHC qua ngân hàng, cụ thể số liệu các năm như sau 

Năm Số lượng hồ sơ Tổng số tiền 

2021 08 120.000đ 

2022 05 60.000đ 

3. Về bộ máy, nhân lực 

a) Đã thành lập Tổ công tác Chuyển đổi số phường Thuận Phước theo quyết 

định số 98/QĐ-UBND ngày 12/5/2022. 
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b) Đã thành lập 59 Tổ công nghệ số cộng đồng với 313 thành viên tại các Quyết 

định từ 33 – 91 QĐ/UBND ngày 06/5/2022. 

4. Tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại Quyết 

định số 2870/QĐ-UBND đến nay 

TT Nội dung nhiệm vụ 
Thời gian 
thực hiện 

Kết quả đạt được 

từ 17/6/2021 đến 

nay 

I Mục tiêu đến năm 2025 
  

1 Về phát triển Chính quyền số 
  

 

 

 

a) 

100% dịch vụ hành chính công trực 

tuyến mức độ 4 (trừ một số thủ tục 

hành chính có tính chất đặc thù, có quy 

định riêng) và 60% dịch vụ sự nghiệp 

công trực tuyến mức độ 3, 4, có chức 

năng định danh, xác thực điện tử, thanh 

toán điện tử, được cung cấp trên nhiều 

nền tảng, hỗ trợ trên thiết bị di động; 

100% dịch vụ cấp lại, cấp đổi được 

thực hiện ngay trong ngày 

 

 

 

2021-2025 

-Tổng số TTHC tại 

phường: 121 thủ 

tục (trong đó mức 

4: 102 thủ tục, mức 

3: 07 thủ tục, mức 

2: 12 thủ tục). 

- Tổng 7.580 hồ sơ 

(trong đó sớm hạn: 

611 hồ sơ, đúng 

hạn 6.959 hồ sơ, 

mức 3: 608 hồ sơ; 

mức 4: 740 hồ sơ). 

Đạt 82% 

 

b) 
Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của 

các cơ quan nhà nước được cắt giảm 

thông qua kế thừa dữ liệu số 

 

2021-2025 

Cắt giảm TTHC 

phụ thuộc vào Bộ 

TTHC của Thành 

phố 

 

c) 

 

100% người dân, doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ công hài lòng với chất lượng 

dịch vụ 

 

2021-2025 
Năm 2021: 1.216 

Năm 2022: 480 

Tổng cộng: 1.696 

 

d) 

Kết quả thủ tục hành chính phát sinh từ 

năm 2016 được số hóa; sử dụng ít nhất 

10 loại dữ liệu số chuyên ngành để thay 

thế thành phần hồ sơ phải nộp trong 

cung cấp dịch vụ công 

 

2021-2025 
Chưa có. 

Dự kiến lĩnh vực 

hộ tịch sẽ số hóa 

dữ liệu. 

 

 

đ) 

Mỗi người dân có 01 định danh điện tử, 

xác thực điện tử và có kho dữ liệu số cá 

nhân trên hệ thống của Thành phố để 

giao dịch, sử dụng dịch vụ công và sử 

dụng thông tin, tiện ích của thành phố 

 

 

2021-2025 

Hiện nay chỉ có tài 

khoản công dân 

điện tử khi nộp hồ 

sơ. 
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e) 

100% hồ sơ công việc được xử lý trên 

môi trường mạng và 100% kết quả thủ 

tục hành chính được ký số và gửi qua 

mạng cho người dân (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) 

 

2021-2025 

- 100% hồ sơ công 

việc được xử lý 

trên môi trường 

mạng. 

- Kết quả TTHC 

chưa được thực 

hiện số hóa. 

 

 

g) 

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp 

báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về 

kinh tế - xã hội được sử dụng báo cáo 

điện tử và được kết nối, 
tích hợp, chia sẻ; được phân tích để 
phục vụ chỉ đạo, điều hành 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện đối 

với 1 số báo cáo 

như CCHC, rà soát 

TTHC, chỉ thị 

29… Còn 1 số phải 

báo cáo bằng lời. 

 

h) 

Tối thiểu 50% hoạt động giám sát, kiểm 
tra của cơ 
quan quản lý nhà nước được thực hiện 
thông qua 
môi trường số và hệ thống thông tin 
của cơ quan quản lý 

 

2021-2025 

Hiện nay chỉ có 

kiểm tra CNTT 

thông qua môi 

trường số, còn lại 

vẫn thực hiện 

KTGS trực tiếp. 

 

 

i) 

100% cán bộ, công chức, viên chức 

được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi 

dưỡng về kỹ năng số cơ bản, trong đó 

50% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ 

năng phân tích, khai thác dữ liệu và 

công nghệ số; 90% cán bộ, công chức, 

viên chức sử dụng thành thạo các kỹ 

năng số trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao 

 

 

2021-2025 

Đã hoàn thành 

j) 
100% cơ quan Đảng và Nhà nước từ 

cấp thành phố đến xã, phường có hạ 

tầng sẵn sàng và triển khai hội họp trực 

tuyến 

2021-2025 
Đã thực hiện 

 

k) 

Hoàn thành cơ bản chính quyền số tại 

01 quận/huyện và 07 phường/xã tại 07 

quận/huyện (đạt ít nhất 80% điểm theo 

bộ tiêu chí đánh giá 
chuyển đổi số) 

 

2021-2025 
Đã thực hiện 

2 Về phát triển Kinh tế số 
  

 

a) 

Thiết lập và công bố 1.000 bộ dữ liệu 

mở để công khai cho tổ chức công dân, 

doanh nghiệp, trong  đó có tối thiểu 50 

bộ dữ liệu được sử dụng tạo ra sản 

phẩm mới 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 
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b) 

90% người dân, doanh nghiệp được 

trang bị kỹ năng số và các quy tắc ứng 

xử trên môi trường số; tham gia hoạt 

động học tập, lao động, sản xuất, đời 

sống và sinh hoạt trên môi trường số; 

được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số, 

thông tin số của Đảng, Chính quyền, 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã 

hội thành phố 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

II Mục tiêu đến năm 2030 
  

1 Về phát triển Chính quyền số 
  

 

a) 
Tối thiểu 30% thủ tục hành chính của 

các cơ quan nhà nước được cắt giảm 

thông qua kế thừa dữ liệu số 

 

2025-2030 

Đang thực hiện 

 

b) 
Sử dụng ít nhất 100 loại dữ liệu số để 

thay thế thành phần hồ sơ phải nộp 

trong cung cấp dịch vụ công. 

 

2025-2030 

Đang thực hiện 

 

c) 

Tối thiểu 70% hoạt động giám sát, 

kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 

được thực hiện thông qua môi trường 

số và hệ thống thông tin của cơ quan 

quản lý 

 

2025-2030 

Đang thực hiện 

 

 

d) 

100% cán bộ, công chức, viên chức 

được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi 

dưỡng về kỹ năng số cơ bản, trong đó 

80% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ 

năng phân tích, khai thác dữ liệu và 

công nghệ số; 100% cán bộ, công chức, 

viên chức sử dụng thành thạo các kỹ 

năng số trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao 

 

 

2025-2030 

Đang thực hiện 

đ) 
Hoàn thành cơ bản chính quyền số tại 
100% quận, 
huyện  và  100%  xã,  phường  (đạt  tối  
thiểu 80% điểm theo bộ tiêu chí đánh 
giá chuyển đổi số) 

2025-2030 
Đang thực hiện 

2 Về phát triển Kinh tế số 
 Đang thực hiện 

 

a) 

Thiết lập và công bố 5.000 bộ dữ liệu 

mở để công khai cho tổ chức công dân, 

doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 500 

bộ dữ liệu được sử dụng tạo ra sản 

 

2025-2030 

Đang thực hiện 
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phẩm mới 

3 Về phát triển Xã hội số 
 Đang thực hiện 

 

 

a) 

95% người dân, doanh nghiệp được 

trang bị kỹ năng số và các quy tắc ứng 

xử trên môi trường số; tham gia hoạt 

động học tập, lao động, sản xuất, đời 

sống và sinh hoạt trên môi trường số; 

được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số, 

thông tin số của Đảng, Chính quyền, 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã 

hội thành phố 

 

 

2025-2030 

Đang thực hiện 

 

5. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 

số 2870/QĐ-UBND đến nay 

 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Thời gian 
thực hiện 

Tình hình 

kết quả thực 

hiện từ 

17/6/2021 

đến nay 

I 
Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền 
tảng cho chuyển đổi số 

  

1 
Chuyển đổi nhận thức, nâng cao trách 
nhiệm triển khai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến 

rộng rãi và triển khai thực hiện hiệu quả 

các chủ trương, chính sách của Trung 

ương và Thành ủy liên quan đến cuộc 

CMCN4.0, chuyển đổi số, hướng đến 

xây dựng thành phố thông minh, như: 

Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính 

trị (khóa XII), Quyết định số 749/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung 

liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số 

trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị 

quyết số 05-NQ/TU, Nghị quyết số 07- 

NQ/TU và Chương trình số 37-CTr/TU; 

các chương trình, nhiệm vụ trong Đề án 

“Xây dựng thành phố thông minh”, Đề 

án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng năm 
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khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

tại khu vực miền Trung – Tây 

Nguyên”. 

b) 
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trực tiếp chủ trì, lãnh đạo 

thực hiện chuyển đổi  số trên địa bàn, 

lĩnh vực quản lý; ban hành và triển khai 

kế hoạch chi tiết chuyển đổi số, gắn 

chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh trong ngành, lĩnh vực, 

địa phương; tăng cường tuyên truyền, 

hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân về các chủ trương, chính sách liên 

quan đến chuyển đổi số. 

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực 

tiếp về kết quả chuyển đổi số trong 

ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; 

lấy việc triển khai thực hiện Đề án 

Chuyển đổi số là một trong những tiêu 

chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 

cấp 

Hàng năm 
Đang thực hiện 

 

 

c) 

Tăng cường liên kết giữa các cơ quan 

nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp; 

giữa các hội, hiệp hội ngành nghề 

CNTT với các hội, hiệp hội các lĩnh vực 

chuyên ngành khác để tạo hiệu ứng lan 

tỏa chuyển đổi số trong xã hội. 

 

 

Thường 

xuyên 

Đang thực hiện 

 

d) 

Triển khai sáng kiến mỗi đoàn viên thanh 
niên, cán bộ, công chức, viên chức là một 
công dân số xung kích, gương mẫu trong 
thực hiện chuyển đổi số để hướng dẫn 
và lan tỏa; mỗi tổ dân phố/thôn là một 
hạt nhân trong triển khai truyền thông, 
hướng dẫn chuyển đổi số 

 Đang thực hiện 

 

 

đ) 

Thiết lập Tổng đài và các kênh để 

truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ về 

chuyển đổi số; đồng thời để người dân 

tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, 

thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết 

định của cơ quan nhà nước 

 

Thường 

xuyên 

Đang thực hiện 
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e) 

Hàng năm tổ chức sự kiện “Ngày 

Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng” kết 

hợp công bố và quảng bá các sản phẩm 

Make in Da Nang. Thường xuyên tổ 

chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về 

chuyển đổi số, công nghệ số tại thành 

phố nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, 

mô hình, giải pháp đã triển khai thành 

công 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

2 Cơ chế, chính sách 
  

 

 

a) 

Các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt 

trận và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố tiên phong đổi mới phương 

thức lãnh đạo, quản lý nhà nước, vận 

động quần chúng ứng dụng công nghệ 

số tương tác với chính quyền trên môi 

trường số thông suốt, hiệu quả, khuyến 

khích người dân tham gia sử  dụng sản 

phẩm, góp ý, hiến  kế,  phản biện  về 

chuyển đổi số; triển khai tái cấu trúc, đổi 

mới mô hình hoạt động, điều hành và 

mô hình nghiệp vụ từ “truyền thống” 

sang không gian số dựa trên dữ liệu số; 

quyết tâm thực hiện thành công Đề án 

xây dựng thành phố thông minh 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

 

 

 

b) 

Triển khai rà soát, xây dựng, hoàn thiện 

cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi 

số, đặc biệt là tái cấu trúc hoặc đổi mới 

mô hình, quy trình hoạt động kết hợp 

với áp dụng công nghệ số, dữ liệu số 

trong chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh 

tế- xã hội; triển khai các ứng dụng, tiện 

ích thiết thực phục vụ mọi hoạt động 

của người dân để phổ cập rộng rãi trong 

xã hội 

 

 

Thường 

xuyên 

Đang thực hiện 
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c) 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương cam kết đổi mới, cho phép thử 

nghiệm cái mới, ban hành cơ chế, chính 

sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) 

đối với các sản phẩm, mô hình, kinh 

doanh mới; nghiên cứu, đặt hàng cho 

các doanh nghiệp công nghệ số để giải 

quyết các bài toán mới trong ngành, địa 

phương mình  phụ trách; trực tiếp chỉ 

đạo và triển khai mô hình, công nghệ 

mới để giải quyết các bài toán của 
ngành, địa phương và đánh giá, nhân 
rộng. 

 

 

 

Thường 

xuyên 

Đang thực hiện 

 

 

d) 

Rà soát, xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ 

sung các kiến trúc, quy chế, quy định về 

xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, 

khai thác các hệ thống thông tin, chia sẻ 

dữ liệu phục vụ Chính quyền số, thành 

phố thông minh phù hợp với định 

hướng, chiến lược quốc gia 

 

 

Thường 

xuyên 

Đang thực hiện 

đ) Rà soát, tái cấu trúc quy trình hoạt động 
và cung cấp dịch vụ công; trong đó cung 
cấp dịch vụ hành chính công, thủ tục 
hành chính ngoài một cửa, dịch vụ sự 
nghiệp công (do doanh nghiệp nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trên địa 
bàn thành phố cung cấp) theo hướng liên 
thông, đơn giản hóa qua ứng dụng công 
nghệ số, sử dụng dữ liệu số thay thế một 
số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính 
phải nộp bản giấy. Từng ngành, địa 
phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cắt 
giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý thông qua kế thừa dữ liệu số; 
hướng đến hình thành mô hình “một cửa 
bất kỳ”. 

Hàng năm Đang thực hiện 

 

 

e) 

Nghiên cứu, xây dựng các chính sách tài 

chính (như phí sử dụng dịch vụ khi 

thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục 

hành chính, phí đỗ xe ô tô lòng đường, 

hè phố,...) để khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các 

dịch vụ số. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

g) Nghiên cứu xây dựng, đề xuất ban hành 
Nghị quyết của HĐND thành phố về 
chính sách hỗ trợ cho các cán bộ tham 
mưu chuyển đổi số, vận hành hệ thống 

2021-2025 Đang thực hiện 
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chính quyền số, thành phố thông minh, 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

 

 

h) 

Từng ngành, địa phương triển khai rà 

soát, ban hành quy hoạch, tiêu chuẩn để 

phục vụ sử dụng công nghệ số, dữ liệu 

số trong kiểm tra, giám sát thường 

xuyên, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu 

kiểm” theo mô hình chính quyền đô thị 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

 

i) 

Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên 

phát triển doanh nghiệp công nghệ số 

địa phương, như: Đặt hàng sản phẩm 

hoặc đề tài khoa học cho doanh nghiệp, 

hỗ trợ về thuế, phí; hỗ trợ, khuyến khích 

chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang 

làm sản phẩm công nghệ số, phát triển 

nội dung số, kinh tế nền tảng, kinh tế 

chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất 

thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp ngành 

nghề khác ứng dụng công nghệ số, dữ 

liệu số trong sản xuất, kinh doanh 

 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

j) 

Chủ động dự báo, có biện pháp giải 

quyết, giảm thiểu các tác động tiêu cực 

của chuyển đổi số đến xã hội, nhất là 

việc tái cấu trúc thị trường lao động; xây 

dựng chính sách hỗ trợ các nhóm đối 

tượng yếu thế, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 

chuyển đổi số, hỗ trợ, tổ chức đào tạo 

lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số, ứng 

dụng công nghệ số cho người lao động 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

3 Phát triển hạ tầng kỹ thuật số   

a) 
Mở rộng hệ thống họp trực tuyến cho 

100% cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp 

thành phố đến cấp xã, phường. 

2021-2025 
Đã thực hiện 

b) Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT) 

gắn kết với phát triển đô thị thông minh 

2021-2025 Đang thực hiện 

4 Phát triển dữ liệu số 
  

 

 

a) 

Tập trung hoàn thiện và đưa vào sử 

dụng CSDL đất đai, Cổng Thông tin đất 

đai thành phố, công khai minh bạch dữ 

liệu đất đai, quỹ đất trống, quỹ đất kêu 

gọi đầu tư phục vụ các tổ chức, công 

dân tra cứu, khai thác. Xây dựng CSDL 

nền địa lý, bản đồ địa hình thuộc phạm 

 

 

2021 

Đang thực hiện 
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vi thành phố quản lý 

 

b) Phát triển CSDL hạ tầng đô thị, quy 

hoạch, xây dựng, giao thông, cấp thoát 

nước, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, 

viễn thông, lưới điện... thống nhất, đồng 

bộ trên bản đồ nền GIS dùng chung. 

 

2020-2025 

Đang thực hiện 

 

c) 

Phát triển, làm sạch, hoàn thiện và đưa 

vào sử dụng hiệu quả các CSDL chuyên 

ngành và quản lý nhà nước, kết nối, tích 

hợp với các CSDL  quốc gia,  Hệ  thống  

thông  tin  của  Bộ  ngành  Trung ương, 

đưa về Kho dữ liệu dùng chung thành 

phố và chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị 

dùng chung để phân tích, dự báo, phục 

vụ hoạt động chỉ đạo,  điều hành và 

cung cấp dịch vụ công của thành phố. 

Số hóa và đưa vào khai thác cơ sở dữ 

liệu kết quả thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

d) 

Phát triển Kho dữ liệu dùng chung toàn 

thành phố cho phép thu thập, lưu trữ, 

tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác 

nhau (có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu 

trúc), phân tích, xử lý, khai phá, hỗ trợ 

ra quyết định; đồng thời chia sẻ cho các 

cơ quan thành phố sử dụng. 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

đ) 

Bổ sung, cập nhật, hoàn thiện Cổng dữ 

liệu mở thành phố theo các tiêu chuẩn 

mở trong nước và quốc tế, tích hợp với 

Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn) và 

Hệ tri thức Việt số hóa; thường xuyên 

cập nhật, cung cấp dữ liệu mở cho người 

dân, doanh nghiệp tra cứu, khai thác. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

e) 

Đến cuối năm 2022 từng ngành, địa 

phương ban hành danh mục dữ liệu mở 

thuộc phạm vi của ngành, địa phương; 

hàng năm cung cấp tối thiểu 05 bộ dữ 

liệu mở của ngành, địa phương để công 

bố trên Cổng dữ liệu mở thành phố để 

cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 

tra cứu, khai thác và sử dụng tạo ra sản 

phẩm mới 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 



5 Phát triển nền tảng số 
  

 

 

 

a) 

Nâng cấp, hoàn thiện nền tảng CQĐT và 

Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố 

(LGSP) đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, kết nối với Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; tiếp tục rà 

soát, nâng cấp, hoàn thiện các nền tảng 

hiện có như nền tảng Cổng Dịch vụ 

công, nền tảng quan trắc môi trường, 

nền tảng Hệ thống báo cáo điện tử,... 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

b) 

Phát triển nền tảng thông tin định danh 

cá nhân và kho dữ liệu số của người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, kết 

nối với Cổng Dịch vụ công trực tuyến 

thành phố, các hệ thống thông tin của 

các đơn vị như điện lực, cấp nước, môi 

trường đô thị, công chứng,... tạo thuận 

lợi cho giao dịch điện tử giữa người dân, 

doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và 

các giao dịch điện tử dân sự khác. 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

c) 

Hoàn thiện nền tảng thanh toán trực 

tuyến, kết nối với các nền tảng điện 

thoại di động (Mobile Money), mở rộng 

đa dạng các đối tác, hình thức thanh toán 

và triển khai nhân rộng cho các dịch vụ 

sự nghiệp công (học phí, viện phí, phí 

rác thải,...) và các giao dịch dân sự 

(thương mại điện tử, đấu giá tài sản,...) 

 

 

2021-2025 

Đã thực hiện từ 

năm 2019 

 

 

d) 

Xây dựng nền tảng tích hợp, quản lý 

thiết bị IoT (IoT Platform), nền tảng 

quản lý video (VMS), nền tảng phân tích 

dữ liệu thông minh (AI Platform), sử 

dụng các công nghệ nhận dạng, học 
máy, khai phá dữ liệu,... phục vụ phân 
tích dữ liệu, cảnh báo sớm, dự báo, hỗ 
trợ ra quyết định. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

đ) 
Nâng cấp, hoàn thiện App Da Nang 

Smart City như một nền tảng di động 

cung cấp đa dịch vụ, tiện ích cho người 

dân, doanh nghiệp. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

6 Phát triển nguồn nhân lực số   
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a) 

Hàng năm triển khai các chương trình 

đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý 

chuyển đổi số cho cán bộ chủ chốt, 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, lãnh đạo các hiệp hội, doanh 

nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn, cập 

nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi 

số, áp dụng công nghệ số cho cán bộ, 

công chức, viên chức của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương 

 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

 

b) 

Kiện toàn và nâng cao chất lượng nhân 

lực phục vụ công tác tham mưu, tư vấn, 

quản lý vận hành hệ thống chính quyền 

số, hệ thống điều hành thông minh 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

 

 

c) 

Tăng cường thu hút chuyên gia công 

nghệ số, nhân lực CNTT chất lượng cao, 

các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ 

lớn đến đầu tư, làm việc tại thành phố 

Đà Nẵng; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo 

nguồn nhân lực chuyên ngành trí tuệ 

nhân tạo, khoa học dữ liệu, thị giác máy 

tính, điện toán đám mây, an toàn thông 

tin.. 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

7 Bảo đảm an toàn, an ninh mạng   

 

 

 

a) 

Xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, 

an ninh mạng (Security Operation 

Center - SOC) kết nối với Hệ thống hỗ 

trợ giám sát, điều hành an toàn mạng 

phục vụ Chính phủ số của quốc gia, Hệ 

thống an ninh mạng phục vụ Chính phủ 

số của quốc gia. Thường xuyên giám sát, 

cảnh báo sớm nguy cơ, ngăn chặn kịp 

thời các sự cố tấn công an toàn thông tin 

trên địa bàn thành phố. 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

b) 
Triển khai xác định và xây dựng, phê 
duyệt hồ sơ cấp  độ  an  toàn  thông  tin  
đối  với  các  hệ thống 

2021-2025 
Đang thực hiện 

 thông tin quan trọng của thành phố. 

Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc 

lập an toàn thông tin đối với các hệ 

thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Thường 

xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập an toàn, 

an ninh mạng trên địa bàn thành phố. 

 Đang thực hiện 



 14  

 

 

c) 

Hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ 

thống Trung tâm công nghệ cao phục vụ 

công tác đấu tranh, phòng chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao 

 

2021-2022 

Đang thực hiện 

 

d) 
Triển khai hiệu quả Hệ thống giám sát 

thông tin mạng xã hội nhằm cảnh báo 

sớm và xử lý, ngăn chặn khủng hoảng 

truyền thông 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

 

 

 

đ) 

Thiết lập mạng lưới kết nối các chuyên 

gia, tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông 

tin trên địa bàn thành phố và quốc gia 

nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử 

lý sự cố an toàn thông tin; tích cực tham 

gia các chiến dịch bảo đảm an toàn 

thông tin mạng do Bộ Thông tin và 

Truyền thông phát động; tham gia vào 

Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng quốc gia do Bộ Thông tin và 
Truyền thông điều phối 

 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

II 
Nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
Chính quyền số 

  

 

 

 

 

1 

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công thành 

phố theo hướng cung cấp dịch vụ số, kết 

nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, Cổng thanh toán trực tuyến 

quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường 

mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Chính phủ số và các hệ thống quy mô 

quốc gia cần thiết khác; ứng dụng công 

nghệ số để cá nhân hóa giao diện, tối ưu 

hoá trải nghiệm, mang lại sự thuận tiện 

cho người dùng. 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

2 

Phát triển các dịch vụ công trực tuyến 

dựa trên nhu cầu người dân và theo các 

sự kiện trong cuộc đời, người dân chỉ 

cung cấp thông tin một lần; tận dụng sức 

mạnh của công nghệ số để phát triển các 

dịch vụ số mới, đồng thời cắt giảm một 

số dịch vụ không cần thiết. Triển khai 

các nội dung khuyến khích người dân sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến, trước hết 

xem xét giảm chi phí và thời gian khi 

thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 
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3 

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp 

vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, 

biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường 

gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích 

hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 

hội và các doanh nghiệp. Số hóa hồ sơ, 

lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các 

cơ quan nhà nước theo quy định. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

4 

Xây dựng Hệ thống quản lý, chia sẻ dữ 

liệu số hồ sơ và kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn thành phố, giúp người 

dân quản lý, lưu trữ dữ liệu điện tử của 

mình, cung cấp chia sẻ với các cơ quan 

nhà nước, hạn chế việc sử dụng văn bản 

giấy và cung cấp lặp lại thông tin cho 

các cơ quan nhà nước. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

 

5 

Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo 

thành phố, kết nối với Hệ thống thông 

tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông 

tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Hệ 

thống phân tích dữ liệu và mô phỏng về 

các chỉ tiêu  kinh tế - xã hội, các hoạt 

động của đô thị, kết hợp trình diễn hiển 

thị (Dashboard) bằng biểu đồ, sơ đồ để 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh 

chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định 

dựa trên dữ liệu của cơ quan thành phố. 

 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

6 

Áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn 

(Big Data Analytics), trí tuệ nhân tạo 

(AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường 

(VR/AR),... để thực hiện chuyển đổi số 

toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều 

hành của cơ quan nhà nước. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

 

 

7 

Triển khai hiệu quả Hệ thống CSDL 

thanh tra, khiếu nại, tố cáo của thành 

phố, kết nối, tích hợp với CSDL và phần 

mềm quản lý nhà nước chuyên ngành 

của các sở, ban, ngành và các hệ thống 

ứng dụng của các cơ quan Trung ương 

trên địa bàn, đảm bảo liên thông trong 

kết nối giữa cơ quan Đảng và chính 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 
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quyền để phục vụ kiểm tra, giải quyết 

đơn thư của tổ chức, công dân, thống kê 

báo cáo thông qua môi trường số. 

8 

 

Mỗi ngành, địa phương xây dựng và triển 

khai kế hoạch, lộ trình hoạt động kiểm tra 

thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của ngành, địa phương mình 

quản lý. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

9 

Từng ngành, địa phương xây dựng kế 

hoạch, phương án và từ năm 2022 triển 

khai sử dụng thí điểm 01 loại dữ liệu số 

do đơn vị mình quản lý (dân cư, doanh 

nghiệp, nhân hộ khẩu, hộ tịch, đất đai, 

xây dựng...) để thay thế thành phần hồ 

sơ phải nộp khi thực hiện thủ tục hành 

chính. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

III 
Nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
Kinh tế số 

  

1 
Phát triển công nghiệp ICT và doanh 
nghiệp công nghệ số 

 Đang thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Triển khai Kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành 

phố ban hành tại Quyết định số 

3266/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của 

UBND thành phố; trong đó chú trọng 

hình thành doanh nghiệp công nghệ số 

chủ lực, làm chủ công nghệ lõi, phát 

triển các nền tảng số và sản phẩm Make 

in Da Nang, dẫn dắt, thúc đẩy chuyển 

đổi số trong các doanh nghiệp ngành 

nghề khác để phát triển kinh tế số, nâng 

cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế; 

phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới, sáng tạo về công nghệ số và các 

doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng 

công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, 

dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực 

kinh tế - xã hội; phát triển sản phẩm nội 

dung số, truyền thông số, quảng cáo số, 

hình thành ngành công nghiệp sáng tạo; 

thành lập, triển khai hoạt động mạng 

lưới doanh nghiệp công nghệ số, kinh 

doanh số trên địa bàn thành phố 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 
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b) 

Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển 

công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 

gắn với nền kinh tế số trên địa bàn thành 

phố đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

c) 
Xây dựng,  ban hành  Kế hoạch  phát  
triển nguồn nhân lực CNTT trên địa 
bàn thành phố đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 

2021-2025 
Đang thực hiện 

2 Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển 

đổi số 

  

 

 

a) 

Phát triển Sàn giao dịch công nghệ và 

thiết bị Techmart Online Đà Nẵng, tăng 

cường hoạt động kết nối cung cầu giữa 

các doanh nghiệp  công nghệ số, cung 

cấp giải pháp chuyển đổi số với các 

doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, 

đảm bảo phù hợp với đặc thù, yêu cầu 

của từng ngành, lĩnh vực 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

b) 

Ưu tiên sử dụng nguồn quỹ phát triển 

khoa học công nghệ, chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh 

nghiệp ngành nghề truyền thống ứng 

dụng công nghệ số trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

c) 
Ưu tiên sử dụng nguồn lực theo quy 

định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa chuyển đổi số 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

 

 

 

 

d) 

Tuyên truyền, vận động các doanh 

nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 

địa chỉ http://smedx.vn và 

http://smedx.mic.gov.vn). Triển khai 

phát triển các công cụ, nền tảng hỗ trợ 

doanh nghiệp chuyển đổi số theo mô 

hình xã hội hóa như nền tảng quản trị 

doanh nghiệp, nền tảng hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp (ERP), nền 

tảng quản trị tài chính, kế toán,... 

 

 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

http://smedx.vn/
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đ) 

Từng ngành, lĩnh vực hàng năm phát 

động kế hoạch và tìm kiếm, biểu dương 

các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý 

chuyển đổi số thành công, truyền thông, 

lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp; 

khuyến khích các doanh nghiệp lớn của 

thành phố đi đầu trong chuyển đổi số, 

lan tỏa đến các doanh nghiệp khác 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

 

 

 

e) 

Khuyến khích các hội, hiệp hội doanh 

nghiệp thường xuyên tổ chức các hội 

nghị, hội thảo, phổ biến, cập nhật các xu 

hướng chuyển đổi số, mô hình, giải pháp 

công nghệ số trong lĩnh vực chuyên 

ngành, tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp; khuyến khích các 

doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tập 

huấn, nâng cao kỹ năng số, đặc biệt là 

kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu cho 

người lao động 

 

 

 

Hàng năm 

Đang thực hiện 

4 Lĩnh vực du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng   

 

a) 
Xây dựng và triển khai Đề án Nâng cấp 

hệ thống Sàn giao dịch thương mại điện 

tử thành phố Đà Nẵng 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

b) 
Xây dựng và triển khai Đề án Xây dựng 

Chợ online phục vụ du lịch thành phố 

Đà Nẵng (thí điểm tại chợ Hàn) 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

c) 
Triển khai Đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn thành phố 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

d) 

Triển khai các chính sách, hạ tầng, nền 

tảng tài chính số (Fintech) để phục vụ 

việc hình thành, hoạt động của Trung 

tâm tài chính quy mô khu vực. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

đ) 

Hỗ trợ, thúc đẩy triển khai dịch vụ thanh 

toán điện tử không thông qua tài khoản 

ngân hàng (Mobile Money) để phổ cập, 

cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ 

thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới 

tất cả người dân 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

5 Lĩnh vực giao thông vận tải và logistics   



 19  

 

 

a) 

Hoàn thiện Trung tâm giám sát điều 

khiển giao thông thông minh; mở rộng, 

nâng cấp hệ thống giám sát giao thông 

qua camera thông minh, hệ thống điều 

khiển đèn tín hiệu giao thông tự động, 

có khả năng tự động điều chỉnh chu kỳ 

đèn tín hiệu tại các nút giao thông dựa 

trên lưu lượng giao thông thực tế 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

b) 

Triển khai Cổng thông tin giao thông 

trực tuyến và ứng dụng di động cho hệ 

thống giao thông công cộng, cho phép 

người dân tra cứu thông tin các tuyến xe 

buýt, xe chạy tuyến cố định, và đặt vé 

qua mạng hoặc nạp tiền vào tài khoản 

thẻ để thanh toán không dùng tiền mặt 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

c) 

Số hóa toàn bộ hạ tầng giao thông trên 

bản đồ số GIS phục vụ công tác xây 

dựng và duy tu bảo dưỡng công trình 

giao thông, quản lý quy hoạch giao 

thông, chia sẻ cho các cơ quan có liên 

quan khai thác sử dụng 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

d) 

Hoàn thiện CSDL ngành giao thông vận 

tải và chia sẻ cho các cơ quan có nhu 

cầu sử dụng thông qua Trục tích hợp 

chia sẻ dữ liệu LGSP của thành phố Đà 

Nẵng, chia sẻ cho người dân và doanh 

nghiệp thông qua Cổng dữ liệu mở của 

thành phố 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

đ) 

Mở rộng Hệ thống quản lý và thu phí đỗ 

đậu xe trên toàn địa bàn thành phố và hệ 

thống giám sát đỗ xe thông minh để 

quản lý các bãi đỗ xe công cộng và phát 

hiện việc đậu đỗ xe trái phép. Xây dựng, 

triển khai Đề án thu phí theo hình thức 

thanh toán điện tử các loại phương tiện 

cơ giới cá nhân tham gia giao thông 

vào khu vực trung tâm thành phố. Đến 

cuối năm 2025 tất cả phương tiện giao 

thông công cộng do thành phố quản lý 

triển khai các phương thức thanh toán 

điện tử 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 
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e) 

Xây dựng lộ trình tích hợp cảm biến, 

thiết bị IoT, thông minh hóa hạ tầng giao 

thông, hầm, cầu đường bộ nhằm theo 

dõi, kiểm soát tình trạng kết cấu công 

trình, tải trọng phương tiện,...; chia sẻ dữ 
liệu về Nền tảng tích hợp quan trắc dùng 
chung thành phố 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

g) 

Triển khai thêm ít nhất 02 trung tâm kho 

bãi, chia chọn tự động dựa trên công 

nghệ số, thông minh phục vụ phát triển 

logistics. Triển khai ứng dụng công nghệ 

số đối với hệ thống Cảng Đà Nẵng, 
hướng đến hình thành mô hình Cảng 
thông minh 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

7 Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao   

 

 

a) 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

theo hướng chú trọng nông nghiệp thông 

minh, nông nghiệp chính xác. Xây dựng 

các CSDL về cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản... Triển khai ứng dụng công nghệ 

số, dữ liệu số để tự động hóa quy trình 

sản xuất, kinh doanh, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp thông minh, tạo ra sản 

phẩm có chất lượng cao; tăng cường 

hoạt động kinh doanh qua mạng, phát 

triển thương mại điện tử đối với sản 

phẩm nông nghiệp truyền thống địa 

phương; ứng dụng công nghệ số trong 

quản lý, giám sát nguồn gốc, chất lượng 

sản phẩm nông nghiệp, thủy sản từ địa 

phương khác nhập vào thành phố Đà 

Nẵng, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, 

chính xác. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

b) 
Triển khai Hệ thống giám sát tàu thuyền, 

Hệ thống giám sát rừng (Sơn Trà, Hải 

Vân) dựa trên công nghệ số, thông minh. 

2021-2025 
Đang thực hiện 

8 Lĩnh vực tài nguyên và môi trường   

 

 

a) 

Ban hành và triển khai Chương trình 

quan trắc chất lượng môi trường trên địa 

bàn thành phố giai đoạn 2021- 2025; 

hình thành mạng lưới quan trắc chất 

lượng môi trường (nước, không khí) tự 

động, theo thời gian thực; phân tích dữ 

liệu quan trắc để cảnh báo sớm và phục 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 
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vụ chỉ đạo, điều hành. 

 

 

b) 

Xây dựng bản đồ số mạng lưới hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; ứng dụng công 

nghệ số để quản lý, giám sát hoạt động 

thoát nước, xả thải theo thời gian thực; 

bản đồ dự đoán khu vực ngập nước 

trong khu vực đô thị và nông thôn khi 

xảy ra mưa bão, lũ lụt. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

c) 

Số hóa thông tin các cơ sở xả thải, 

nguồn xả thải và các đánh giá tác động 

môi trường trên địa bàn thành phố; chia 

sẻ dữ liệu, thông tin dùng chung, phục 

vụ giám sát. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

d) 

Số hóa quy trình thu gom rác, lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình và xây dựng 

hệ thống quản lý giám sát thu gom rác 

thải theo thời gian thực và công khai cho 

người dân. Triển khai các dịch vụ thu 

gom rác quá khổ, rác độc hại, rác tái 

chế… thông qua môi trường mạng 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

9 Lĩnh vực năng lượng   

a) 
Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu 

lưới điện trên nền GIS. 

2021-2025 Đang thực hiện 

b) Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, 

giám sát quá trình cung cấp, truyền tải, 

phân phối và tiêu thụ điện. Hoàn thành 

triển khai tự động hóa lưới điện 22kV 

trong năm 2021. Triển khai các mô hình, 

sản phẩm, khuyến nghị áp dụng công 

nghệ để hỗ trợ tiết kiệm năng lượng và 

phát hiện ra các 
tổn thất, mất mát điện năng. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

c) 

Số hóa, xây dựng hạ tầng điện chiếu 

sáng công cộng trên nền GIS; hình thành 

Trung tâm giám sát và điều khiển điện 

chiếu sáng công cộng thông minh, triển 

khai lắp đặt hệ thống cảm biến, thiết bị 

IoT trên toàn bộ hạ tầng điện chiếu sáng 

công cộng thành phố, kết nối về Trung 

tâm để quản lý và giám sát tập trung, 

điều khiển tự động. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

IV Nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
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Xã hội số 

 

 

 

 

 

1 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức cho người dân, 

doanh nghiệp và toàn xã hội về chuyển 

đổi số; đào tạo, hướng dẫn, phổ cập 

thông tin, kỹ năng số, bao gồm kỹ năng 

bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ 

liệu cá nhân trên không gian mạng, kỹ 

năng ứng xử trên môi trường mạng, sử 

dụng các dịch vụ số của thành phố... 

Trong đó ưu tiên chương trình đào tạo, 

phổ cập kỹ năng số cho người dân đưa 

lên Đài Phát thanh – Truyền hình thành 

phố; Cổng đào tạo trực tuyến của thành 

phố và các phương tiện thông tin điện 

tử khác để người dân dễ dàng tiếp cận, 

học tập. 

 

 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

2 

Hướng dẫn, triển khai áp dụng Bộ quy 

tắc ứng xử trên môi trường số cho người 

dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tạo 

lập niềm tin, hình thành văn hóa số trong 

cộng đồng. 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

3 
Phát triển hệ sinh thái các ứng dụng 

công nghệ số cung cấp các dịch vụ số 

thiết yếu, thông minh, thuận tiện cho 

người dân sử dụng 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

4 

Tăng cường quảng bá trên không gian 

mạng các sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc 

trưng, xây dựng hình ảnh con người Đà 

Nẵng thân thiện, văn minh, “thành phố 

đáng sống”.. 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

 

 

 

5 

Hoàn thành Hệ thống truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm theo chuỗi tại thành phố 

Đà Nẵng giai đoạn 1 và 2 trong giai 

đoạn 2020-2025; sẵn sàng kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với Cổng truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm quốc gia; cho phép công dân, 

khách du lịch đánh giá, gắn sao các cơ 

sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố 

 

 

 

2021-2025 

Đang thực hiện 

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất 
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 1. Các thủ tục hành chính được ký số và gửi qua mạng cho người dân vẫn chưa 

được thực hiện tại phường/xã, để thuận tiện trong việc triển khai đề nghị cấp trên có 

hướng dẫn, triển khai cụ thể. 

 2. Cần phải tổ chức các lớp đào tạo hơn nữa về các kỹ năng thực hiện môi 

trường mạng, mở miễn phí về các lớp đào tạo, đặc biệt là bồi dưỡng cho lãnh đạo. 

 3. Đề xuất tham quan các phường đã thực hiện thí điểm Chuyển đổi số để nhân 

rộng mô hình học tập kinh nghiệm. 

 III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030.   

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho toàn thể Cán bộ, công chức, 

NLĐ và BĐH Tổ dân phố trên địa bàn phường. 

 3. Triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số trên địa bàn phường. 

Nơi nhận: 
- Sở TT& TT (báo cáo); 

- UBND quận Hải Châu (báo cáo); 

- Lưu: VT, VP-TK.   

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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