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Thành phố
thông minh

Kiến trúc
CQĐT

20202010

Nghị quyết 06-NQ/TU 
ngày 12/3/2003 về

đẩy mạnh ứng dụng
và phát triển CNTT
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Thí điểm ứng
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Đề án Xây dựng TPTM giai đoạn 2018-
2025, định hướng 2030

Kiến trúc
tổng thể

TPTM

Nghị quyết 07-NQ/TU 
ngày 16/4/2019 về
phát triển hạ tầng
CNTT-TT `ếp cận

CMCN 4.0

Chương trình 37-
CTr/TU và 35-
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triển ICT, kinh tế số, 
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Nghị
quyết và 

Đề án CĐS
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Kiến trúc tổng
thể Chính quyền

điện tử

2025

KH phát triển CQS 
2021-2025 
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Chuyển đổi số là phương ;ên, giải pháp, chìa khóa
để thực hiện mục ;êu Đô thị/thành phố thông minh
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Từ 2010: Phân tán
Các DVC triển khai riêng lẻ
trên website của mỗi sở,
ngành, địa phương

Từ 2014: Vừa tập trung, vừa phân
tán
Từ khi đưa vào sử dụng HTTT CQĐT
thành phố
à Quy hoạch lại việc phát triển các DVC
mới theo hướng tập trung dựa trên eGov
PlaUorm và các CSDL dùng chung

Từ 2018: Nền tảng tập trung
à Kiến trúc TPTM (2018): Dịch vụ công

thông minh là 01/16 lĩnh vực ưu hên
à 2019: Đưa vào sử dụng nền tảng lõi

Cổng Dịch vụ công tập trung toàn thành
phố

à Bắt đầu triển khai theo hướng dich vụ
số

à 2022: Bổ sung dịch vụ ngoài một cửa và
dịch vụ sự nghiệp công
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àTừ cuối năm 2021, 100% dịch vụ công đủ điều
kiện triển khai trực tuyến mức 4

à91% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ
(vượt chỉ Mêu QG là 80% và chỉ Mêu TP là 85%)

à71% hồ sơ trực tuyến (vượt chỉ Mêu QG là 50%
và chỉ Mêu TP là 65%)

à Triển khai 17 dịch vụ ngoài một cửa và 05 dịch
vụ sự nghiệp công (đấu nối chiếu sáng công cộng; di
dời cây xanh; bó vỉa; thuê chung cư;...) lên Cổng
Dịch vụ công
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àTừ những năm 2010 đã bắt đầu xây dựng, từng bước hoàn thiện các CSDL nền dùng chung (công dân, nhân hộ
khẩu, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, đất đai,...)

àNăm 2018 bắt đầu thí điểm sử dụng CSDL đất đai thay thế GCN QSDĐ khi làm TTHC
àNăm 2019 bắt đầu thí điểm sử dụng CSDL nhân hộ khẩu, công dân thay thế sổ hộ khẩu, CMND
àNăm 2021 bắt đầu thí điểm sử dụng CSDL doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thay thế GCN ĐKKD
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àTừ năm 2018, mỗi sở, ngành, quận huyện bắt
đầu xây dựng CSDL và Phần mềm QLNN chuyên
ngành

àPhần mềm mô phỏng, tin học hóa toàn bộ hoạt
động QLNN; xử lý nghiệp vụ TTHC
§ Tiếp nhận hồ sơ từ PMMCĐT để xử lý trực

tuyến; quản lý dữ liệu trong quá trình xử lý
hồ sơà Hình thành CSDL chuyên ngành

§ Đồng bộ kết quả TTHCà Hình thành CSDL
kết quả TTHC

à Phục vụ công tác QLNN; thủ tục cấp đổi, cấp lại
kết quả TTHC có thể thực hiện trong ngày (giáo
dục, giao thông, du lịch,...)
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àGiám sát �nh hình xử lý hồ sơ dịch vụ công; nhắn Mn SMS tự động báo hồ sơ trễ hạn; định kỳ tổng hợp báo cáo
Lãnh đạo TP (trực tuyến/trực Mếp; quá hạn/trễ hạn;...)

àGiám sát �nh hình xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân về công chức - công vụ; cải thiện chất lượng cung
cấp dịch vụ công
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àPhát triển Nền tảng công dân số, mỗi người dân có 01 mã QR duy nhất và 01 Kho dữ liệu số
àNgười dân thuận lợi sử dụng (lại) thông tin/dữ liệu của mình và có thể sử dụng tất cả các dịch vụ số, tiện ích

số; cũng như tương tác hai chiều với chính quyền
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Ứng dung tích hợp đa dịch vụ, tiện ích Danang SmartCity

• Hơn 1,2 triệu lượt tải (>dân số Đà Nẵng)
• Hơn 20.000 lượt truy cập và tra cứu
• Hơn 800 tin bài
• Gần 8 triệu lượt xem tin bài

• Cung cấp các tiện ích, dịch vụ như: Tra cứu giá đất, tra
cứu thông tin xe vi phạm giao thông, tìm kiếm các bãi
đỗ xe và các tuyến đường cấm đỗ xe theo dõi lượng
mưa theo thời gian thực…

• Cho phép người dân đăng ký nhận giấy nghỉ việc
hưởng Bảo hiểm xã hội trực tuyến, tra cứu thông tin cơ
sở được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tra
cứu thông tin các tuyến xe buýt công cộng, tra cứu
thông tin các cơ sở tiêm chủng…

• Tra cứu và thanh toán tiền điện, tiền nước, phí vệ sinh
môi trường…

• Tích hợp, triển khai nhanh các ứng dụng COVID NĂM 2021
- Giấy đi đường QR (trực tuyến toàn trình, 100%)
- Thẻ đi chợ QR
- Khai báo, điều trị, nhận kết quả trực tuyến F0 tại nhà/khách sạn,..
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1. Kính đề xuất các Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện các CSDL quốc gia (đất đai,...) và chia sẻ lại cho địa
phương (dưới dạng dịch vụ API) để phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa TTHC

2. Khi sử dụng dữ liệu từ các CSDL của Bộ, ngành Trung ương chia sẻ để thực hiện xử lý TTHC à Chưa có biện
pháp lưu trữ tài liệu/hình ảnh đối với dữ liệu được cung cấp/sử dụng à Rủi ro pháp lý do một số trường thông
Mn, dữ liệu có �nh biến động theo thời gian

=> Đề xuất bổ sung tệp Mn được ký số của dữ liệu cung cấp để phục vụ lưu trữ

3. Việc số hóa thành phần hồ sơ TTHC cần có hướng dẫn cụ thể, nhất là các thành phần hồ sơ có dung lượng lớn
như bản vẽ xây dựng

4. Hồ sơ người dân nộp lên hầu như chỉ quét, scan; chưa có ký số, chưa đảm bảo �nh pháp lý

=> Đề xuất có giải pháp phổ cập chữ ký số cá nhân cho người dân; từ đó mới thúc đẩy tăng trưởng nhanh hồ sơ
trực tuyến
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