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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hinh phác
DàN&ig, ngàyjctháng lj náin 2020

KEHO4CH
Y viêc thiic hiên Chirong trInh s 37-CTr/TU ngày 31/01/2020 cüa Ban
Thu*ng vii Thành üy triên khai thrc hin chuyên d "Tp trung dan tu'
phát trin, day mnh frng ditng cong ngh thông tin, din tfr, viên thông
phii hçrp vói xu hithng Cách mng cong nghip 4.0 gn vói xãy dirng chInh
quyn din tfr, thành ph thông minh"
Thrc hin Nghj quy&t s 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 cüa B ChInb trj
ye Kay d'çmg và phát triên thành phô Dà Nng den näm 2030, tam nhIn den näm
2045 và Chixo'ng trmnh so 37-CTr/TU ngày 31/01/2020 cUa Ban Thixè'ng V11
Thành üy triên khai thrc hin chuyén dê "Tap trung dâu tir phát triên, day manh
1rng dcing cong ngh thông tin (CNTT), din tü, vin thông phü hcip vói xu
huthig Cách mng cong nghip 4.0 gàn vâi xây drng chInh quyên din ttr
(CQDT), thành phô thông mirth (TPTM)", UBND thành phô Dà Nang ban hành
Kê hoach triên khai thirc hin vth nhüng ni dung chü yéu nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Mic dIch
a) Xác dnh cci th các nôi dung cong vic, thai han, tin d và trách
nhim cho các co' quan, dcrn vj có lien quan trong vic triên khai to chirc thixc
hin có hiu qua Chuo'ng trInh s 37-CTr/TU cüa Ban Thumg v Thành üy.
b) T?.o sr tMng nh& c'cia các c.p, các ngánh, quán trit và t chi.rc chi do,
thirc hin quyêt 1it, có tr9ng tam, tr9ng dim cac nhim viii dLrcic phâri công; tao
sr chuyên biên mh me, phát buy tinE thn trách nhim cüa các cap chInh
quyn, nguà'i dtrng du co quan, dcm v trong Cong tác irng diing vâ phát trin
CNTT, xay drng CQDT, TPTM ph.n du hoàn thành các mvc tiêu dê ra trong
Chucing trinh so 37-CTr/TU.
2. Yêu cu
a) Dam bâo thirc hin dy dü, hiu qua ni dung tai Chuong trInh s
37-CTr/TU cüa Ban Thixàng V11 Thànb üy; dam báo tInE nhât quán, dông b vOi
ni dung tai Ké ho.ch s 4844/KH-UBND ngày 1 8/7/2019 cüa UBND thành
ph thixc hin Chuang trInh s 29-CTr/TU ngày 10/5/2019 cüa Thành üy trin
khai Nghj quyét so 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 cüa B ChInE trj.
b) Chü dng, tIch c1rc trong vic t chirc trin khai thirc hin K hoach
cüa UBND thành ph, bâo dam tInh thirc chat và hiu qua; có sr phôi hcTp dng
b, chat che, thu&ng xuyên, lien tiic gifta các ngành, các cap; giUa các Ca quan
quân l nhã nithc và cong ding doanh nghip, doanh nhân, di ngQ tn thirc; buy
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dng dugc rnçi ngutn 1irc trong và ngoài nuc trong xây drng CQDT, TPTM tai
thành phô.
II. NQI DUNG, NHIM VV
1. Nhim vl.I trçrng tam giai don 2020-2025
a) Phát trin ha tang vin thông (bao gm ha tng vin thông cong cong,
h thông mng do th, mng không day thành ph) thc d cao, dam bào kêt n&
phic vit nén kinh té sâ, 4n hành CQDT, xây drng TPTM; triên khai mng luOi
cam biên, thu thp d 1iu tir dng (ToT).
b) Phát trin ha tang GNU dng b, hin dai, dam bào nàng 1rc lui.i tr,
xi 15', tInh toán cho các üng dirng CQDT, TPTM. U'u tiên trin khai các dçr an
dng 1irc, trçng ctim nhu Nâng c.p Trung tam dü 1iu thành phô, Xây dirng
Trung tam giám sat, diêu hành và xr 15' tp trung, da nhim, Xây drng Trung
tam tIch hçTp kiêm soát khá näng phic hM dO thj xanh và thông minh tr vn
ODA vin trç không hoàn lai cüa KOICA,... lam nên tang triên khai các h
thong, üng diing thông minh.
c) Chu.n hóa, hoàn thin các cci s dt 1iu nn, co s& dt 1iu chuyên
ngành; phát triên Kho dti 1iu diing chung toàn thành ph và nn tang chia sê,
phân tIch dti Iiu lón; hInh thành dU 1iu m& phiic vii h sinh thai khOi nghip
di mOi sang tao.
d) Nâng c.p, hoàn thin nn tang H thng thông tin ChInh quyên din t1r
thành ph và các 'ng diing ding chung. Triên khai có hiu qua các chixang trInh
dr an, rng dyng thông minh tai D an xây dimg thãnh ph thông minh giai don
2018-2025, djnh hithng den nàm 2030.
d) Trin khai ding b các giâi pháp bào dam an toàn, an ninh thông tin
cho các h thong thông tin trên dja bàn thành phô.
e) Phát trin ha thng các khu CNU t.p trung, xây dirng và dua vào hoat
dng Khu Cong viên ph.n mm s 2; tang curng xüc tin, thu hut dâu ti.r vào
Khu CNTT t.p trung Dà N.ng; khuyn khIch, day manh dâu tu các khu cong
viên phân mêm tr nguOn von tu nhân.
g) Xây dirng, trin khai CC cci ch, chInh sách, giài pháp phát triên san
ph.m CNTT, din tir, vin thông tr9ng diem, phát tiên nguôn nhân 1ic CNTT
thành ph dáp irng yêu câu tiêp cQn xu hithng cách mng cong nghip 4.0.
2. Nhim vLl trçrng tam gial don 2025-2030
d cao, m rng
a) Tip tic phát trin ha thng vin thông cong cong the
h thng mng khOng day din rng (LoRa, NB-IoT,...) h thông mng do thj
thành ph&
b) Vn hành, khai thác hiu qua the h thong h t.ng, 1mg dirng, d.c bit
cung c.p d 1iu d du tu trong giai doan truâc d h trçl sang tao, khi nghip,
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tao ra san phm m&i dua trên d lieu; h tro chuyn dM phixong thic lam vic tir
truyên thông sang dçra trén dü 1iu s, blab thàiih chInh quyên so.
c) TMp tiic du tu phát trin h tng, khai thác hiu qua các khu cong
ngh thông tin, cong viên phn mm; h tr du tu phát triên các khu cong viên
phân mêm do doaith nghip lam chü d.0 tu.
d) Dy manh h trci phát trik cac san ph.m CNTT tr9ng dim nhu san
pham cách m.ng cong nghiêp 4.0, frng ding chImh phñ din tfr, thành phô thông
minh, thüc dy to ra thj tri.r?mg theo hixng djch vii. phãn mêm (SaaS - Software
as a Service)
Danh miic chi tMt các nhiêm vi thithng xuyên; nhim vi trong giai don
2020-2025 Va giai don 2025-2030 tai Phii l%ic kern theo.
Ill. TO CH1C THTJ'C HIN
K hoach nay duçic th'çrc hin tix nay dn nàm 2030, 1am can ci d các sâ,
ngành, dja phuong xây dirng k ho.ch ci th, th chfrc triên khai, Idém tra, giám
sat, danE giá viéc thirc hiên Chucrng trinh s 37-CTr/TU cüa Ban Thu&ng V11
Thânh Uy. Các s&, ngành, dja phuong th chirc thc hin Kê ho.ch c the nhix
sau:
1. S& Thông tin và Truyn thông
a) Ca quan thiià'ng true, du mi, theo dOi, hiióng din, kiêm tra, don dc
thc hin Chi.rcrng trinE. s6 37-CTr/TU và Ké ho.ch nay; dinE lcr truóc ngày
15/12 hang nAm báo cáo UBND thành phé ye tinE hInh thixc hin dé trInh Ban
Can s11 Dãng UBND thành ph bá.o cáo Ban Thithng vii Thànli. iy theo quy
dnh. ông thyi, tham nuru UBND thành phé th chirc so kêt sau 03 nAm triên
khai thc hin vathng kt ctjrth kS' 05 nãm mOt 1n.
b) PMi hgp vói các sâ, ngành, dja phi.rang khác thi.ic hin các nhim vi
lien quan.
c) T chüc truyn thông, huóng dn nOi dung và kt qua thixc hin efia
Chuong trinh sO 37-CTr/TU va K hoach nay thuông xuyên và bang nhiêu hinh
thü'c de huy dng sr tham gia tIch cue cüa CC co quan, doanh nghip, ngi.thi
dan.
2. S& Tài chInh
Trên co s dx toán kinh phi thixc hin K ho.ch d dtrçc các co quan, don
vi xây dçrng, Sâ Tái chInh rà soát, thm djnh, tham muu trInh UBND thành ph
phê duyt, bô tn kinh phi d trin khai thrc hin.
3. Các s&, ban, ngành, UBND các qun, huyn v các co quail, dm v
lien quan
a) T chrc quán trit Chuong trinh s 37-CTr/TU vâ K hoach nay dn
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toàn th can b, cong chiic, viên chi.'rc, các doanh nghip, nguài dan; xây dirng
k hoch chi tit và t6 chirc trin khai thic hin cáo nhiin vçt dã dtrçc phân
công, dam bào tin d, chit luqng, hiu qua, di,nh k5' báo cáo UBND thành phô
(thông qua S Thông tin và Truyên thông) tin & thirc hin truóc ngày 10/12
hang nàm.
b) Trên ccr s& ni dung K ho.ch dã duçic phê duyt, xây dng dr toán
kinh phi dam bào trin khai hiu qua nhim vii d:uqc giao, gui S& Tài chInh thâm
djnh, tham muu UBND thành ph6 b trI kinh phi thrc hin theo diing quy djnh;
dông th?i chü dng huy dng cáo nguOn kinh phi khác (ODA, xã hi hóa,..) dê
thixc hin nhim vu.
4. Trong qua trInh thçrc hin, nu có vi.thng m.c ho.c v.n d phát sinh cn
diêu chinh, bô sung; cáo s, ngành, di,a phixGng chü dng phM hcp vi Sc Thông
tin và Truyên thông dê báo cáo UBND thành ph6 xem xét, quyt djnh.
Trên day là K ho.ch thrc hin Chrnmg trInh s6 37-CTrITU ngày
31/01/2020 cüa Ban Thuàng vç Thành üy trin khai thçrc hin chuyên dê "T.p
trung dâu ti phát trin, dy mnh rng ding cong ngh thông tin, din tr, vin
thông phr hçp vài xu huóng Cách mng cong nghip 4.0 g.n vói xây dçmg
chInh quyên din tir, thành ph6 thông mirth"; yêu câu Giám doe cáo s, ban,
ngành, Chii. ti,ch UBNI) cáo qu.n, huyn và thu truâng các co quan, dan vi, lien
quan nahiêm tue trin khai thtrc hiên./.
TM. 15Y BAN NHAN DAN
Nd n1in:
RU TTCH
- UBQG ye CPT (b/c);
- B TT&TT (b/c);
- Van phông ChInh phi (b/c);
- TTTU, TTHDND TP (b/c);
- CT, các POT TJBND TP;
- Các sà, ban, ngành;
- UBND các quan, huyn;
- Các TV BCD Xây dimg CQDT và TPTM;
- Các c0 quan TW dóng trên da bàn TP;
- Dài PT TH Dà Näng, Báo Dà Nang;
- Cng TTDTTP;
- Luu: VT, KTTC, SITTT.
50

Phu luc

(Ban

STT

VU TRIEN KHAI THU'C I-lIEN CI-IU'O'NG TRINH sO 37-CTr/TU NGAY 31/01/2020 CUA
BAN TIIUONG VJ THANH UY
hogch sóJ5S'/KTI-UBND ngày

nhiêm V

0w

tháng' nàm 2020 cüa Uj) ban nhán dan thành phó' FJà Nng)

Co' quan
chü trI

Co'quan
phOi 1içp

Thô'i gian
tinic 1iin

NHIEM VI TIJ1XO1'1G XUYEN

1.1

1.2

2

Dôi mói tu duy, thông nhãt n1in thfrc;
tang clrông vai trO länh dio cüa Bang,
quail 1 cüa Nhã nu*c; phát huy siy tham
gia ella Mt trn và các doãn the chInh trl
- xä hi
TrMn khai mnh me cong tác quán trit,
tuyên truyn cac chü truong, nghi quy& cUa
Trung rnmg và Thành ph ye day manh üng
d1ing CNTT, din tir, vin thông, xu hi.róng
Cách mng cong nghip 4.0, xây dirng
CQDT, TPTM den toàn th can b, cong
chüc, viên chüc

- Các sâ,
ban, ngành
- UBND các
qun, huyn,
phuôi-ig, xã

PMi h9p ch.t chë vâi M.t tin, các doàn th - Các s&,
chmnh tn - xa hôi trong cOng tác tuyêri ban, ngânh
truyên, dôi mâi Pr duy, nâng cao nhn thirc huyên,
cüa các tng l&p nhân dan
phuô'ng, xã
Phát triên h tng cong ngh thông tin,
din tfr, vin thông

Hang nàm

Hang närn

Ghi chü

Vn hành, khai thác hiu qua các tram quan
träc môi trix?mg hin có (nuc met, nuóC
thai, khong khI); hoàn thành và dua vào s
Sâ Tài
dçing nên tang tIch hccp, phân tIch d lieu
nguyen Va
2.1 quan träc môi trithng, kêt nôi tIch hçp ye Môi tru?rng
Trung tam giám sat, diêu hành và xir l tip
trung, da thim và cong bô cong khai dü
lieu quan träc mOi tru?Yflg dê các to chtrc,
cong dan theo döi, giám sat.
I-lu&ng dn, giám sat, triên lthai B dccn giá
cho thuê cong trmnh ngâm hi tang k thut So' Thông tin
va TruyOn
2.2 dung chung trên dja bàn thành phô; theo döi,
thông
thumg xuyên ctp nht cho phñ hqp vOi tInh
hInh thrc tO.

2.3

Dy math thu hut du tu phát trin h ting
k thu.t do thj thông minh, nhât là trong các So' Kê hoach
linh virc quán l do tM nhu giao thông, cap vàDâut'i.r
thoát nixâc, x'cr I chat thai, luói din, h
thông din chiOu sang, cânh báo thiên tai,...
Phãt triOn hj tang cic kim CNTT phi.ic viii
phát triOn cong ng1iip so

3.1

- Các so',
ban, ngành
- UBND các
qi4n, huyn,
phucng, xà

Dr an Nên tang tIch
hcp dlch vi1 quan tràc
môi truèng dã duvc bô
Hang nàm trI kinh phi sir nghip
CNTT 2019 tai QuyOt
djnh'sô 3391QDUBND

- Cáo so',
ban, ngành
- UBND các
qutn, huyn,
phixông, xâ

Hang näm

- Cac so',
ban, ngành
- UBND các
quQ.n, huyn,
phu'?mg, xã
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- Cáo so',
rng
TriOn khai hiu qua các Dê an ye mo'
ban, ngành
Khu Cong viOn phân mOm Dà Nng, thành So' Thông tin
- UBND cáo
1p Khu CNTT tp trung Dà Náng. Hithng va Truyên
qun, huyn,
thông
dan, triOn khai các ca chO, chInh sách khuyOn
.huèng, xâ
khIch, ho trc dãu tu phát triOn các khu cong

Nhiêm VV da giao tai
Quyêt djnh so
1950/QD-UBND thrc
hin ê an TPTM
Hang nàm trong 2019-2020 Va
Chuong trInh so 43CTr/TU ngày
18/02/2020
Nhiêm vi d giao tai:
- QuyOt dinh s
Hang nàm 348 1/QD-UBI D thrc
hin Nghj quyOt 07NQ/TU

viên phn mm do doanh nghip lam chü
dâu tu.

- K hoach s
48441KH-UBND ngây
18/7/2019
- Chucing trInh s 40CTr/TU ngày
31/01/2020

- Các sO',
Dy m.nh xñc tin, thu hut d.0 tir nuâc Ban Xiic tin ban, ngành
3.2 ngoài vao Khu CNTF tp trung Ba Nng và và h trg du - UBND các
Khu Cong vin phn mêm sO 2
tu
qun, huyn,
phuO'ng, xä
Trin khai hiu qua các co ch, chInh sách,
chuo'ng trInh, dê an v khOi nghip dOi m6i
sang t.o; triên khai dci an Khu lam vic
- Các sO',
dào to kh&i nghip d tao diu kiên boat
SO' Khoa hoc ban, ngành
dng cho các doanh nghip khOi nghip d
va Cong
- UBND các
mói sang t.o, dc bit ho trçi, tao diu
nghê
qun, huyên,
cho các doanh nghip cong ngh thông tin
phuông, xä
phát trin các san pMm triên lclìai trong
..linh vrc xay dimg TPTM trên dja bàn thành

Hang 11am

Nhim vç dãgiao ti:
- Kê ho.ch so
4844/KH-UBND ngày
Hang näm

13/01/2020

- Các sO',

dali, däc thU cUa Quc hti, Chinh phU d6i
các khu CNTT tp trung trên dia bàn thàh
ph.

SO' Thông tin

ban, ngânh

và Truyên

- UBND các

thông

qun, huyn,
phu&ng, xa

U'ng diing các cOng ngh mói, dam bão an
toàn, an ninh cho các h thng thông tin

18/7/2019
- Chuo'ng trinh s 36CTr/TU ngày

ph&
Trin khai áp dung các co ch& chinh sách uu

Nhim v dã giao ti
Kë hoach so 4844/KBUBND ngày 18/7/2019

Hang nalm

- Các si,
ban, ngành
Nâng c.p, trin khai hiu qua H thng Hi S Thông tin
và Truyên - UBND các Hang näm
4.1 ngM truyên hlnh trlrc tuyên ti cap thành phô
quin, huyn,
thông
den cap phlLthng, xa
ph'u&ng, xã
- Các sâ,
Sâ Thông tin ban, ngành
Khai thác, s'cr diing hiu qua H thông quân va Truyên - UBND cac Hang närn
4.2 1, giám sat thông tin mng xã hi
qun, huyn,
thông
phusng, xä
- Các so,
Triên khai ding b các giài pháp bào darn an S Thông tin ban, ngành
và Truyên - UBND các Hang nãrn
4.3 toàn, an ninh thông tin cho các h thông
qun, huyn,
thông
thông tin trên dja bàn thành ph6
phu&ng, xã
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Phát trin san phâm công ngh thông tin,
din tir, vin thông tr9ng diem

5.1

Trin khai hiu qua chmnh sách h trç phát S Thông tin
triên CNIT thãnh phô Dà Nng ti Nghj va Truyên
quyêt so 270/NQ-HDND ngày 12/12/2019
thông
cña HDND thành phô

- Các sO,
ban, ngành
- UBND các
qun, huyn,
phuOng, xã

Hang n.m

5.2

Trin khai các chInh sách ixu dãi, ho trq
nghiën c'Cru, chuyên giao và üng ding tiên b SO Khoa h9c
khoa h9c - cong ngh vào san xuât và dyi
và Cong
song, trong do u'u tiên triên khai các dê tài,
ngh
dr an có lien quan den üng ding cong ngh
thông tin, din tO, viên thông phü hqp vói xu

- Các SO,
ban, ngành
- UBND cac
qun, huyn,
phuOng, xã

Hang nàm

Nlaiêm vi dä giao tti
Kê hoach so 4844/KHUBND ngày 18/7/2019

hixOiig Cách mang: cong nghip 4.0 gn vâi
CQDT, TPTM
Thixông xuyên t

chirc và tham gia các din
- Các sà,

dan CNTT-TT trong nuó'c d h9p tác phát
trin san ph.m vâ nhân rng các mô hInh,
san phm irng diing CNTT-TT dã trin khai
hiu qua tai thành ph cho các dja phi.rong
khác
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6.1

Sö Thông tin

ban, ngành

Va fruyi

- UBND các

thông

qun, huyn,

I-lang nãm

phuông, xâ

Phát triên nguôn nhân 1çc cong ngh
p
thông tin däp Ung yêu câu tip cn xu
hu'&ng Cách mtng cong nghip 4.0
Trin khai các Co ch& chInh sách thu hut các

- Các s&,

chuyên gia, nha khoa h9c trong flioC V

ban, ngãnh

quOc tê trong lTnh vrc CNTT-TT den lam

Só Nôi vu

- UBND các

Nhim vi tai Chixcmg
Hang närn

qun, huyn,

vic ngn han hoc lâu dài tai thành ph&

trinh s 45-CTr/TU
ngày 25/02/2020

phung, xã
Thu&ng xuyên trin khai tp huân, bôi
6.2

63

- Các sâ,

dung, chuân hóa các k5 náng CNTT, an

S& Thông tin

toàn thông tin và cp nht xu hi.ró'ng cong
ngh mOi cho di ngü cnn b, cong chrc,
viên chüc thành phO.

và Truyên

T chirc dào tao, hun 1uyn, nâng cao näng
1irc, trmnh d dôi ngü nhthi hrc giám sat, vn
hânh h thông CQDT, TPTM và can b
chuyên trách CNTT cüa các co quan, don

thông

ban, ngânh
- UBND các

Nhim vii tai Chixong
Hang näm

qun, huyn,

ngIy 25/02/2020

phu?mg, xä
- Các s
S& Thông tin

ban, ngành

vâ Truyên

- UBND các

thông

quân, huyn,

Hang närn

phuôiig, xä
6.4

T

chi'rc các lOp dào tao cong dng, dào tao

tiVc tuyên d nâng cao khã näng tiêp cn và

SO Thông tin
vâ Truyên

- Các sO,
ban, ngành

trinh s 45-CTr/TU

Hang nàin

k5 näng khai thác, sir d1ng CNTT-TT, bâo
darn an man thông tin cña ngrôi dan.
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thông

- UBND các
qun, huyn,
hu&ng, xa

Xây dirng co' chê, chInh sãch phát triên
chinli quyên din tü', thành phô thông
minh

Rà soát, sp xêp, dôi mOi mô hlnh, t chrc
- Cáo th,
ban, ngành
b may, nhân sr, day manh phân công, phân
üy quyên, phi hçcp vói yêu cau, nhirn SNivii - UBND cáo Hang nànl
cap,
vi xây dmg CQDT, TPTM, dam báo cong
qun, huyn,
tác 1nh dao, diêu hành, quân I dia trên dft
phung, x.
1iu và nên tang cong ngh sO.
- Cáo s&,
Xüc tiên, thu hiit các nguOn hc nhàm triên
ban, ngành
khai các di an xây dirng CQDT, TPTM theo Sà Kë hoach
- UBND các Hang näm
va Dâu ti-i
7.2 hInh thirc hçip tao cong - tu (PPP) trên ccc s
qumn, huyn,
dê xuât cüa Si Thông tin và Truyên thông và
hu&ng, xà
cáo SY, ngành lien quan.
IJu tiên. b trI hqp ngân sách thành ph va
- Các si,
day mnh huy dng các nguôn von vay
ban, ngành
sj K hoach
tr
cáo
to
chirc
- UBND cáo Hang n.m
ODA, tài trq không hoàn la
ti-i
Dâu
tài chinh quôc tê dê thirc hin cáo chu'ang va
qun, huyn,
diem
trInh, dir an nn tang, dng hyc, trQng
phu?mg, xã
ye CQDT, TPTM
- Cáo s,
Phát triên và áp ding các img ding thông
ban, ngành
minh có thu phi vói hInh thrc phü hqp và Só Thông tin
và Truyên - UBND các I-lang nãm
dung
nhrn
tao
nguYi
dan
s1r
khuyên
khIch
7.4
qun, huyn,
thông
them nguôn kinh phi tái dâu tu. Khuyên
phrn'ing, xã
khIch cáo to chic, doanh nghip, nguM dan

tham gia xay d1rng các irng diing thông minh
phic vi cong dông xa hei, cung cap các dtt
lieu m& (d lieu phi thi.rong mai và không
nhay cam) min phI d hInh thânh h sinh
thai khOi nghip dôi mâi sang tao.
Hu&ng dan, t chi'rc thirc hien các quy djnh
v bâo h quyn s& hü'u trI tue de lthun Sâ Khoa hoc
va Cong
khIch khi nghip di mói sang t?o, phát
ngh
trin các üng ding thông minh.

8

81

- Các s6,
ban, ngành
- UBND các
qun, huyn,
phucng, xã

Hang narn

Tang cu'ông cong tác hçp tác quc t
Tng cxàng tuyên truyn, ph bin, di rnói
tu duy, nng cao nhn thi'rc cüa các tang l&p
nhân dan ye xây dirng CQDT, TPTM, xu
huoiig Cách mng cong nghip 4.0. Khuyn
khIch ngui dan, doanh nghip tham gia xây
dimg, dng hành, huông üng cüng chInh
quyên thành phô trong qua trinh xây dijng

- Các si,
ban, ngành
-

ND các

1-Tang nàrn

quçtn, huyçn,
phuông, xã

CQDT, TPTM.
Day manh xüc tin du tu, hqp tác vâi các
tp doân, doanh nghip CNTT quc th d
8.2

tiëp can cac cOng ngh

mâi, chia Se kinh

nghim và thu hut nguôn hrc quôc tê trong

- Các sâ,
Sâ Thông tin
vã Truyên

- UBND các

thông

qun, huyn,

xay dimg thnh pM thông mirth
8.3

Tich circ hcp tác, tham gia các t

ban, ngành
Hang näm

phuông, xã
chic, din

Sâ Thông tin

- Các s,

Hang nàm

clan quôc t ye TPTM (Mng luó'i các thành
phô thông minh ASEAN, T chirc các thành
pho thông minh ben vthig the giâi WeGO,...)
dê h9c hôi, chia sé kinh nghim và quàngbá
hInh ãnh, thucmg hieu thành phô Dà Näng
trong cong cong quôc tê; thu hut vtn dng
các dr an xây dirng TPTM ti'x các dôi tác
quôc té và hr các diên clan, mng hxói nay.
NUIM VIJ TRQNG TAM GIAI DON
2020-2025
Phát triên_ ha tiiig cong ngh thông tin,
din tfr, viên thông

Li

và Truyên
thông

ban, ngãnh
- UBNID CltC
qun, huyn,
phung, xã

- Các sa,
Nâng ctp, ma rng Trung tam d lieu thành S Thông tin ban, ngành
phô, dam bão näng 1irc Km trü và tInh toán va Truyên - UBND các
qun, huyn,
thông
phic vi các üng ding TPTM
phuang, x

Xây dirng Trung tam giám sat, diêu hành và
xr l tp trung, da nhiein. Triên khai hieu
qua Dir an xây dung Trung tam tIch hçrp
kiêm soát khã näng phiic hôi do th xanh và Sr Thông tin
thông minh (Trung tam ENSURE) hi nguôn vâ Truyên
thông
1.2 tài trçi không hoàn 1ti cüa Ccc quan Hqp tác
quOc tê Han QuOc (KOICA), tIch hqp vào
Trung tam giám sat, diêu hành và xr l t.p
trung, da nhiem.

- Các sà,
ban, ngành
- UBND cac
qun, huyen,
phu&ng, xã

IDa b tn kinh phi tai
Quyêt dnh s
2020-2025 6439/QD-UBND ngày
29/12/2018
- IDa b trI kinh phi tai
Quyêt djnh so
643 9/QD-UBND ngày
29/12/20 18
- Dir an Trung tam
ENSURE tr nguOn
2020-2025 vOn ODA không hoàn
1i cüa KOICA (10,5
trieu USD)
- Nhiem vii giao ti Kê
hotch so 48441KMUBND ngày 18/7/2019

và Chizcmg trInh s6 43CTr/Tu ngây
18/02/2020
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Hoàn thin H thong giám sat diu 1thin
giao thông thông minh; kêt n&, tIch hqp 'e
Trung tam giám sat, diêu hành và xü 1 tp
trung, da nhim.

1.4

HoIn thin H th&g giám sat an ninh trt tçr;
kt ni, tIch hgp v Trung tam giám sat, dieu
hành vã xr 1 tp trung, da nhim.

1.5

1.6

1.7

Hoàn thành Dr an d.0 tu các trm quan ti4c
môi tnr?ing tij dng trên dja bàn thành phô,
k& nôi tIch hcTp ye Trung tarn giárn sat, diêu
hành và xü 1 tp trung, da nhim và nn
tang djch vi quan trc
Hoàn thin Trung tam giám sat và diu khin
din chiu sang câng cong, triên khai lap d.t
h thng den LED, h thông cam bin, thit
bj cong ngh mài, hiu suât chiêu sang cao

Sâ Giao
thông VIn
tài

Cong an
thânhph

Sô Tài
nguyen và
Môi truông

- Các SLY,
ban, ngành
- UBND các
qun, huyn,
phiing, xã
-Cács&,
ban, ngânh
- UBND các
qun, huyn,
phu?ng, xã
- Các s&,
ban, ngành
- UBND cac
qutn, huyn,
phithng, xã

2020-2025

Dä bi tn kinh phi tai
Quy& djnh so
643 9/QD-UBND ngày
29/12/2018

2020-2025

Dã bô trI kinh phi tai
Quy& djnh so
643 9/QD-UBND ngày
29/12/2018

2020-202 1

Dã phê duyt di,r an
d.0 tu tai Quyêt djnh
s 4111/QD-UBND
ngày 16/9/2019

- Các SO',
Dã b6 trI kinh phi t?i

ban, ngành
Si Xây dimg

- UBND các

2020-2025

qun, huyën,

toàn thành pM.

phung, xa

Xây diing kin true 16p JoT lam co è

- Các s,

Quyet dnh so
643 9/QD-UBND ngày
29/12/2018

quy
hoch kh6ng gian dja chi IPv6 và chuyên dôi

S Thông tin

áp ding cong ngh IPv6 cho h tMng mng

và Truy&i

- UBND các

truyên dk và Trung tam d€ lieu cña thành
phô

thông

qun, huyn,

hin Nghj quyt 07-

phu&rig, xâ

NQ/TU

Nhim vv dä giao tai
Quyet dnh s

ban, ngành
2020-2025

348 1/QD-UBND thirc

1.8

Phát trin ha tng vin thông cong cong tc
d cao; m rung kêt nôi Internet bang rng S& Thông tin
va Truyên
den tat ca doanh nghip, h gia dInh và phi:i
thông
song vô tuyên bang rng (5G và the h kê
tiêp) toàn thành phô.

- Các s,
ban, nginh
- UBND các
qun, huyn,
phtthng, xà

Nhim vi dã giao t?i:
- Quyêt ctjnh so
348 1/QD-UBND thirc
hin Nghj quyêt 07NQ/TU
2020-2025 - Kê hoach s6
4844/KH-UBND ngày
18/7/2019
- ChuoTig trinh s 40CTr/TU ngày
31/01/2020

- Cáo s&,
ban, ngành
- UBND các 2020-2025
qun, huyn,
phuOng, xã
- Các s&,
ban, ngành
- UBND các 2020-2025
quin, huyn,
phix&ng, xã
- Các sâ,
Phát trin mng không day din rng (LoRa, S Thông tin ban, ngành
NB-JoT,...) phiic vi kêt nôi, truyên dan các va Truyên - UBND cac 2020-2025
thiêt bj JoT, cam biên trong thành phô thông
qun, huyn,
thông
phu&ig, xà
minh.
Các sO',
TriOn khai các giâi pháp cài tao chinh trang
2020-2025
1.12 h tang k9 thut do thj hin hüu dê img dung SO' XCy dimg ban, ngành
- UBND các
fbi thOng minh

Nâng cp bang thông mang trUc, mang phân
phôi, ma rng pham vi kêt nôi Mng do thj SO' Thông tin
1.9 thành phô (Mng MAN) den các &m vi s1r và Truyên
thông
nghip, trithng h9c, bnh vin, Cong an
phuö'ng, xã trên dja bàn thành phô.
Nâng cap chat luqng kêt n&, truyên dn I-Ic
thông WiFi cong cng thành phO, ma rng S Thông tin
và Truyên
1.10 pham vi phü song den các trumg hQc, bnh
thông
vin, khu cong nghip, khu chung cu, các da
diem du ljch trên dja bàn thành phô.

LL5JS' '.."

Dã bô trI kinh phI tai
Quyet dnh sO
64391QD-UBND ngày
29/12/2018
Nhiêm vl:1 dgiao tai
QuyCt dinh sO
348 1/QD-UBND thrc
hin Nghj quyet 07NQ/TU
Dã bô trI kinh phi tai
Quyêt dnh so
643 9/QD-UBND ngãy
29/12/2018
Nhim vi1 dã giao
djnh
1950/QD-UBND thuc
tai

Quyêt

so

qun, huyn,
pht.rông, xâ

hin D n TPTM
trong 2019-2020 và
Chucmg trInh s 43CTr/Tu ngày
18/02/2020

SO Tài
nguyen va
Môi tn.r&ng

- Các sà,
ban, ngành
- UBND các
qun, huyn,
phung, xã

Phát trin CSDL
ha tang do thj bao g6m các
p
dU 1iu dat dai, quy hoach do th, xây dirng,
giao thOng, cp thoát nuóc, cay xanh, phông
1.14 cháy chita cháy, vin thông,... trên nén tang Só Xây dirng
cong ngh GIS. Xây dmg Quy c1i quãn 1'r,
vn hành và khai thác H thông CSDL ha
tang dO thj thânh pM.

- Các sâ,
ban, ngành
- UBND các
qu.n, huyn,
phu&ng, xã

bàn thnh H th6ng CSDL dat dai V
1.13 CSDL ban d nn toàn thành phO, cOng khai
minh bach trên Cng thông tin dat clai thàrth
pM.

Chun hóa, hoàn thiên các CSDL Mn S Thông tin - Các sâ,
1.15 (CSDL cong dan, doanh nghip, nhân h
va Truyn ban, ngành
khu). Xây dirng h thOng dü 1iu din tfr cá
thông
- UBND các

- Dà bô trI kinh phi tii
Quyt dnh s
448 5/QD-UBNID ngày
28/6/2013 và Quyêt
djnh s 643 9/QDUBND ngày
2020-2021 29/12/2018
- Nhim v11 giao tai
Chung trInh s 40CTr/TU ngày
3 1/01/2020 và Chuung
trInh s 43-CTr/TU
ngày 18/02/2020
- Dã M trI kinh phi tai
Quy& djrth so
643 9/QD JBND ngày
29/12/2018
2020-202 5
- Nhim vii giao tai
Chuung trinh sO 43CTr/TU ngày
18/02/2020
- Dã b6 trI kinh phi tai
2020-2025 Quyt dlnh so
643 9/QD-UBND ngày

qun, huyn,
phumg, x

nhân lam nn tang xác thrc, dnh danh, cung
cap thông tin cho ngi.thi dan, doanh nghiep.

- Cáo sô•,
thong ban, ngành
Hoàn thành và dim vào si ding
- UBND cáo
1.16 CSDL và quàn l nhà nuic chuyên ngành
quin, huyn,
cüa cáo s&, ngành, quin, huyn.
phu&ng, xã
..SO'Qiáo
dic và Dào
tao
- SiYtê

Xây dimg Kho di lieu dung chung toàn
thành phô trên cci s& tIch hqp các CSDL n&n S Thông tin
và CSDL chuyên ngành. I-loan thien Cong vã Truyën
1.18 Djch vii dt
cung cap d lieu m cong
thông
khai, minh bach thông tin cho ngui dan,
doanh nghip
Xây dirng nn tang phân tIch dti lieu lón S6 Thông tin
1.19 phic vii cong tác dr báo các dii tiêu kinh tê và Truyên
- '' liAi h? trc vie ra auvêt dinh, xay dirng - thông
lieu,

I .'

- He thông dü lieu then
thcánhandabôtrI
kinh phi sir nghip
CNTT,2020 tai Quyêt
djnh so 7451QDUBND ngày 06/3/2020
Dã duoc bô tn kinh
2020-2021 phI si1r nghiep CNTT
hang nàm

i-ie

Dng b, chuân hóa, hoàn thien He thong
CSDL giáo dc và hc ba din tfr, H thông
ho sa sirc khóe dien tir. Xây dirng, ban hành
1.17 Quy chê quán l, vin hành và khai thác H
thông hçc bt dien ti'i, I-1 thông h sa sue
khöe dien tir.

'29/LLIZJ10

- SâThông
tin Va
Truyën
thông
- Cáo trlx?Yng
hçc, benh
v1n
- Các s&,
ban, ngành
- UBND cáo
qun, huyn,
phix?ng, xã
- Các s&,
ban, ngành
- UBND các

D bO tn kinh phi tai
Quyêt dinh so
2020-2021 643 9/QFJ-UBND ngày
29/12/2018
- Da b tn kinh phi tai
Quyêt dlnh s
64391QD4JBND ngày
2020-2025 29/12/2018
v111 ti Kê
- NIhoach so 4844/KHUBND ngày 18/7/2019
Dã bô trI kinh phi tai
2020-2025 Quyêt djnh sO
6439/QD-UBND ngày
ijem

chInh sách.
2

qun, huyn,
phirO'ng, xa

Phát trin hi tang các khu CNTT p1iic vi
A

29/12/2018

A

phát trien Cong ng içp so
- Dã phê duyt chñ
Ban Quãn 1

2.1

Trin khai xây dvng h tng k thut Khu
Cong viên phn mm s 2

du an diu tu
xây ding

trrnmg du tu tti Nghj
- Các &,

quyt s 223/NQ-

ban, ngành

HDND ngày

các Cong

- UBND các

trinh dan

quân, huyên,

-

ding vâ

phuông, xà

Chiicing trmnh so 40CTrJTU ngày

2020-2025

cong nghip

17/5/2019
im v giao t?i

3 110 1/2020
Trin khai D an chuyn di s quc gia trên
2.2

- Các so',

dja bàn thành phô sau khi ban hành; xay

So' Thông tin

dimg K hoach phat trin doanh nghip cong

và Truyên

- UBND cac

thông

qun, huyn,
phuo'ng, xà

ngh sO, thi'ic day chuyn di so trong các c
quan thnh ph và toàn xâ hi

ban, ngànli
2020-2025

Nhim vu rni

U'ng dijng các cong ngb mói, darn bão an
toàn, an ninh cho cc h thng thông tin
Nâng cp, hoàn thin nên tng CQDT thành
ph vâ các 1mg diing dàng chung; hoàn
3.1

3.2

thành Tric tIch hçp lien thông thành ph

- Các so',
So' Thông tin
vâ TruyOn

- UBND các

(LGSP) và kt 1101 vâi Truc tIch hcp lien
thông qu& gia.

thông

quân, huyên,

Hoàn thien Cng Djch vi cong trlrc tuyn

SO' Thông tin

thành pM, tich hgp vo'i Cong Djch v, cong

vâ Truyên

quc gia. Dua vào si:r dung 100% djch v

E

ban, ngành
2020-2025

thông

Quyt djnh s6
29/12/2018

- Các so',
- UBND các

trI kinh phi tai

6439/QD-TJBND ngày

phuo'ng, xã
ban, ngành

b

- Dä b
2020-2025

trI kinh phi tai

Quy& djnh s
6439/QD-TJBND ngày

cong triic myn phvc viii các to chrc, cong
dan; mc rng Cong thanh toán t1c tuyen vâi
nhiêu dOi tác, hinh thrc thanh toán cho các
djch vi hành chInh cong và s nghip cong.

qun, huyn,
phu?mg, xã

29/12/2018
- Nhiêm vu tai K
hoach so 48441KHUBND ngày 18/7/2019
Dä bO tn kinh phi sr
nghip CNTT 2020 tai
2020-2022 Quyët dtnh sO
745/QD-UBND ngày
06/3/2020

Các s1,
Hoàn thành và dua vào sir ding H thng Sô Thông tin ban, ngành
thông tin báo cáo thành phô, kêt nôi, tIch và Truyên - UBND các
3.3 hqp vài H thng thông tin báo cáo ChInh
qufl, huyn,
thông
phu&ng, Xã
phü và các B, ngành Trung iwng
E bô tn kinh phi sij
Vin phông - Các sô,
Triên khai H thing nhin dng xir 1 ting
nghip CNTT 2020 tai
Doàn
ban, ngành
nói, h thông thông tin ph'çic vi h9p Va xr I
Quyêt dinh sO
DBQII,
- UBND các 2020-2021
cong
vic
(ecabinet)
phic
vi
cOng
tác
länh
745/QD-UBND ngày
1-1DND,
3.4
qutn, huyn,
dçto, diOu hành cia lãnh dao chinh quyn các
0 6/3 /2 020
UBND
phuông, xã
thành ph
cap.
-SOGiáo
diic vã Dào
tto
- Các s,
- SyYtê
Xây dirng, cp nht, triên lthai hiu qith các - SDu ijch ban, ngành
- UBND các 2020-2025
kiên true i'rng ding CNTT chuyên ngành nhu - SOTài
3.5 giáo diic, y tê, du lich, tài nguyen và môi nguyen và
quan, huyn,
tnthng, giao thông vn tâi..,
Môi tnthng phix?ing, xä
-SGiao
thông Vn
tal
Be an xây dçrng qun
- Các sY,
UBND
Ban hành và trin khai D an xây dmg Qun
2020-2025 thông minh,tai Lien
ban, ngành
qun
Lien
Chiëu dä bô trI kinh
thông minh, thI diem tai qutn Lien Chiêu,
- UBND các
Chiêu
nhân rng tai các qun huyfl khác; xây

dmg, ban hanh D an Khu Cong ngh cao - Ban Quán qun, huyn,
Dà Nng thông rninh.
I Khu cong phuông, xt
ngh cao và
các khu cong
nghip Dã
Nng
Trin khai hiu
cáo chi.rcing trInh, dir
ü'ng diing thông mmli t8i D an xây drng
thánh phO thông minh giai doan 20 18-2025,
djnh hix&ng dn näm 2030 (giám sat d Xe,
giárn
tàu thuyn, giám sat rang, giám
nlloc, giám sat thoát nuâc, truy xuat - Các só,
ngu8n gôc thirc phm, bnh vin thông ban, ngành
rninh, l&p hçc thông rninh,...). Day mtnh lien quan
img dçing các cong ngh m&i (Building
Information Modeling, TrI tii
chui kh&,...) trong các linh v1rc chuyên
qua

sat

phi ti Quyt dnh s
643 9/QD-UBND ngày
29/12/20 18

an,

Dã b trI kinh phi tai

sat

cap

2020-2025

Quyt djnh s
643 9/QD-UBND ngày
29/12/2018

than tao,

ngành.
Xây dirng co chê, chinh sách, khuyên khIch

3.8

- Các s,

phát trién thuoiig mai din tfr, d xut các
mô hmnh kinh t chia sé thñc dy san xut,

S& COng

tiêu dung bn vung theo EM an thüc dy mO

Thuong

ban, ngânh

hinh kinh tê chia sé tai Quy& djnh s

- UIBND cáo
A
Al
qun, uyn,

999/QD-TTg ngày 12/8/2019

phu&ng, xä

2020-2025

Nhim vij m&i

2020-2025

Nhim vii rn&i

- Các s&,
3.9

Hoán thin san phm "Tuông lüa", nâng cp

Sr Thông tin

thành thit bj an ninh da chirc näng, trin

và Truyn

khai cho cáo h thng qu.n, huyên

thông

ban, ngành
- UBND cáo
qun, huyên,
phi.thng, xa

Xây dung h thng Trung tam cong ngh
3.10 cao ph1ic vi cong tao dâu tranh, phông chông
tOi phtm sir diing cong ngh cao

Cong an,
thành phô

- Cáo sô,
ban, ngành
- UBND các
qun, huyn,
phuing, xã

Dã phê duyt chü
tri.wng dâu tu tai
2020-2025 Quyêt djnh sO
4799/QD-UBND ngày
25/10/2019

Phát trin nguOn n1in hrc cong ng1i
thông tin däp irng yell ciu tip cn in
biró'ng Cñch mng cong nghip 4.0

4

- Cáo sO',
Nhim vi giao tai Kê
Xây dmg, ban hành và trin khai K hotch S& Thông tin ban, ngành
phát triên nguOn nhn 1rc CNTT thành phô, va Truyên - UBND các 2020-2025 ho.ch so 48441KBUBND ngày 18/7/20 19
4.1 dáp üng yêu câu xây dirng TPTM, tiêp cn
qun, huyn,
thông
each m.ng cong nghip 4.0
phuO'ng, xã
- Cáo sO',
Xây dirng, ban hành chInh sách uu di, dic Sà Thông tin ban, ngành
và Truyên - UI3ND cáo 2020-2025
4.2 thu cho nhân 1irc CNTT, ATTT trong cáo co
quin, huyn,
thông
quan nhà nithc
phuO'ng, xä
III

I

2

NHIJM \TV TRQNG TAM GIAI DOIN
2025-2030
Tip tic phát trin ht tAng vin thông cOng
cong too d cao darn báo kêt nôi phçic v1i nên S Thông tin
kinh tê so; m rng h thông rnng lthông va Truyên
thông
day din rng (LoRa, NB-loT,...), h thông
mng dO thj thành phô
Các sO',
Vn hành, khai thác hiu qua cáo h thông
h. tang, irng diing, co s dü'liu dä dâu tu ngành, dja
phuong
trong giai doan truâc; chuyên dôi phuoTig

- Cáo sO',
ban, ngành
- UBND cáo
qi4n, huyn,
phuO'ng, xã

2025-2030

2025-2030

thIrc 1àmvie t1r truyn thng sang dira trên
dü lieu sO, hInh thành chInh quyCn s
Tip tiic du tir phát trin h. tng, khai thác
3

- Cáo s0,

hiu qua cáo khu cong ngh thông tin, cong

S& Thông tin

viên phn mm; h trg du tu phát trin cáo

và Truyên

- UBND cáo

khu cong viên phn mm do doanh nghiêp
lam chñ du tx

thông

qun, huyn,

ban, ngành
2025-2030

phu&ng, xã

H tra phãt triên các san phâm CNTT trQng
- Cáo s,

dim nhu san phâm each mng cong nghip
4.0, ing diing chInh phü din tr, thành phô
thông minh, thuic d.y tao ra thj trithng theo
huOiig djch vçi phân mêm (SaaS - Software
as a Service)

Si ThOn tin

ban, ngành

va Truyên

- IJBND cáo

thông

qun, huyn,

2025-203 0

phuing, xã
- Cáo s&,

Trin khai cáo giãi pháp phát triën nguOn
nhân hrc CNTT theo k€ hoach dâ ban hánh

S& Thông tin

ban, ngánh

Va Truyn

- UBND cáo

thông

qun, huyên,
phuông, xã

2025-2030

