Phó Ch tch UBND thành ph à Nng H K Minh (gia) nhn gii thng “Thành ph thông minh Vit Nam
2020” (Vietnam Smart City Award 2020) do Hip hi Phn mm và dch v công ngh thông tin Vit
Nam t chc ngày 24-11. nh: KHANG NINH

Gii thng danh giá
Nm 2020, gii thng “Thành ph thông minh Vit Nam” ln u tiên t chc vi mc ích ng
hành cùng Chính ph trong thúc y chuyn i s, xây dng các thành ph thông minh ti
Vit Nam; ng thi tuyên dng, tôn vinh các thành tu, thúc y s phát trin ca các thành
ph, ô th.
B tiêu chí ánh giá, bình chn cho nhóm thành ph thông minh c xây dng da trên
quan im ch xét thc t vic ng dng các sn phm, gii pháp công ngh ti các thành ph,
to thêm nhiu giá tr, sáng to, linh hot, nhanh chóng, hiu qu cho vic hoch nh, xây
dng, qun lý các thành ph; em li s thoi mái, thnh vng, an toàn, tin ích cho ngi
dân và phát trin doanh nghip.
Nhóm gm các tiêu chí nh hành lang pháp lý; thc t xây dng và trin khai các án
thành ph thông minh ca a phng; ng dng công ngh thông minh trong quy hoch,
qun lý, xây dng và phát trin thành ph; mc hoàn thin ca chính quyn in t; các ng
dng, tin ích thông minh cho ngi dân và doanh nghip; bo mt an toàn thông tin;
kh nng tip cn c hi s ca ngi dân...
Riêng i vi gii thng “Thành ph hp dn khi nghip sáng to”, tiêu chí ánh giá gm các
chính sách; các chng trình h tr; các hot ng m to, thúc y khi nghip; s lng doanh
nghip khi nghip; s lng vn kêu gi... Hi ng ánh giá gm các chuyên gia uy tín, có
chuyên môn cao t các b, ngành liên quan, các chuyên gia cao cp trong lnh vc
ô th thông minh, qun lý, công ngh, vin thông... n thm nh thc t và nghe thuyt
trình trc tip ti n v hoc nghe thuyt trình và thm nh qua các nn tng hp trc tuyn.
TS Nguyn Quân, Ch tch Hi ng Bình chn chung tuyn cho bit, gii thng Thành ph
thông minh s giúp chính quyn a phng và các doanh nghip, t chc tng cng hp tác,
hc hi, xut các mô hình trin khai hiu qu, y nhanh vic ng dng các gii pháp, nn tng
công ngh vào vic phát trin các h tng thông minh, dch v thông minh cho các ô
th, làm b phóng phát trin kinh t, xã hi ti a phng. Gii thng s là mt trong nhng ng
lc thúc y nhanh vic xây dng và phát trin thành ph thông minh ti Vit Nam.

có c thành qu này, à Nng ã tri qua chng ng mt thp k xây dng chính quyn in t và
thành ph thông minh. Nm 2010, UBND thành ph ban hành kin trúc Chính quyn
in t à Nng. Bn nm sau, án xây dng thành ph thông minh hn c ban hành, tr
thành c s các c quan thành ph phi hp vi các doanh nghip CNTT trin khai thí im
các ng dng thông minh.
n nm 2018, k tha kt qu t c trong giai on trc ó, kt hp vi nghiên cu, tham kho các
mô hình, tiêu chun thành ph thông minh trên th gii và thc tin, chin lc phát trin
kinh t-xã hi, UBND thành ph ban hành Kin trúc tng th thành ph thông minh, tp
trung vào 16 lnh vc chuyên ngành thuc 6 tr ct, gm: qun tr, kinh t, môi trng, i
sng, giao thông và công dân.
Giám c S Thông tin và Truyn thông Nguyn Quang Thanh nhn nh, ng dng
CNTT - truyn thông ca à Nng tác ng mnh m n nhiu lnh vc kinh t - xã hi và tr
thành “công c lõi” trong các hot ng qun lý Nhà nc và ci cách hành chính. H
thng thông tin chính quyn in t, các ng dng thông minh ca thành ph c xây dng, a
vào vn hành hiu qu, góp phn h tr vic ra quyt nh, ch o, iu hành ca lãnh o thành
ph, phc v an sinh xã hi, tin n mt thành ph thông minh da trên nn tng d liu, góp
phn nâng cao cht lng sng ca ngi dân thành ph.
Ba tr ct ca thành ph thông minh
Các ng dng thông minh là công c tin n mt thành ph thông minh. TRONG NH: Gii thiu v mt ng
dng “made in à Nng” ti Hi ngh cp cao v thành ph thông minh 2019 ti à Nng. nh: KHANG NINH

Vic trin khai chính quyn in t - thành ph thông minh ca à Nng c xác nh theo 3 trc
là h tng, d liu và thông minh. V h tng, thành ph ã u t xây dng mng vin thông
dùng riêng (mng MAN) vi tng chiu dài 350km cáp quang ngm, kt ni 145 c quan,
n v vi bng thông kt ni mng 1Gbps – 20Gbps, kt ni tp trung ra Internet vi bng
thông lên n 4,5Gbps.
Bên cnh ó, trung tâm d liu thành ph có dung lng lu tr n 170 TB, c thit k và vn
hành theo tiêu chun TIER III, s dng công ngh o hóa, bo m nng lc tính toán và
dung lng lu tr phc v xây dng chính quyn in t và ang c nâng cp, m rng xây dng
thành ph thông minh. à Nng cng ã thí im lp t h thng truyn dn LoRa ti mt s a im
h tr kt ni vi chi phí thp và vùng ph sóng rng (thay vì dùng công ngh 3G, 4G).

Ngoài ra, thành ph còn phát trin h tng Internet vn vt (IoT) nh Trung tâm an ninh
trt t, Trung tâm giao thông thông minh, Trung tâm quan trc môi trng nc và
không khí…
V d liu, à Nng ã hoàn thành xây dng các c s d liu nn nh c s d liu công dân,
doanh nghip, nhân h khu, t ai, cán b - công chc - viên chc, th tc hành chính.
Thành ph ã ng dng xây dng phn mm c s d liu và qun lý Nhà nc chuyên ngành
hình thành 135 c s d liu chuyên ngành. à Nng ã hình thành Kho d liu dùng
chung (khodulieu.danang.gov.vn), a vào s dng Cng d liu m (
opendata.danang.gov.vn).
i vi trc thông minh, à Nng ã xây dng, khai thác hiu qu các ng dng dùng chung
nh h thng th in t, ng dng mt ca in t, ng dng góp ý, cng thanh toán trc tuyn thành
ph, cng ào to trc tuyn thành ph. ng thi, xây dng hàng lot ng dng trong các lnh
vc nh ng dng DanangFantasticity cung cp thông tin du lch, sàn thng mi in t
thành ph, nn tng dch v tích hp quan trc môi trng, h thng giám sát giao thông
qua camera thông minh, phn mm tuyn sinh trc tuyn u cp, ng dng qun lý bnh vin
và khám, cha bnh in t…
n nay, à Nng ã hoàn thành 10/13 nhóm mc tiêu ra n nm 2020 ti án xây dng
Thành ph thông minh; hoàn thành sm 11/13 nhim v giao các a phng n nm
2025 ti án phát trin ô th thông minh Vit Nam giai on 2018-2025, nh hng n nm
2030; hoàn thành a vào s dng hu ht các hp phn ca nn tng ô th thông minh theo
hng dn ca B Thông tin và Truyn thông.
Theo ông Nguyn Quang Thanh, trong tng giai on, thành ph ã xây dng nhng b
tài liu nh hng v mô hình, quy trình và công ngh phát trin. Bên cnh ó, ngun kinh
phí u t c a dng hóa, trong ó có vn ngân sách, ngun tài tr t các doanh nghip,
ngun vn t nhà u t, các t chc quc t. Tuy nhiên, cùng vi ó, à Nng cng gp nhng khó
khn, c bit là trong vic bo m tính liên thông d liu giúp h thng không b “b ói”.
D liu có vai trò quyt nh thông minh hóa h thng, òi hi nhân lc trình cao, chuyên
môn sâu. Song, ngun nhân lc này ang khan him, cha sn sàng cho vic tip nhn,
vn hành h thng CNTT phc v cho chính quyn in t và thành ph thông minh. Ông
Nguyn Quang Thanh chia s: “Vic xây dng thành ph thông minh là quá trình lâu

dài. Khung kin trúc tng th là mô hình nh hng; l trình là cam kt, th hin các bc i c
th ca thành ph; a i tác to nên s ng hành ca cng ng, hn ch thp nht các ri ro trong
trin khai”.
à Nng t ra mc tiêu n nm 2025, thông minh hóa các ng dng; n nm 2030, thông
minh hóa ng dng cng ng. Bên cnh ó, Ngh quyt s 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 ca
B Chính tr v xây dng và phát trin thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm
2045 xác nh, n nm 2030, à Nng hoàn thành xây dng ô th thông minh kt ni ng b
vi các mng li ô th thông minh trong nc và khu vc ASEAN.
Ngun: baodanang.vn

