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Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách về đẩy 
mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). 
Ngày 03-10-2000, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 07- 
NQ/TU về một số chủ trương phát triển công nghiệp phần mềm; ngày 12-3-2003 
ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 về đẩy manh ứng dụng và phát 
triển CNTT và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố cũng đã định 
hướng chọn công nghiệp CNTT cùng với công nghệ cao là một trong 03 đột phá 
phát triên kinh tê - xã hội của thành phô. Đây là các chủ trương, định hướng quan 
trọng, tạo nền tảng và động lực phát triển CNTT-TT tại Đà Nang. Cơ sở hạ tàng 
CNTT được quan tâm đầu tư và bước đầu phát huy hiệu quả. ứ ng  dụng CNTT-TT 
của Đà Nằng đã tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xầ hội. Nhờ 
đó, ngành CNTT-TT có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
thành phố(b. Từ năm 2009 đến năm 2018, thành phố liên tục dẫn đầu cả nước về 
Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT trong khối các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, góp phần lớn vào kểt quả cải cách hành chính, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng CNTT-TT thành phố còn những 
hạn chế, chưa thật sự phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng. Hạ tầng viễn thông,

___ CNTT chưa đồng bộ, thiếu tàm nhìn để ứng dụng công nghệ 4.0; dữ liệu rời rạc,
-'cátT:_ửrchưẩaữợc^cHiã‘se^iưằTcảc‘ngtóĩrđeTạô■ra"caF^iằTfịTnởi?pHục vTcãc uhg 

dụng thông minh và công khai cho ngươi dân.... Các khu CNTT chưa sẵn sàng thu 
hút các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT-TT lớn, chiến lược trong và ngoài nước đến 
đầu tư.

Những hạn chê nêu trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, chủ yêu' 
do thiếu sự chủ động, chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa 
phương. Cơ chê huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng 
CNTT-TT chưa hấp dẫn; thiếu các hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương. 
Nguồn nhân lực CNTT-TT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, nhất là còn 
thiếu nguồn nhận lực chất lượng cao.

(1) Doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông năm 2018 đạt 25.200 tỷ đồng, tãng 16% so với năm 2017, trong 
đó, doanh thu CNTT đạt. 16.130 tỷ đông; kim ngạch xuất khẩii phần mềm đạt 78 triệu USD, tăng 15%,. đóng góp 
trên 5% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Hiện có trên 3.000 doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động trong lĩnh 
vực CNTT-TT, chiếm gần 14% tổng doanh nghiệp toàn thành phố; cỏ 25.000 lao động tham gia lĩnh vực CNTT-TT; 
mức lưcmg trung bình cùa lao động lĩnh vực CNTT-TT khoảng 8,8 triệu đồng/tháng/người.
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n . QUÀN ĐIỂM, MỰC TIÊU
1. Quan điểm
- Xác định CNTT-TT là một ừong những lĩnh vực mũi nhọn cua thành phố; 

hạ tầng CNTT-TT là một hạ tầng quan.ừọng tròng phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh. Phát ừiển hạ tàng CNTT-TT cần được tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm và được khai thác, „sử 
dụng hiệu quả, tránh dàn ữải, lãng phí; đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số, 
vận hành chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh;'xây.'dimg chính 
quyền đô thị, tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0; nâng cao hiệu quả, năng lực 
cạnh tranh, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững các ngành, lĩnhyực, nâng cao 
chất lượng'cuộc 'sốìig ngươi dân,' tăng cứờng tiềnTĩựcTdhu^vực phỏng thủ thành phố;.

- Quan tâm cân đối,, phân kỳ đầu tư hợp lý nguồn ngân sách nhà nước và huy 
động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng CNTT-TT 
theo quy hoạch; ưu tiên những dự án quan trọng tạo đột phá và có sức lan tỏa lớn, 
gắn với tăng cường cộng tác quản lý trong khai thác, sử dụng hiệu quả.

2. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển hạ tầng CNTT-TT thành phố 
hiện đại, đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, ạn ninh thôiig tin nhằm tạo điều 
kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng các thành tựu của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT, các mô hình khởi nghiệp, sáng 
tạo... góp phần xây dựng thành phố Đà Nang trở thành đô thị lớn, sinh thái, hiện 
đại và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển 
đáng sống đạt đẳng cấp khũ vực Châu Á theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24- 
01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nắng đến năm 
2030, tàm nhìn đến năm 2045.

3. Muc tiêu cu thể
•  •

^ r r r  -Giahđoạn-từ-nay-đện- nặm-2020f Hoàmthiện' hạ“tầng“CNTT-TT bấò đảm” 
vận hành chính quyền điện tử, làm nền tảng để xây dựng thành phố thông minh, 
góp phần thực hiện kể hoạch cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên 
chế; chuyển dần mô hình và phương thức quản lý hành chính, kinh tế và đồ thị từ 
truyền thống sang trên nền kỹ thuật số; sẵn sàng mặt bằng và hạ tầng các khu 
CNTT để thu hút đầu tư vào CNTT thành phố. Ngành công nghiệp CNTT đóng 
góp khoảng 6% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nắng.

- Giai đoạn 2021-2025: sẵn sàng về hạ tầng, nền tảng dữ liệu để triển khai 
mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần 
cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền; hỗ trợ 
quản lý có hiệu quả đô thị và các nguồn tài nguyên của thành phố; hòa nhập vào 
mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN; thúc đẩy ứng dụng các công nghệ
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của Công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội. Ngành công nghiệp CNTT 
đóng góp khoảng 10% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nằng.

- Giai đoạn 2026-2030; Hạ tầng CNTT-TT được phát triển bảo đảm đồng 
bộ, hiện đại, đa dạng, rộng khắp, phù họp với yêu cầu đô thị thông minh, tạo điều 
kiện đê các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, sử dụng tôi đa công nghệ sô của 
Công nghiệp 4.0 để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới; phát triển nền kinh tế số hôi 
nhập và hiện đại, mở rộng thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và điều 
hành ở các lĩnh vực của đời sống xặ hội, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực 
mới cho phát triển. Ngành công nghiệp CNTT đóng góp khoảng 15% vào tổng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nang.

" - * " S T ^ M ^ r G ỉẦ ĩ tiũ & G ím
1. Phát triền hạ tầng viễn thông, CNTT

- Hoàn thành quy hoạch hạ tầng thông tin liên lạc đển năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 và bắt đầu ưiển khai từ năm 2019. Phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, 
triển khai mạng lõi viễn thông cấp vùng, liên vùng và phủ sóng thông tin di động 
4G, 5G toàn thành phố, kết nối băng rộng đến tất cả các doanh nghiệp, hộ gia đình.

- Nâng cấp năng lực truyền dẫn, mở rộng phạm vi kết nối cho Mạng đô thị 
thành phố (mạng MAN); bảo đảm mạng dùng riêng các cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hỉnh trực tuyến để có thể triển khai hội nghị 
trực tuyến đến phường, xã từ năm 2019.

- Nâng cấp, mờ rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nang đề bảo đảm hạ tầng lưu trữ, 
tính toán và dự phòng thiết yếu cho các ứng dụng thành phố thông minh, trong đó, 
chú trọng nâng cao năng lực bảo vệ an toàn, an ninh thông tin; trang bị các thiết bị 
công nghệ, giải pháp mới liên quan đến điện toán đám mây, các máy tính tính toán 
hiệu năng cao để xây dựng các hệ thống lớn, như: tính toán song song, trí tuệ nhân 
tạo, xử lý dữ liệu lớn, thực tại ảo... Xây dựng Trung tâm điều hành, quản lý và xử 
lý tập trung, đa nhiệm bảo đảm việc vận hành Hệ thống giám sát điều khiển giao

- Tập trung và chủ động triển khai các giải pháp nền tảng bảo đảm an toàn, 
an ninh thông tin đồng bộ, hiện đại; bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin,' 
mảy tính các cơ quan Đảng, Nhà nước của thành phổ.

- Ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT bảọ đảm năng lực 
truyền dẫn, tính toán, xử lý để ứng dụng các công nghệ mới phục vụ các khu đô thị 
thông minh vào năm 2025 theo Đề án Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 
2018-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Phát trỉển hạ tầng dữ liệu
- Xây dựng quy hoạch đồng bộ mạng lưới thiết bị cảm biến theo công nghệ 

internet vạn vật để phục vụ việc thu thập, tích họp dữ liệu, giám sát hoạt động của' 
các lĩnh vực chuyên ngành trên một hạ tầng dùng chung, đặc biệt là phân tích dữ 
liệu và hỗ trợ ra quyết định điều hành kịp thòi, hiệu quả. Hình thành trung tâm an
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n in h  công cộng, trung tâm quan trắc môi-trường, trung tâm điều khiển chiếu sáng 
công cộng.

- Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm đến năm 2020 hầu hết 
thù tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, kết họp 
với thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Phấn đấu đến năm 2020, có 50% hồ sơ nộp 
trực tuyến; năm 2025, có 65% hồ sơ nộp trực tuyến và đến nãm 2030, có 80% hồ 
sơ nộp trực tuyến. Tăng cường kết nổi, tích họp, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các 
cơ quan Đảng, chính qụyền.

- Quy hoạch, xây dựng các cơ sở dữ liệu nền của thành phố, như: dân cư, đất 
đai, xây dựng, doanh nghiệp, kết nốì vói các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, như: hộ 

'tịch, ỹ tếTgiáọdỊiò, dulịch-, lão đặng'việc ĩầm, an "sinh xa hội...'đê làm nền tàrig' 
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phát triển các ứng dụng liên quan 
đến người dân, các ứng dụng trí tuậ nhân tạo để phục vụ chính quyền điện tử, hình 
thành công dân điện từ. Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng hệ 
thống học bạ điện tử của học sinh; hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

- Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, 
xây dựng, quy hoạch đô thị, giao thông và các dữ liệu khác trên nền hệ thống thông 
tin địa lý (GIS).

- Xây dựng Kho tài liệu và dữ liệu mở thành phố trên cơ sở tích họp các cơ 
sở dữ liệu nền, chúyên ngành phục vụ dùng chung của các cơ quan thành phố và 
mở ra bên ngoài để các tổ chức, doanh nghiệp cùng khai thác, sử dụng, tạo thành 
một hệ sinh thái hỗ ừợ các doanh nghiệp khỏi nghiệp xây dựng cảc ứng dụng 
thông minh. Hoàn thành và đưa vàò sử dụng cổng dịch vụ dữ liệu để minh bạch, 
công khai thông tin của chính quyền cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là dữ 
liệu, ứng dụng các ngành kinh t ế - k ỹ  thuật, các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, 
giao thông, xây dựng, điện, thuế, hải quan, tư pháp...

- Ưu.tiên, tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu, phát triển các dịch vụ dữ liệu 
phục vụ bảo đảm năng lực xử lý đề phân tích dữ liệu lọp^phục^yu ,qêng tặc dự báo 
về các vấn đề liên quah đến kinh tế, lao động, giáo dục, y tế; triển khai công tác 
liên thông dữ liệu các khu đô thị thông minh vào năm 2025 theo Đề án Xây dựng 
thành phố thông minh tại 'thành phố Đà Nằng giai đoạn 2018-2025, định hướng 
đến năm 2030.

3. Phát triển hạ tầng truyền thông

- Nâng cấp, hiện đại hóa hạ tàng truyền thông cho truyền hình, truyền thanh, 
báo chí, quản lý thông tin điện từ, mạng xã hội.

- Đổi mới công nghệ, phương thức quản lý nhằm tăng cường khả năng tương 
tác và truyền thông của các cơ quan báo chí, truyền hình; bảo đảm chuyển tải nội 
dung chính xác, kịp thời theo xu hướng hội tụ; đến năm 2020, thí điểm ứng dụng 
quản lý tình hình thông tin mạng xã hội.
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- Xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở theo công nghệ số, cho phép nhiều 
cơ quan, đơn vị chia sẻ, dùng chung, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Phát triển hạ tầng các khu CNTT

- Duy trì hoạt động ồn định, hiệu quả Khu Công viên Phần mềm số 1 phục 
vụ các doanh nghiệp CNTT; thống nhất bố trí quỹ đất và nguồn vốn vay ưu đãi, 
triển khai mở rộng Khu Công viên Phần mềm số 1. .

- Hoàn thành và đưa Khu CNTT tập trung (tại xã Hòa Liên, Hòa Vang) vào 
hoạt động trong năm 2019 để giới thiệu, kểu gọi đầu tư; triền khai đầu tư xây dựng 
Khụ Cộng yien:phần .mềm số 2 vào .năm 2019; bảo. đảm- đếmnăm.2020 cố ítmhất^, 
01 khu CN ĨT đáp ứng tiêu chuẩn thông minh.

- Khuyến khích hình thành các khu văn phòng theo hĩnh thức không* gian 
làm việc chung để tạo điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp khởi nghiệp CNTT. 
Tổ chức Vườn ươm doanh nghiệp CNTT nhằm ươm tạo, hỗ trợ các cá nhân, tổ 
chức có năng lực công nghệ và ý  tưởng kinh doanh tốt khởi nghiệp, ổn định sản 
xuất kinh doanh.

5. Xây dựng các-cơ chế, chính sách về phát triển hạ tầng CNTT-TT

- Xâỹ dựng và ban hành quy chế về cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ 
liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn thành phố; quy chế kểt nối, tích hợp dữ liệu, 
trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố vói các ; 
hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và với các bộ, 
ban, ngành Trung ương.

- Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia phát 
triển hạ tầng CNTT-TT, đặc biệt là xây dựng thành phố thông minh; thu hút các 
chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, sinh viên giỏi, tài năng trong và ngoài nươc 
thuộc lĩnh vực CNTT-TT đến làm việc ngắn hạn hoặc lâu dài tại thành phố.

^^^^ây.damgclúnhẬáchiiỗTrợ^các.dDanhmghiệp-CNÍẸLpháttriểrutrêmđịaTbàn-. 
thành phố; ưu tiên phát triển, sử dụng các sản phẩm công nghiệp phần mềm và nội 
dung so, vi mạch điện tử, chính quyền điện từ, trí tuệ nhân tạo của thành phố và 
nhân rộng trong cả nước.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, 
doanh nghiệp CNTT, hiệp hội--và::các trương đại học đầu tư nghiên cứu và phật 
triển các sản phẩm CNLpxhũ-lựCị mạng thương hiệu Đà Nang, trong đó, chú trọng 
các sản phẩm hệ thống/tự động qụahtrấẹ, các sản phẩm tích hợp điện tử ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo, nhận dạng^thôhgmúntì, ản toàn thông tin...

6 . Tập trung khai thác, 'sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT-TT

- Trên cơ sở hạ tầng CNTT-TT được đầu tư, có những giải pháp, chương 
trình, kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả theo hướng triển khai các ứng dụng, 
chương ừình, tiện ích để đẩy mạng ứng dụng CNTT, cải cảch hành chính, phục vụ 
nhu cầu của các tổ .chức, cá nhân, triển khai việc kết nối, liên thông, chia sẻ, khái
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thác thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn thành phố, đồng thời bảọ 
đảm an toàn, an ninh thông tin, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, thành 
phổ thông minh.

- Có cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực. tương xứng với phát triền' 
hạ tầng CNTT-TT; xây dựng và thực hiện chưong trình bồi dưdng, chuẩn hóa các 
kỹ năng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đào tạo cộng 
đồng để nâng cao khả năng tiếp cận và năng lực khai thác, sử dụng CNTT-TT của 
các tổ chức, cá nhân ừên địa bàn thành phố.

- Thực hiện mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 
đồng thuận, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng CNTT-TT trên địa bàn thành phố.

IV  TỎ CHỨC THỰC HẼEN

1. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức quán ưiệt, tuyên truyền, triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy đến cán bộ, đảng Viên và các tầng 
lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị ừí và tầm quan trọng của phát triển 
hạ tầng CNTT-TT trong xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0, xem đây là nhiệm 
vụ quan trọng và thường xuyên cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng ủ y  ban nhân 
dân thành phố chỉ đạo cụ thể hóạ Nghị quyết thành các chương trình, kể hoạch cụ 
thể; xác định rõ lộ trình, thòi gian và cân đối, phân kỳ đầu tư họp lý nguồn lực để 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết; chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện 
các giải pháp nêu trong Nghị quyết; định kỳ bảo cáo tình hình và kết quả thực hiện 
về Ban Thường vụ Thành ủy.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối họp vớí Sở Thông tin và Truyền 
thông, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn, chỉ đặo 
việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, 
tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nỗ lực phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.

'Ọác~cơ (^ iS ĩlSm hĩữuT giũp^iẹc TKănlĩuỵ^cẵhcứ^chửc'năhg’hEiệm v ụ ^  
được giao giúp Thành ùy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhân: TYM BAN THƯỜNG vụ
BÍ THƯ  J

Trương Quang Nghĩa


