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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Ông Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc  
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội 

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 

TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 



CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY 

 

1. Khái quát về ứng dụng CNTT của Hà Nội 

 Trong quản lý, điều hành 

 Phát triển ngành, lĩnh vực và quản lý đô thị 

2.    Tình hình triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP 

 Phân công lãnh đạo triển khai ứng dụng và phát triển 

CNTT 

 Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai 

 Thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được giao  

 Định hướng triển khai 
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1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CNTT  
TRONG PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ CỦA HÀ NỘI 

 Thành phố Hà Nội là trung tâm 

chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 

học của cả nước, với dân số trên 

7,5 triệu(cả khách vãng lai là 

gần 10 triệu người), có 30 đơn 

vị hành chính cấp quận, huyện, 

thị xã, 584 đơn vị hành chính 

cấp xã, phường. Diện tích 

khoảng 3300 km2 

 Thành phố có nhiều tiềm năng 

và thế mạnh trong ứng dụng và 

phát triển CNTT và Truyền 

thông. 
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1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CNTT  
TRONG PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ CỦA HÀ NỘI 

 Ứng dụng CNTT trong CCHC đã 

đạt kết quả nhất định:  

 Cơ sở hạ tầng: Mạng WAN, Trung 

tâm dữ liệu Nhà nước, Cổng GTĐT 

 Các phần mềm dùng chung (1 cửa 

điện tử, quản lý văn bản, thư điện 

tử…) được triển khai thống nhất; 

100% dịch vụ công mức 2 và trên 

200 dịch vụ công mức độ 3 và 4 

 Trên 20 HTTT và CSDL chuyên 

ngành đã được triển khai. 

 Các ngành/lĩnh vực: từng bước 

ứng dụng CNTT  
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Trung tâm dữ liệu Nhà nước 

Hệ thống 1 cửa điện tử 



1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CNTT … 

 Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây 

dựng, đô thị, tài nguyên, môi trƣờng:  

 Hệ thống quy hoạch đô thị thành phố Hà 

Nội; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu các 

khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở. 

 Xây dựng được CSDL: đất đai, bản đồ 

nền, GIS quy hoạch, số của đồ án quy 

hoạch, hồ sơ chỉ giới đường đỏ và hạ tầng 

kỹ thuật... 

 Một số tòa nhà “thông minh” như 

KangNam, Vincom, Royal City… 
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1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CNTT … 

 Trong lĩnh vực giao thông, thành phố Hà Nội đã triển khai  

 Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông của thành phố 

 Hệ thống thẻ vé điện tử thông minh đảm bảo tính liên thông và áp 

dụng trong toàn hệ thống giao thông công cộng 

 Ứng dụng CNTT quản lý giấy phép lái xe bằng vật liệu PET 

 Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến 

BRT từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa  

 Ứng dụng GIS xây dựng các lớp  

    bản đồ chuyên đề liên quan đến  

    đường, giao thông 

 Cung cấp DVC mức độ 3 cấp đổi 

    giấy phép lái xe qua mạng  

 Ứng dụng VOV bản đồ giao thông  6 



1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CNTT … 

 Trong lĩnh vực y tế, cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế bước đầu 

đầu tư triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý 

ngành, hỗ trợ khám, chữa bệnh:  

 Phần mềm quản lý, đăng ký hành nghề y dược tư nhân qua mạng  

 Hệ thống thông tin điện tử phục vụ giám sát, báo cáo dịch bệnh 

truyền nhiễm  

 Hệ thống thiết bị Telemedicine (khám bệnh từ xa)  
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Nhìn chung, ứng dụng CNTT trong 

y tế còn nhiều hạn chế, ứng dụng 

bệnh án điện tử chƣa nhiều, chƣa 

liên thông giữa các hệ thống thông 

tin y tế, ứng dụng CNTT trong 

khám chữa bệnh còn thấp 
 



1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CNTT … 

 Trong giáo dục, ứng dụng CNTT được đặc biệt quan tâm :  

 Kết nối Internet băng thông rộng trong toàn ngành giáo dục  

 Hơn 73% trường học đã được trang bị phòng máy/phòng họp đa năng  

 Các phần mềm quản lý Trường học, phần mềm Thi và tuyển sinh, Báo 

cáo thống kê, Quản lý thư viện điện tử, Quản lý học liệu điện tử, kênh 

kết nối Nhà trường-Gia đình được áp dụng có hiệu quả 
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Phân công lãnh đạo triển khai ứng dụng và phát triển 

CNTT 

 Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố do 

đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban 

 Các Sở, Ngành và UBND các Quận/Huyện đều thành lập Ban chỉ 

đạo CNTT 
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Xây dựng kế hoạch, chƣơng trình triển khai 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP 

 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 về Chương 

trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước 

giai đoạn 2016-2020 

 Bố trí đủ kinh phí để triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 

2016-2020, ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ CNTT theo 

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đƣợc giao  

 Triển khai mạng diện rộng, thuê dịch vụ Trung tâm dữ liệu Thành 

phố (của Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Viettel và của Viễn thông 

Hà Nội), hình thành kết nối liên thông chuyển nhận văn bản điện 

tử tích hợp chữ ký số trong các cấp của Thành phố và kết nối, liên 

thông với Chính phủ, bộ, ngành trung ương 
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đƣợc giao  

 Triển khai phần mềm để khai thác cơ sở dữ liệu dân cư để cung 

cấp dịch vụ công thống nhất trên địa bàn Thành phố về chứng 

thực, khai sinh, khai tử, kết nối liên thông các thủ tục hành chính 

về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi (Tư pháp - Công an - Y tế - Bảo hiểm xã 

hội). Hiện tại đang thí điểm tại 2 quận Long Biên và quận Nam Từ 

Liêm. 
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đƣợc giao  

 Triển khai việc cấp phép đầu tư qua mạng với mục tiêu xong toàn 

bộ quản lý cấp phép đầu tư trên hệ thống mạng trước 01/6/2016; 

Xây dựng mẫu khảo sát, tiến hành khảo sát và xây dựng phần mềm 

Quản lý toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa 

bàn Thành phố. 

 Triển khai nâng cấp hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông để 

giảm thời gian ùn tắc giao thông và rà soát, nâng cấp hệ thống ứng 

dụng CNTT phục vụ quản lý giao thông, làm cơ sở hình thành hệ 

thống giao thông thông minh trước ngày 01/01/2017.  
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đƣợc giao  

 Thực hiện kết nối các phần mềm có liên quan đến thẻ Y tế, Bảo 

hiểm, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người trên 80 tuổi.  

 Thực hiện việc quản lý toàn bộ học sinh trên địa bàn Thành phố 

thông qua hệ thống phần mềm, triển khai ứng dụng tuyển sinh đầu 

cấp qua mạng. 

 Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đến tất cả 

các sở, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã và liên thông với Văn 

phòng Chính phủ 
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2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP 

 Thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đƣợc giao  

 Thực hiện công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, chuyển nhận văn bản 

trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo hướng dẫn của Văn 

phòng chính phủ. 

 Thành phố đã tổ chức đào tạo, đào tạo lại các cán bộ, công chức 

theo chuẩn quốc gia. Hiện đã đào tạo 109 học viên /03 lớp, đang 

đào tạo 419 học viên /14 lớp. Trong thời gian tới: ngày 15/3/2016 

sẽ đào tạo 139 học viên /05 lớp và ngày 24/3/2016 sẽ đào tạo 300 

học viên/10 lớp 
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 Nhiệm vụ trọng tâm trong 2016-2020 

Xây dựng, khai thác các CSDL then chốt DÂN CƢ, 

ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG 

 gắn liền và là cơ sở nền tảng cung cấp các DVC trực 

tuyến cấp độ cao 3-4 cho các tổ chức và công dân trên 

phạm vi toàn thành phố (584 xã phường, gần 10 triệu 

công dân, 3300 km2) 

  

THAY CHO LỜI KẾT 



丁 ĐINH, CSDL DÂN CƢ, MÃ SỐ 

ĐỊNH DANH ID CARD 

 田 ĐIỀN,CSDL ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG, 

ĐÔ THỊ GIS 

  

THAY CHO LỜI KẾT 



 

 THỰC TẾ - LÝ THUYẾT  

 LÃNH ĐẠO - CÁN BỘ 

 NHÂN LỰC - THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

 YÊU CẦU – NGUỒN LỰC 

HỌC – HÀNH  

    
 

  

THAY CHO LỜI KẾT 



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 

Đặng Vũ Tuấn 
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 


