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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Chương trình triển khai Đe án Xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết sổ 52-NQ/TÌV ngày 27 tháng 9 năm 2019 của 
Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp lân thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết sổ 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyêt sô 
52-NQ/TW ngày 27 thảng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị vê một sô chủ trương, 
chỉnh sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lãn thứ tư;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đê án phát triền đô thị thông minh bên vững 
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đên năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ vê phê duyệt Chương trình Chuyên đôi sô quôc gia đên 
năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định sổ 829/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiêu ICTphát trỉên đô thị 
thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cứ Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13 thảng 9 năm 2019 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông về công bổ Bộ chỉ sổ đô thị thông minh Việt Nam 
giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định sổ 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của 
ủy ban nhân dân Thành phô về phê duyệt Đê án "Xây dựng Thành phô 
Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tâm nhìn đén 
năm 2025

Căn cứ Quyết định sổ 2392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của 
ủy ban nhân dân Thành pho về cập nhật Kiên trúc Chính quyên điện tử 
Thành phổ Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định so 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 20201 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ về phê duyệt Chương trình chuyên đôi số của 
Thành pho Hô Chí Minh;
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Theo Tờ trình số 99/TTr-STTTT ngày 01 tháng 12 năm 2020 của 
Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Chương trình trỉên khai Đê án 
Xây dựng Thành phố Hồ Chỉ Minh trở thành đô thị thông minh đên năm 2025.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình triển khai Đe án Xây dựng Thành phô 
Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 (Nội dung chi tiêt theo 
Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các 
Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thành phô 
Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực H ĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: PCVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT-P.Loan) D.v9

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỊCH 
TỊCH

Dưong Anh Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH 
Triển khai đề án xây dựng Thành phố hồ chí minh 

trở thành đô thị thông minh đến năm 2025

(Kèm theo Quyết định số ÒSA /QĐ-UBND 
ngày 03 tháng OA. năm 2021 của úy ban nhãn dân Thành phô)

I. TẰM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DựNG 
THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

1. Tầm nhìn về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị 
thông minh đến năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, 
trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của 
đô thị. Trong đó, người dân được phục vụ tốt hơn, có chất lượng sông và 
làm việc tốt hơn; tương tác và giám sát chính quyền hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu tổng quát cho việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành đô thị thông minh đến năm 2025

a) Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, hướng đến kinh tế tri thức, 
kinh tế số

Khả năng dự báo chính xác hơn được xu hướng phát triến trong tương quan 
với các số liệu yếu tố đầu vào đa ngành sẽ giúp Thành phố có các chính sách 
tổng thể và phù hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng định hướng 
đã đề ra. Công tác điều hành mang tính tổng thể, tích hợp liên ngành cao trên cơ 
sở kết nối, dùng chung dữ liệu và nguồn lực giúp tối ưu chi phí, góp phần tăng 
hiệu quả sử dụng ngân sách của Thành phố.

Đô thị thông minh cũng tạo cơ hội để Thành phố đẩy mạnh phát triển các 
lĩnh vực công nghệ cao như công nghiệp vi mạch (góp phần vào sự phát triến 
của các giải pháp ứng dụng IoT). Tận dụng dữ liệu mở, người dân, doanh nghiệp 
và chính quyền có thể đấy mạnh hợp tác cùng xây dựng một hệ sinh thái sản 
phấm tiện ích có giá trị cao, kiến tạo môi trường khuyến khích sáng tạo và khởi 
nghiệp trên nền tảng công nghệ theo định hướng mở. Đồng thời, thông qua việc 
hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (tập trung vào nguồn nhân lực chât 
lượng cao và nguồn nhân lực trong tương lai), cải cách hành chính và tăng 
cường hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực, đô thị thông minh sẽ góp phần nâng 
cao hiệu quả phát triển kinh tế Thành phố theo hướng kinh tế tri thức.

b) Quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo
Thông qua việc sử dụng công cụ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn (xã hội, 

các hệ thống IoT...) cùng các công cụ phân tích dữ liệu lớn với những tính năng 
phân tích thông minh, các cơ quan nhà nước có the chiết xuất thông tin, dự báo



XU hướng, tiên lượng được các vấn đề có thể xảy ra với kêt câu hạ tâng đô thị, 
các vấn đề về kinh tế, xã hội nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng nguôn lực, xây dựng 
các chiến lược phát triển và kịch bản ứng phó phù hợp hướng đên phục vụ người 
dân một cách tốt hon và thúc đẩy Thành phố phát triển bền vững.

c) Nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc

Thông qua việc kết nối và cung cấp các thông tin dữ liệu theo thời gian 
thực được cá nhân hóa cho người dân (tình hình giao thông, chât lượng môi 
trường, ngập nước, y tế, giáo dục...) và doanh nghiệp (dữ liệu thông kê ngành 
nghề, thị trường tiêu dùng, xuất nhập khâu, hoạt động tài chính, chứng khoán...), 
đô thị thông minh hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đưa ra những quyêt định 
chính xác. Các dịch vụ tích hợp xuyên suốt giúp nâng cao tính tiện ích cho 
người dân (vé điện tử liên thông các hệ thống giao thông công cộng...) và môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, tô chức (các giao dịch với 
chính quyền điện tử...).

d) Tăng cường sự tham gia quản lý của người dân

Thông qua các kênh kết nối phù hợp và thông qua việc cung cấp dừ liệu mở 
rộng rãi, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh 
nghiệp nêu ý kiến, phản ánh các bức xúc, thực hiện vai trò giám sát của mình đê 
cung cấp thông tin cho Thành phố về các vấn đề như y tế, an toàn thực phâm, 
môi trường... đôi thoại với chính quyên và tham gia trong suôt quá trình xây 
dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ.

3. Các nguyên tắc định hưóng trong việc triển khai xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh

Việc triển khai xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông 
minh đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc theo Quyết định số 829/QĐ-BTTTT 
ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0), cụ thể như sau:

a) Tầm nhìn chính xác, xuyên suốt và được sự đồng thuận cao

- Tầm nhìn phải đạt độ chính xác cao, bao hàm được khả năng dự báo phát 
triển của đô thị thông minh. Tầm nhìn cho từng lĩnh vực phải gắn kết với tầm 
nhìn chung của Thành phố, được sự đồng thuận cao của người dân.

- Lãnh đạo các cấp cần phải cam kết với tầm nhìn tổng quát của Thành phô 
thông qua những hoạt động, chỉ đạo, định hướng cụ thể và xuyên suốt. 
Tận dụng được tầm ảnh hưởng của nhiều đơn vị, tố chức, hiệp hội, cộng đông.

b)Luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các nguyện vọng và 
nhu cầu của người dân

Thành phố luôn luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các nguyện 
vọng và nhu cầu của người dân, đảm bảo cung cấp các tiện ích, cung câp các dữ 
liệu hỗ trợ người dân ra quyết định.
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Sự đổi mới luôn phải được xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh 
nghiệp. Người dân được tích cực tham gia trong quá trình giám sát quản lý và 
xây dựng Thành phố.

c) Dữ liệu là nền tảng và hạt nhân quan trọng mang tính quyết định trong 
quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh

Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước là tài sản của 
Thành phố. Dữ liệu cần bảo đảm được quản lý và chia sẻ, dùng chung nhằm 
phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, 
tố chức, doanh nghiệp

Tăng cường cung cấp dữ liệu mở của Thành phố để khuyến khích sáng tạo 
và tạo ra giá trị mới; và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp các dữ liệu mở 
cho cộng đồng. Ban hành các tiêu chuẩn, định dạng, cung cấp các công cụ, 
cơ chế khuyến khích và mô hình kinh doanh họp pháp phục vụ cho sự phát triến 
của thị trường ứng dụng, tiện ích dựa trên dữ liệu mở.

d) Công nghệ là công cụ hồ trợ phát triển
Tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại phù hợp với xu hướng phát triên 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như Internet vạn vật (IoT), điện toán đám 
mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain)... trên 
nguyên tắc bảo đảm tính trung lập về kỹ thuật công nghệ, ưu tiên áp dụng các 
tiêu chuấn mở, công nghệ mở, mã nguồn mở.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cún, xử lý sự cố mất an 
toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư 
của người dân.

e) Huy động mọi nguồn lực
- Chia sẻ và tái sử dụng các nguồn lực: Tuân thủ các tiêu chuấn mở và 

kiến trúc hướng dịch vụ để đảm bảo tính đồng vận hành, tránh đầu tư trùng lắp. 
Tất cả các dự án mới phải nghiên cứu khả năng chia sẻ và mở rộng nền tảng hạ 
tầng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng hiện hữu.

- Luôn tạo cơ hội để khuyến khích họp tác sáng tạo. Khuyến khích tinh 
thân sáng tạo thông qua giáo dục và hình thành một nếp văn hóa xã hội sẵn sàng 
tiếp nhận đối mới. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý 
đê triến khai các mô hình cộng tác, kinh doanh mới và có các chính sách hồ trợ 
người dân và doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp.

- Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng cao: Tuân thủ phương châm tư duy 
tông thê, triến khai linh hoạt. Triển khai theo từng giai đoạn đế đảm bảo người 
dân, doanh nghiệp và chính quyền có thời gian thích ứng với thay đối.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THựC HIỆN
1. Triển khai đầu tư hoàn thiện 4 Trung tâm của Đe án Đô thị thông minh

1.1. Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dũ’ 
liệu mỏ’ cho Thành phố



a) Nội dung:

Tiếp tục triển khai theo Ke hoạch số 1008/KH-UBND ngày 14 tháng 3 
năm 2018 và Ke hoạch sổ 4808/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của 
ủ y  ban nhân dân Thành phố về Ke hoạch Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và 
phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố Hồ Chí Minh, trong có tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

-Triển khai thực hiện Quyết định số 5086/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 11 
năm 2019 của Uy ban nhân dân Thành phô vê ban hành Quy chê tích họp, 
quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của Thành phô.

-Tiếp tục thực hiện tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có của Thành phố 
về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

-T ổ chức tạo lập, duy trì các dừ liệu thuộc các danh mục dữ liệu dùng 
chung của Thành phố, tập trung vào các danh mục như Danh mục điện tử dùng 
chung (Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019), Danh mục 
dữ liệu doanh nghiệp dùng chung (Quyết định số 5187/QĐ-ƯBND ngày 09 
tháng 12 năm 2019), Danh mục dữ liệu người dân dùng chung (Quyết định số 
5188/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019), Danh mục dữ liệu không gian 
địa lý dùng chung (Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020).

- Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu người dân (bao gồm dân cư và 
hộ tịch), bao gồm tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ và xây dựng phương án, trien khai 
các hệ thống ứng dụng nhằm duy trì, cập nhật dữ liệu.

- Tiếp tục trien khai xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên cơ sở tích 
họp dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu thuế, mở rộng bố sung cơ sở dữ 
liệu xuất nhập khẩu.

- Thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ 
địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Thành phố.

-Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2000, 
1/5000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai bản đồ số dùng chung của Thành phố và tổ chức xây dựng các 
lớp dữ liệu chuyên ngành trên nền bản đồ dùng chung của Thành phố.

-Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án “Triển khai hệ thống 
quản lý, lưu trữ cơ sở dừ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố - 
giai đoạn 1”.

- ứ n g  dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định dựa 
trên xử lý dữ liệu lớn, khai thác, sử dụng hiệu quả Kho dữ liệu của Thành phố.

- Trien khai cổng  dừ liệu của Thành phổ là nơi khai thác tập trung Kho dữ 
liệu dùng chung của Thành phố nhằm phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, 
khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước Thành phố, đồng thời cung cấp các 
tiện ích khai thác dữ liệu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
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- Mở rộng, hoàn thiện cổng  dữ liệu mở của Thành phô nhăm cung câp dữ 
liệu cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác sử dụng đê tạo giá trị gia 
tăng, góp phần phát triên kinh tê, xã hội cho Thành phô.

-N ghiên cứu xây dựng quy định về quản lý, khai thác và sử dụng dữ 
liệu mở.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, 
tổng hợp tiến độ trien khai.

1.2. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Thành phô
a) Nội dung:
Tiếp tục triển khai theo Ke hoạch số 1009/KH-ƯBND ngày 14 tháng 3 

năm 2018 của ủ y  ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch Xây dựng Trung tâm 
điều hành đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh, trong có tập trung vào 
các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Triển khai các bước tiếp theo và hoàn thành các dự án “Xây dựng Trung 
tâm điều hành đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh”;“Xây dựng Trung 
tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của Thành phố Hồ Chí Minh thông 
qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 - 2025” ;“Xây dựng hệ thông 
giám sát hình ảnh camera tập trung của Thành phô Hô Chí Minh giai đoạn 
2019 - 2021” .

-X ây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp cho việc đầu tư, 
vận hành, khai thác các hệ thông thành phân thuộc Trung tâm điêu hành đô thị 
thông minh.

- Đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống nâng cấp tổng đài khấn cấp liên 
thông 113 - 114 - 115; từng bước mở rộng các tính năng nâng cao, tương thích 
và phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin 
khẩn cấp hợp nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai. Xây dựng 
và đề xuất mô hình quản lý, quy trình vận hành và nhân sự vận hành Trung tâm 
tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp hợp nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng lộ trình kết nối và hình thành hệ thống quản lý camera tập trung 
của Thành phố theo Đe án xây dựng Hệ thống giám sát hình ảnh camera 
tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025. Xây dựng và ban 
hành kế hoạch định hướng triển khai mạng lưới camera giám sát trên địa bàn 
Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

-X ây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ 
thống giám sát hình ảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng Khung kiến trúc tham chiếu đối với hệ thống quản lý tập trung 
camera cấp Thành phố và tại các quận huyện.

-Triển khai mở rộng tiếp nhận và xử lý thông tin của các lĩnh vực 
thông qua cổng  thông tin 1022; và triển khai các dự án thành phần của Đe án 
Cổng thông tin 1022.



b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, 
tổng hợp tiến độ triển khai.

1.3. Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội

a) Nội dung:

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Trung tâm mô phỏng và 
dự báo kinh tế - xã hội của Thành phố với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời gian tới như sau:

-C ập nhật tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của 
Trung tâm, chú trọng cập nhật kỹ năng, kiến thức trong lĩnh vực khoa học về 
phân tích, dự báo và mô phỏng kinh tê - xã hội và ứng dụng công nghệ vê dữ 
liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu của Trung tâm.

- Phát triển đội ngũ nhân lực. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và hội 
thảo, tọa đàm khoa học để phát triển hoạt động nghiên cứu cũng như đội ngũ 
nhân lực của Trung tâm.

-Phát trien sản phấm chuyên môn mang tính khoa học và thực tiên. 
Tập trung phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, dashboard trực quan hóa dữ liệu và 
mô hình phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng trong các lĩnh vực kinh tê - 
xã hội chủ yếu. Tiếp tục phát triển các báo cáo định kỳ và chuyên đê.

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của Trung tâm.

- Phát triển mạng lưới tổ chức và chuyên gia hợp tác về phân tích, dự báo 
và mô phỏng. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tố chức và các chuyên 
gia, nhà khoa học theo hướng phát triển mạng lưới. Nghiên cứu khả năng đề 
xuất về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Trung tâm với một số tô chức hoạt 
động trong các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

b) Giao Viện Nghiên cứu phát triển là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, 
tống họp tiến độ triển khai.

1.4. Thành lập Trung tâm An toàn thông tin Thành phố
a) Nội dung:

Triển khai theo Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 
về Ke hoạch Thành lập Trung tâm an toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh 
(SOC), trong có tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đưa vào hoạt động Công ty cố phần vận hành Trung tâm An toàn thông 
tin Thành phố theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 
của Úy ban nhân dân Thành phố.

- Xác định địa điểm hoạt động của Trung tâm An toàn thông tin Thành phố.

-Tuyên dụng, xây dựng lực lượng, nhân sự, trang thiết bị hạ tầng công 
nghệ kỹ thuật và vận hành chính thức Trung tâm an toàn thông tin Thành phố.



- Xây dựng Quy chế vận hành của Trung tâm An toàn thông tin Thành phô.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm An toàn thông tin Thành phố 
với các đơn vị liên quan (Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phô, 
Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt N am ,...) 
về công tác kiểm tra, giám sát an toàn thông tin.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đôc, 
tổng hợp tiến độ triển khai.

2. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi dần chính 
quyền điện tử sang chính quyền số đê phù họp với vai trò của chính quyên 
quản lý đô thị thông minh

2.1. Nội dung:
Tổ chức duy trì, cập nhật và triển khai hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện 

tử Thành phố và Chương trình chuyển đổi số của Thành phô, tăng cường ứng 
dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số nhằm chuyển đổi dần chính quyên điện 
tử sang chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả nhât, trong đó tập trung 
vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng, hoàn thiện phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà nước 
thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội 
bộ và với các đơn vị khác để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; đảm bảo liên kết, chia sẻ, kết nối với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử 
và Cổng dịch vụ công Thành phố.

-H oàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điêu 
hành nội bộ để bảo đảm thông suốt trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện 
tử; đấy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo 
quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 
hệ thống hành chính nhà nước.

- Tập trung triển khai các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành nhằm nâng 
cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính đối với những lĩnh vực bức thiết, 
liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai công dân, doanh nghiệp điện tử với một mã số định danh nhằm 
kết nối toàn bộ các thông tin dữ liệu, các giao dịch của người dân, doanh nghiệp 
với chính quyền để từ đó phân tích, xử lý đưa ra các quyết sách, định hướng đáp 
ứng nhu cầu tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

-Tập trung triển khai các dịch vụ tiện ích của chính quyền cho người dân, 
doanh nghiệp và mọi đối tượng trong xã hội, tăng cường sự tương tác của chính 
quyền đối với người dân và doanh nghiệp, qua đó thúc đấy các ý tưởng sáng tạo,
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ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, nâng cao 
độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với chât lượng hoạt động của 
chính quyền.

- Triển khai số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của 
các cơ quan nhà nước.

-H oàn thiện Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố (HCM 
LGSP) gồm các thành phần chính như sau:

+ Hệ thống quản lý định danh và xác thực người dùng tập trung (SSO) 
phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp;

+ Kết nối thanh toán điện tử;

+ Kết nối dịch vụ bưu chính để chuyển phát hồ sơ;

+ Cung cấp thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính;

+ Tích hợp, cung cấp dữ liệu;

+ Liên thông các hệ thống thông tin.
2.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối theo dõi, 

đôn đốc, tổng họp tiến độ triển khai.

3. Phát triển hạ tầng phục vụ triển khai đô thị thông minh
3.1. Nội dung:
- Xây dựng và triển khai Đe án phát triển hạ tầng viễn thông và Ke hoạch 

phát triển hạ tầng số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; trong đó, 
tập trung cho việc phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng phục vụ 
triển khai chính quyền điện tử và xây dựng đô thị thông minh của Thành phố.

- Phối họp, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng di động 
5G; nâng cấp mạng di động 4G; triển khai đồng bộ các giải pháp đê phô cập 
điện thoại di động thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình 
và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết 
yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị đe chuyến đối thành một bộ 
phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số.

3.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối theo dõi, 
đôn đốc, tổng hợp tiến độ triển khai.

4. Nghiên cứu thành lập Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung:
Nghiên cứu thành lập Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành chỉ huy tích họp sẽ được đầu tư đồng bộ 
trang thiết bị, có cơ cấu tổ chức và quy chế phối họp hoạt động với Trung tâm



điều hành của các lĩnh vực, địa phương; đảm bảo đồng bộ khi cần kết nối với 
các hệ thông thông tin và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin nên tảng 
dùng chung của Thành phố; đảm bảo việc điều hành, giám sát tập trung và hô 
trợ việc ra quyết định của lãnh đạo Thành phố đối với mọi tình huông phát sinh 
trên địa bàn Thành phố.

4.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

5. Triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh”

5.1. Nội dung:
Tổ chức triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh 
thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then 
chốt phục vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Phấn đấu Thành phố 
Hồ Chí Minh trở thành trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và 
triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; có trình độ phát trien trí 
tuệ nhân tạo nằm trong nhóm các Thành phố dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

5.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn 
đốc, tống hợp tiến độ triển khai.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đe án triển khai đô thị thông minh 
tại Thành phố Thủ Đức

6.1. Nội dung:
Tổ chức xây dựng và triển khai Đe án triển khai đô thị thông minh tại 

Thành phố Thủ Đức, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau:

- Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) 
và sau 5G trong quản lý đô thị của Thành phố. Thực hiện chuyên đôi số trong 
quản trị Thành phố, sản xuất - kinh doanh và tố chức xã hội; xây dựng 
Chính quyền số. ứ ng  dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông và 
các phương pháp khoa học dữ liệu để nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, 
dự báo kinh tế - xã hội.

- Triến khai các giải pháp đe đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Chú trọng 
việc đào tạo, chuyển đổi nhân lực đáp ứng nhu cầu đối mới công nghệ và 
sản xuất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

6.2. Giao Thành phố Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 
xây dựng Đe án triển khai đô thị thông minh tại Thành phố Thủ Đức, báo cáo 
ủ y  ban nhân dân Thành phố trong quý 02 năm 2021.

7. Triển khai đô thị thông minh tại các Sở, ban, ngành

7.1. Nội dung:



Các sở, ban, ngành căn cứ vào khả năng, nhiệm vụ và quyền hạn, lựa chọn 
các nội dung, lĩnh vực ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó 
tập trung vào các nội dung như sau:

- Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Kiến trúc chính quyền điện 
tử Thành phố, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền sô.

- Tổ chức tạo lập, cập nhật, duy trì, tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu tại đơn 
vị và Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố theo Quy chế tích họp, 
quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung và các danh mục dữ liệu 
dùng chung.

-Nghiên cứu triển khai các hệ thống, ứng dụng hoặc Trung tâm chỉ huy, 
điều hành chuyên ngành, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm.

- Tăng cường ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiện đại phục vụ tác 
nghiệp chuyên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực.

- Triển khai các công tác đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống công 
nghệ thông tin tại đơn vị.

7.2. Giao các Sở, ban, ngành hoàn thành xây dựng kế hoạch trong tháng 02 
năm 2021.

8. Triển khai đô thị thông minh tại các quận, huyện

8.1. Nội dung:

Uy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào khả năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn, lựa chọn các nội dung, lĩnh vực ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 
2021 - 2025, trong đó tập trung vào các nội dung như sau:

-Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Kiến trúc chính quyền điện 
tử Thành phố, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số.

- Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành chỉ huy đô thị thông minh quận, 
huyện bao gồm hai chức năng cơ bản là vận hành hệ thống giám sát qua hình 
ảnh và điều hành hệ thống tương tác về chính quyền với người dân.

- Tố chức tạo lập, cập nhật, duy trì, tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu tại đơn 
vị và Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố theo Quy chế tích hợp, quản lý, 
vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung và các danh mục dữ liệu dùng 
chung.

-Triển khai các công tác đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống công 
nghệ thông tin tại đơn vị.

- Củng cô bộ máy, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức phục vụ triển khai đô thị thông minh tại đơn vị.

8.2. Giao các quận, huyện tổ chức phê duyệt Đề án triển khai đô thị thông 
minh và tổ chức triển khai thực hiện.
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9. Các giải pháp chuyên ngành trong từng lĩnh vực

9.1. Lĩnh vực Giao thông vận tải
a) Nội dung: Tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Nghiên cứu khung chính sách và kiến trúc tổng thể hệ thống giải pháp ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành giao thông vận tải đường 
bộ tại Thành phố.

- Tập trung khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông 
tập trung; triển khai nền tảng tích hợp quản lý giao thông, nâng cấp hoàn thành 
Trung tâm điều hành giao thông thông minh với quy mô toàn Thành phô, quản 
lý giao thông đô thị trên nền tảng hệ thống giao thông thông minh, quản lý tập 
trung và trực tiếp toàn bộ các hệ thống điều khiển giao thông của Thành phô 
cũng như cung cấp thông tin dữ liệu, phục vụ cho các công tác xử lý các vi 
phạm; giám sát, đảm bảo an ninh trật tự đô thị; xử lý các sự cố khân cấp; phòng 
chống cháy nổ, ngập lụt; quản lý bến bã i...

-Tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các hệ thống giám sát điều khiền giao 
thông (camera quan sát giao thông, thiết bị đô đếm lưu lượng, tủ đèn tín hiệu 
giao thông,...) tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố, 
từng bước mở rộng ra với quy mô toàn Thành phố, phục vụ công tác quản lý và 
điều hành giao thông đô thị.

-Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công 
tác dự báo, điều khiển giao thông; tăng cường sử dụng mô hình mô phỏng giao 
thông trong việc dự báo nhu cầu giao thông.

-Đ ấy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong giao thông, 
đẩy mạnh triển khai hệ thống thu phí điện tử ETC tại các trạm thu phí BOT trên 
địa bàn Thành phố, triển khai hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh 
vực vận tải công cộng bằng xe buýt, hướng đến sử dụng một loại thẻ thông minh 
duy nhất cho tất cả các hệ thống giao thông công cộng của Thành phố như xe 
buýt, BRT, m etro ,...

- Triến khai hệ thống kiếm soát tải trọng xe tự động và hệ thống kiêm soát 
hoạt động kinh doanh vận tải trên cơ sở dữ liệu giám sát hành trình.

- Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành giao thông trên cơ sở ứng 
dụng BIM và GIS, số hóa các dữ liệu chuyên ngành, liên thông, tích hợp với 
Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý và 
khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.

-Nghiên cứu triển khai các giải pháp thu phí đỗ xe thông minh, các giải 
pháp thu phí lưu thông đặc biệt để hạn chế ô tô vào trung tâm Thành phố trong 
các giờ cao điếm.

- Tăng cường công tác xử phạt “nguội” các hành vi vi phạm an toàn giao 
thông thông qua các thiết bị chuyên dụng.



- Mở rộng, hoàn thiện cổng  thông tin giao thông nhằm cung cấp thông tin 
và các tiện ích về giao thông cho người dân và doanh nghiệp.

b) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 
xây dựng kế hoạch triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực giao thông vận tải 
giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong tháng 02 
năm 2021.

9.2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi truửng

a) Nội dung: Tập trung trien khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Phát triển và mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường đáp ứng 
nhu cầu thu thập dữ liệu về môi trường, tài nguyên nước, khí tượng - thủy văn, 
phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục, dự báo, cảnh báo ô nhiễm 
môi trường, tiến tới cung cấp thông tin về chất lượng môi trường cho người dân 
Thành phố.

- Tăng cường triên khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích 
và dự báo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Triển khai các hệ thống quản lý chất thải rắn như giám sát thu gom rác 
thải thời gian thực, tối ưu lộ trình và quy hoạch tuyến thu gom rác thông minh, 
các hệ thống giám sát tại các nhà máy xử lý, các khu liên hợp xử lý rác ,...

- Hoàn thiện và chuân hóa cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 
trên cơ sở ứng dụng GIS, số hóa các dữ liệu chuyên ngành, liên thông, tích hợp 
với Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý và 
khai thác dữ liệu nền địa hình, địa chính, quản lý đất đai, các trạm quan trắc, 
cảm biến về chất lượng môi trường,...

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực môi 
trường giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong tháng 
02 năm 2021.

9.3. Lĩnh vực Giáo dục

a) Nội dung: Tập trung triến khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Trien khai và hoàn thiện hệ thống thông tin thống nhất ngành giáo dục 
phục vụ công tác quản lý giáo dục trên phạm vi toàn Thành phố, cung cấp đầy 
đủ thông tin phục vụ tốt công tác quản lý, dạy và học.

- Nâng cấp, mở rộng các giải pháp quản lý trường học, học sinh, giáo viên.

- Xây dựng thư viện điện tử, hệ thống quản lý giáo án điện tử.

- Tăng cường triển khai Hệ thống đào tạo từ xa và học trực tuyến 
(e-learning) cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo 
yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng.
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- Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, số hóa các dữ liệu 
chuyên ngành, liên thông, tích hợp với Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố 
nhằm phục vụ công tác quản lý và khai thác dữ liệu ngành giáo dục.

- Hoàn thiện, mở rộng cổng thông tin ngành giáo dục Thành phố 
nhằm cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng lớp học tương tác sử dụng các thiết bị thông minh tại các 
trường học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, các chương trình đôi mới, 
sáng tạo trong công tác dạy và học.

b) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan xây dựng kế hoạch triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong 
tháng 02 năm 2021.

9.4. Lĩnh vực Y tế

a) Nội dung: Tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Nâng cấp, mở rộng các giải pháp quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, 
đẩy mạnh triển khai các ứng dụng hội chấn từ xa, điều trị từ xa, tiến tới triến 
khai mô hình bệnh viện thông minh.

- Triển khai hệ thống GIS cho y tế dự phòng phục vụ công tác dự báo và 
phòng chống dịch bệnh.

- Triển khai hệ thống cấp cứu thông minh, hệ thống điều hành thông tin 
mạng lưới các trạm cấp cứu ngoài bệnh viện.

- Tăng cường triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích 
và dự báo trong lĩnh vực y tế.

- Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành y tế, số hóa các dữ liệu 
chuyên ngành, liên thông, tích hợp với Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố 
nhằm phục vụ công tác quản lý và khai thác dữ liệu ngành y tế.

- Hoàn thiện, mở rộng cổng  thông tin ngành y tế Thành phố nhằm cung cấp 
thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

b) Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế 
hoạch triến khai đô thị thông minh trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 - 2025, 
báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong tháng 02 năm 2021.

9.5. Lĩnh vực An toàn thực phẩm
a) Nội dung: Tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Hoàn thiện cổng thông tin điện tử về an toàn thực phâm Thành phố, 
tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền, kiến thức về an toàn 
thực phâm cho người dân và doanh nghiệp.



- Triển khai hệ thống quản lý các cơ sở kiếm nghiệm, đảm bảo liên thông 
số liệu cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, phân tích về an toàn thực phấm.

- Mở rộng triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa thực 
phẩm, đảm bảo các thực phẩm lưu thông trong Thành phố đều có thế truy xuất 
nguồn gốc dễ dàng, liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, tiến đến xác thực 
nguồn gốc toàn bộ các khâu trong chuỗi cũng như tiến đến mức cao hơn cung 
cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý trong từng khâu.

- Triên khai các ứng dụng phục vụ công tác thanh tra - kiêm tra các nội 
dung liên quan đến an toàn thực phẩm

- Tăng cường triển khai các kênh thông tin nhằm gia tăng tính tương tác của 
người dân trong việc ghi nhận và phản ánh các trường hợp vi phạm các quy định 
về vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Giao Ban Quản lý an toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong 
tháng 02 năm 2021.

9.6. Lĩnh vực Chỉnh trang và phát triển đô thị

a) Đối với công tác quy hoạch

Tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tăng cường úng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý quy hoạch.

- Triển khai các ứng dụng nhằm công bố công khai thông tin về quy hoạch 
nhăm cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

- Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quy hoạch, trên 
cơ sở ứng dụng GIS, số hóa các dữ liệu chuyên ngành, liên thông, tích hợp với 
Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan xây dựng kế hoạch triên khai đô thị thông minh trong lĩnh vực quy hoạch 
giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong tháng 02 
năm 2021.

b) Đối với các hoạt động xây dựng, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý trật tự 
xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị.

- Triên khai các ứng dụng nhằm công bố công khai các thông tin về xây 
dựng, thông tin về các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, 
thông tin về các dự án nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, thông tin về tình 
hình ngập nước.
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- Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực chỉnh 
trang và phát triển đô thị (xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, mạng lưới thoát 
nước, các công trình xây dựng...) trên cơ sở ứng dụng BIM và GIS, số hóa các 
dữ liệu chuyên ngành, liên thông, tích hợp với Kho dữ liệu dùng chung của 
Thành phố.

- Triển khai các hệ thống cảm biến phục vụ công tác thu thập dừ liệu, 
quản lý vận hành và bảo trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Triển khai hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát ngập, 
xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro và nguy cơ ngập lụt, tăng cường triến khai các 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích và dự báo tình hình ngập lụt của 
Thành phố.

- Đẩy mạnh triển khai các kênh thông tin nhằm gia tăng tính tương tác của 
người dân trong việc ghi nhận và phản ánh về các sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
các điểm ngập lụt, các hành vi vi phạm xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, sông, 
kênh rạch.

- Xây dựng hệ thống quản lý đèn chiếu sáng công cộng thông minh được 
điều khiến tập trung, có khả năng tự động vận hành theo các quy tắc lập trình 
trước nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn đảm bảo khả năng 
chiếu sáng. Hướng đến việc triển khai hệ thống cột đèn chiếu sáng công cộng có 
thể tích hợp thêm các loại cảm biến, camera giám sát để phục vụ mục đích an 
ninh, an toàn, giám sát môi trường, tương tác với người dân.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan xây dựng 
kế hoạch triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và hạ tầng 
kỹ thuật đô thị giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố 
trong tháng 02 năm 2021.

9.7. Lĩnh vực An ninh trật tự an toàn xã hội

a) Nội dung: Tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

- Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn 
Thành phố.

- Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố là đơn vị 
thông tin chỉ huy điều hành tác chiến nghiệp vụ của công an Thành phố, tích hợp 
các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự với các phần mềm xử lý và phân 
tích thông minh, tự động hóa phân tích và nhận dạng đối tượng, tự động cảnh 
báo, cùng với các thiết bị định vị phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, chỉ 
huy điều hành tác chiến và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

- Triên khai hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh, ứng dụng bản đồ 
sô, các công nghệ cảm biến, cảnh báo thời gian thực phục vụ cho tác chỉ huy, 
ứng phó các sự cố và quản lý các nguồn lực phòng cháy, chữa cháy.
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- Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ngành công an (quản lý 
dân cư, xuất nhập cảnh, khai báo tạm trú người nước ngoài, căn cước công dân, 
quản lý đối tượng truy nã, quản lý vụ việc hình sự ,...), liên thông, tích họp với 
Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

b) Giao Công an Thành phố chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan 
xây dựng kế hoạch triển khai đô thị thông minh trong lĩnh an ninh trật tự giai 
đoạn 2021 - 2025, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố trong tháng 02 năm 2021.

10. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp khác
10.1. Nhóm giải pháp về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
- Nghiên cứu triển khai cơ chế hợp tác với các đơn vị sở hữu tài sản trí tuệ 

(như bản quyền phần mềm, dữ liệu nghiên cứu, thông tin chuyên ngành...) làm 
kênh trung gian cung cấp miễn phí các tài sản trí tuệ phục vụ cộng đồng người 
dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và cộng đồng sáng tạo, khởi nghiệp.

- Ban hành các cơ chế đặc thù đảm bảo cho việc cấp phép thử nghiệm cho 
các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp có khả năng đem lại 
hiệu quả ngay cho các vấn đề nóng được dễ dàng và nhanh chóng, không phải 
trải qua nhiều khâu thủ tục, thẩm định...

- Nghiên cứu khả năng hoạch định một khu vực riêng chỉ dành đê phát triên 
và thử nghiệm các giải pháp sáng tạo.

- Xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để triển khai các mô 
hình cộng tác, kinh doanh mới giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, 
tập trung vào lĩnh vực họp tác trao đối tri thức, sáng chế; xây dựng các chính 
sách kêt nôi giữa các doanh nghiệp với nhau đê cùng chia sẻ chi phí tiếp cận các 
sở hữu trí tuệ, công nghệ mới.

- Tập trung xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh 
với mục tiêu hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đấy nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kiến tạo các mô hình sản xuất chất lượng cao, năng suất lao động 
cao.

10.2. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức phục vụ triển khai và vận hành đô thị thông minh của Thành phố.
- Xây dựng những giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về 

giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại địa phương, tại 
các khu công nghệ cao; và ban hành các cơ chế ưu đãi về thuế thu nhập, ưu đãi 
vê nhà ở,... đê thu hút lực lượng lao động công nghệ cao đến tham gia xây dựng 
và phát triển Thành phố.

- Huy động tất cả nguồn lực công - tư nhằm phát triển các hoạt động cải 
tiên, đôi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động, song song đó thúc đẩy hình 
thành các cộng đồng thông minh, tùng bước gắn kết tích hợp hình thành đô thị 
thông minh.



10.3. Nhóm giải pháp về xây dựng các cơ chế, chính sách, hướng dẫn 
phục vụ triển khai đô thị thông minh

a) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ triển khai đô thị thông minh là nội dung 
quan trọng và đưa ngay vào các kế hoạch phát trien kinh tế xã hội hàng năm của 
Thành phố. Các chương trình, kế hoạch, dự án phát triến kinh tế - xã hội, phát 
triến các ngành, lĩnh vực của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Sở, ban, ngành 
phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyến đối số, triển khai 
đô thị thông minh.

b)Liên quan đến các khung ICT tham chiếu hướng dẫn triển khai đô thị 
thông minh

Tổ chức nghiên cứu xây dựng các khung ICT tham chiếu hướng dẫn triên 
khai các nội dung và dự án thuộc Đe án đô thị thông minh, đảm bảo tính thống 
nhất, liên thông, kết nối và đồng bộ.

c) Liên quan đến cơ sở dữ liệu

- Xây dựng và ban hành các danh mục dữ liệu dùng chung, quy định và quy 
trinh trong việc cung cấp và sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung đê đảm bảo 
tính chính xác và cập nhật của dữ liệu.

- Xây dựng và ban hành quy định về quản lý, khai thác và sử dụng dữ 
liệu mở.

- Xây dựng các bảng cam kết nhằm khuyến khích các doanh nghiệp cam 
kết với chính quyền trong việc tham gia cung cấp các dữ liệu mở (dữ liệu phi 
thương mại và không nhạy cảm của các doanh nghiệp) miễn phí cho cộng đông.

- Việc cung cấp dữ liệu cho người dân (như dữ liệu về giao thông, môi 
trường, ngập nước,...) cân phải đảm bảo tính hữu dụng, dê hiêu, phục vụ được 
cho quá trình ra quyết định của người dân. c ầ n  hướng đến việc cung cấp dữ liệu 
được cá nhân hóa theo từng đối tượng, hoàn cảnh sử dụng, giúp tăng độ chính 
xác trong việc ra quyết định và giảm thời gian xử lý khi dữ liệu đến tay người 
dân.

- Xây dựng cơ chế, quy định pháp lý về sử dụng dữ liệu cá nhân đê đảm 
bảo tính bảo mật thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

d) Liên quan đến việc khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ thông tin trong khai thác hoặc cung cấp các dịch vụ thông minh nhằm 
đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các doanh 
nghiệp.

- Xây dựng chính sách khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện 
các giao dịch điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ, 
dịch vụ thông minh vào cuộc sống đe nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập và 
làm việc.
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10.4. Nhóm giải pháp về tài chính

a) Ngân sách nhà nước:

Sử dụng có hiệu quả chi ngân sách của Thành phố, cũng như các nguồn 
vốn từ Ngân sách nhà nước trung ương (nếu có).

b) Phương thức đối tác công - tư (PPP):

Tăng cường đây mạnh các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
(PPP).

c) Thuê dịch vụ CNTT:

Đẩu mạnh thuê dịch vụ CNTT theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 
thông và các quy định khác có liên quan.

d) Thu phí người sử dụng:

Thu phí sử dụng cho phép Thành phố và các cơ quan pháp lý địa phương 
khác sử dụng phí này để trang trải các chi phí liên quan đến việc phát triến các 
dịch vụ và nâng cấp nhằm tăng chất lượng cuộc sống và dịch vụ.

e) Các nguồn vốn viện trợ nước ngoài (ODA, IMF, World Bank, ADB, 
USTDA...)

Kêu gọi, vận động và tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức nước 
ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong các dự án đô thị thông minh.

10.5. Nhóm giải pháp khuyến khích sự tham gia của nguòi dân

- Tổ chức triển khai các công tác tuyên truyền nội dung và các kết quả triển 
khai Đê án Đô thị thông minh. Trong đó, phôi họp với Uy ban Mặt trận Tô quôc 
và các đoàn thê đê tô chức tham gia giám sát các hoạt động của chính quyên, Sở, 
ban, ngành, đơn vị cung cấp dịch vụ tại từng địa phương liên quan đến công tác 
triên khai xây dựng Thành phô trở thành đô thị thông minh, góp ý đê đảm bảo 
lợi ích đến được với mọi tầng lớp, đối tượng nhân dân, kế cả người dân thu nhập 
thâp, người già, khuyêt tật; phát huy vai trò là câu nôi giữa người dân và các câp 
chính quyền, tạo điều kiện để người dân tham gia và đóng góp ý kiến vào các 
chương trình, dự án xây dựng đô thị thông minh.

-Tập trung triển khai các dịch vụ tiện ích của chính quyền cho người dân, 
doanh nghiệp và mọi đối tượng trong xã hội, tăng cường sự tương tác của chính 
quyền đối với người dân và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, 
ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, nâng cao 
độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với chất lượng hoạt động của chính 
quyền.

-T ổ chức các diễn đàn, hội thảo, các sự kiện về công nghệ thông tin, 
truyền thông; các khu vực giới thiệu, trải nghiệm dịch vụ thông minh.
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- Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo cộng đồng diện rộng để 
nâng cao khả năng tiếp nhận và sử dụng ICT của người dân - đặc biệt tập trung 
vào đối tượng các hộ dân có thu nhập thấp; triển khai đào tạo công dân điện tử 
thông qua các chính sách cho giáo dục đào tạo.

-Y êu cầu các dự án khi triển khai phải bao gồm việc xây dựng chương 
trình truyền thông hướng dẫn sử dụng các dịch vụ thông minh cho người dân 
thông qua các kênh như cổng thông tin trực tuyến, báo đài, trò chơi, e-leaming, 
trung tâm học tập cộng đồng...

10.6. Nhóm giải pháp về giám sát, đánh giá công tác triển khai đô thị 
thông minh

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số (KPI) nhằm giám sát và đo lường 
quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh của Thành phố.

- Định kỳ hàng năm tổ chức các Hội nghị sơ kết nhàm đánh giá các kết quả 
đạt được, chưa đạt, phân tích nguyên nhân, hạn chế, các bài học kinh nghiệm, đề 
ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ triên khai trong giai đoạn tiêp theo.

10.7. Tăng cường họp tác quốc tế trong triển khai đô thị thông minh

Tích cực tham gia Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN; tổ chức 
các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế nhằm trao đối, chia sẻ kinh nghiệm, 
tìm kiếm cơ hội hợp tác trong trien khai xây dựng đô thị thông minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều hành Đe án Đô thị thông minh

Ban Điều hành Đe án Đô thị thông minh chỉ đạo, điều phối chung việc triển 
khai Chương trình.

2. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Thành phố 
trong đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; tô chức nghiên cứu 
các giải pháp phục vụ việc triển khai các chương trình, đề án nhăm xây 
dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.

3. Sỏ' Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan thường trực giúp việc cho ủ y  ban nhân dân Thành phố trong 
việc theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình triển khai đô thị thông minh.

Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành và quận, 
huyện; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến 
chất lượng, tiến độ của Chương trình và phối hợp với các Sở, ban, ngành và 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức tìm phương án giải quyết, báo cáo ú y  ban 
nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.



Chủ trì triến khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh 
thái dữ liệu mở của Thành phố.

Chủ trì triên khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của 
Thành phô, Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của Thành phố 
Hô Chí Minh thông qua một đầu số viễn thông duy nhất, Hệ thống giám sát hình 
ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh.

To chức triển khai các công tác tuyên truyền các nội dung và kết quả triển 
khai đô thị thông minh của Thành phố.

4. Viện Nghiên cứu phát triển

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục xây dựng Trung tâm 
mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội Thành phố.

5. Sỏ' Khoa học và Công nghệ
Chủ trì ban hành quy định về chuyển giao công nghệ trong các dự án đô thị 

thông minh. Đấy mạnh các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đối mới sáng tạo, 
tạo điều kiện để người dân và các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng 
đô thị thông minh.

Phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các 
trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đế thúc đây nghiên cứu, ứng 
dụng các giải pháp, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

6. Sở Kế hoach và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cún, đề xuất cơ chế, 

chính sách linh hoạt khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đâu tư vào 
lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên 
quan tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố cập nhật, điều chỉnh, bô sung danh 
mục các dự án triển khai Đề án Đô thị thông minh phù họp với tình hình và tiến 
độ triển khai thực tế. Cân đối và huy động các nguồn vốn để đảm bảo kinh phí 
triển khai đô thị thông minh; tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tập trung các 
nguồn lực, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước đế đầu tư, phát triên 
công nghiệp công nghệ thông tin.

7. Sỏ’ Tài chính
Tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh phí đế triến 

khai thực hiện các dự án triển khai đô thị thông minh theo quy định.

8. Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tố chức triển khai các nội dung hợp tác quốc tế về triến khai đô thị thông minh.

9. Các Sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức, ủ y  ban 
nhân dân các quận, huyện
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TỔ chức thực hiện các nhiệm vụ và các dự án được phân công (theo Danh 
mục nhiệm vụ trọng tâm và Danh mục dự án). Đông thời, theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng các chương trình, kế hoạch 
triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, có trách nhiệm phôi 
hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên ngành, các dự án vê 
nền tảng công nghệ dùng chung của toàn Thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, kết 
nối, và chia sẻ dữ liệu.

Định kỳ hàng quý gửi báo cáo về tình hình triến khai đô thị thông minh cho 
Sở Thông tin Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo ú y  ban nhân dân 
Thành phố.

10. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
Chủ trì triển khai vận hành Công ty c ổ  phần vận hành Trung tâm an toàn 

thông tin Thành phố.

11. ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và 
các tố chức đoàn thê

Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và 
các tổ chức đoàn thể tổ chức tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, 
Sở ban ngành, đơn vị cung cấp dịch vụ tại từng địa phương liên quan đên công 
tác triển khai xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, góp ý đế đảm 
bảo lợi ích đến được với mọi tầng lớp, đối tượng nhân dân, kê cả người dân thu 
nhập thấp, người già, khuyết tật, v .v ...

12. Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội khác

Đe nghị các tổ chức đoàn thể, hiệp hội phối hợp với các Sở Thông tin và 
Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan vận động, tuyên truyên, nâng cao 
tri thức của người dân về ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thông 
minh của Thành phố.

Đóng vai trò là cầu nối giữa người dân và các cấp chính quyền, tạo điều 
kiện đế người dân tham gia và đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án xây 
dựng đô thị thông minh.
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A. Triển khai thực hiện 4 Trung tâm của Đe án Đô 
thị thông minh

I. Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu 
mở

1. Triển khai thực hiện Quy chế tích hợp và vận hành 
Kho dữ liệu dùng chung

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện

Thực hiện thường xuyên

2. Tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có của Thành phố 
về Kho dữ liệu dùng chung

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các sở, ban, ngành, ủy  
ban nhân dân các quận, 
huyện

Thực hiện thường xuyên

3. Xây dựng các danh mục dữ liệu dùng chung của 
Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các sở, ban, ngành, ủy  
ban nhân dân các quận, 
huyện

Thực hiện thường xuyên

4. Tố chức tạo lập, duy trì các dữ liệu thuộc các danh 
mục dữ liệu dùng chung của Thành phố, tập trung 
vào Danh mục điện tử dùng chung, dữ liệu doanh 
nghiệp dùng chung, dữ liệu người dân dùng chung, 
dữ liệu không gian địa lý dùng chung

Các Sở, ban, ngành, 
ủy ban nhân dân 
các quận, huyện

Các sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện

Thực hiện thường xuyên

5. Tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ về hộ tịch của Thành 
phố, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch 
của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp;
ủy ban nhân dân 
các quận, huyện

Sở Thông tin và Truyền 
thông

Năm 2021

6. Tạo lập cơ sở dữ liệu về dân cư và triển khai phần 
mềm quản lý cư trú cho Thành phố

Công an Thành phố Sở Thông tin và Truyền 
thông

Theo tiến độ của Bộ 
Công an
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7. Tích hợp dữ liệu xuất nhập khẩu từ Tổng Cục Hải 
quan về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

Cục Hải quan Thành 
phố

Sở Thông tin và Truyền 
thông

Năm 2021

8. Thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, 
xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 
quản lý đất đai Thành phố

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Các đơn vị có liên quan Năm 2021

9. Triển khai xây dựng CSDL nền thông tin địa lý tỷ 
lệ 1/2000, 1/5000 khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Các đơn vị có liên quan Năm 2021

10. Triển khai bản đồ số dùng chung của Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các sở, ban, ngành, ủy  
ban nhân dân các quận, 
huyện

Năm 2021

11. Triển khai dự án “Triển khai hệ thống quản lý, lưu 
trữ cơ sở dữ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung 
của Thành phố - giai đoạn 1 ”

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Ke hoạch và Đầu tư và 
các đơn vị có liên quan

Năm 2022

12. Triển khai cổng dữ liệu của Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện

Năm 2021

13. Mở rộng Cổng dữ liệu mở Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, ủy  
ban nhân dân các quận, 
huyện

Thực hiện thường xuyên

14. Nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý, khai 
thác và sử dụng dữ liệu mở.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện

Năm 2021

15. Hoàn thiện Nen tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của 
Thành phố (HCM LGSP)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, ủy  
ban nhân dân các quận, 
huyện

Năm 2021
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II. Trung tâm điều hành đô thị thông minh

1. Triển khai dự án “Xây dựng Trung tâm điều hành 
đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh”

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, các đơn vị có 
liên quan

Năm 2023

2. Xây dựng Đề án thành lập cơ cấu tổ chức, nhân sự 
và kinh phí quản lý, vận hành của Trung tâm điều 
hành chỉ huy tích hợp Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Văn phòng ủy  ban nhân 
dân Thành phố;

Sở Nôi vu

Năm 2021

3. Thành lập Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Nội vụ Năm 2021

4. Triển khai dự án “Xây dựng hệ thống giám sát 
hình ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2019 - 2021”

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, các đơn vị có 
liên quan

Năm 2022

5. Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và khai thác 
các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

ủy  ban Mặt trận Tổ quốc 
Thành phố
Công an Thành phô, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Tư 
pháp, UBND quận huyện 
và các doanh nghiệp viễn 
thông

Năm 2021

6. Xây dựng Khung kiến trúc tham chiếu đối với hệ 
thống quản lý tập trung camera cấp Thành phố và 
tại các quận huyện

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công an Thành phố, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Tư 
pháp, ƯBND quận huyện 
và các doanh nghiệp viễn 
thông

Năm 2021
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7. Xây dựng lộ trình kết nối với hệ thống quản lý 
camera tập trung của Thành phố theo Đe án xây 
dựng Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung 
của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 
2025

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công an Thành phố, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Tư 
pháp, UBND quận huyện 
và các doanh nghiệp viễn 
thông

Thực hiện thường xuyên

8. Xây dựng và ban hành kế hoạch định hướng triển 
khai mạng lưới camera giám sát trên địa bàn 
Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công an Thành phố, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Tư 
pháp, UBND quận, huyện 
và các doanh nghiệp viễn 
thông

Năm 2021

9. Xây dựng Khung kiến trúc cổng thông tin tiếp 
nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh 
nghiệp và tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện

Năm 2021

10. Triển khai mở rộng các lĩnh vực tiếp nhận và xử lý 
thông tin của các lĩnh vực thông qua cổng thông 
tin 1022; và kết nối, tích hợp các cổng thông tin, 
các ứng dụng của sở ngành quận huyện vào cổng 
thông tin 1022

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện

Thực hiện thường xuyên

11. Triển khai dự án '‘Xây dựng Trung tâm tiếp nhận 
và xử lý thông tin khẩn cấp của Thành phố Hồ Chí 
Minh thông qua một đầu số viễn thông duy nhất 
giai đoạn 2019 - 2025”

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, Công an Thành 
phố, Sở Y tế, VP BCH 
Phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố các đơn vị có liên 
quan

Năm 2025
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12. Vân hành hiệu quả hệ thống nâng cấp tổng đài 
khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công an Thành phố, Sở Y 
tế, VP BCH Phòng chống 
thiên tai và tìm kiểm cứu 
nạn Thành phố

Thực hiện thường xuyên

13. Xây dựng và đề xuất mô hình quản lý, quy trình 
vận hành chuẩn và nhân sự vận hành Trung tâm 
tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp hợp nhất của 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sở Nội vụ, Công an Thành 
phố, Sở Y tế, VP BCH 
Phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố các đơn vị có liên 
quan

Năm 2021

III. Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội

1. Cập nhật kỳ năng, kiến thức trong lĩnh vực khoa 
học về phân tích, dự báo và mô phỏng kinh tế - xã 
hội và ứng dụng công nghệ về dữ liệu phục vụ 
hoạt động nghiên cứu của Trung tâm

Viện Nghiên cứu 
phát triển

Các đơn vị có liên quan Thực hiện thường xuyên

2. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, dashboard trực 
quan hóa dữ liệu và mô hình phục vụ phân tích, dự 
báo và mô phỏng trong các lĩnh vực kỉnh tế - xã 
hội chủ yếu

Viện Nghiên cứu 
phát triển

Các đơn vị có liên quan Thực hiện thường xuyên

3. Phát triển mạng lưới tổ chức và chuyên gia hợp tác 
về phân tích, dự báo và mô phỏng

Viện Nghiên cứu 
phát triển

Các đơn vị có liên quan Thực hiện thường xuyên

IV. Trung tâm an toàn thông tin Thành phố
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1. Tuyển dụng, xây dựng lực lượng, nhân sự, trang 
thiết bị hạ tầng công nghệ kỹ thuật và vận hành 
chính thức Trung tâm an toàn thông tin Thành phố

Công ty Cổ phần 
vận hành Trung tâm 

an toàn thông tin 
Thành phổ

Các đơn vị có liên quan Năm 2021

2. Tham mưu Quy chế vận hành của Trung tâm An 
toàn thông tin và Quy chế phối họp điều hành, 
giám sát, bảo đảm an toàn thông tin

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công ty Cổ phần vận hành 
Trung tâm an toàn thông 
tin Thành phố và các đơn 
vị có liên quan

Năm 2021

B. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, 
chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính 
quyền số

Thực hiện theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố; Chương trình
Chuyển đổi số của Thành phổ.

c . Phát triến hạ tầng phục vụ triến khai đô thị 
thông minh

1. Xây dựng Đe án phát triển hạ tầng viễn thông và 
Kế hoạch phát triển hạ tầng số Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2020 - 2030

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công an Thành phố, Sở 
Giao thông vận tải, Sở 
Xây dựng, các doanh 
nghiệp viễn thông

Quý 1/2021

2. Xây dựng Khung kiến trúc hạ tầng Internet vạn vật 
(IoT) và kế hoạch, lộ trình triển khai cho một số 
lĩnh vực ưu tiên

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Năm 2021

3. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát 
triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di 
động 4G; triển khai đồng bộ các giải pháp để phổ 
cập điện thoại di động thông minh tại Thành phố 
Ho Chi Minh.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Các doanh nghiệp viễn 
thông

Thực hiện thường xuyên
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STT Nội dung công việc Đon vị chủ trì Đon vị phối họp Thời gian hoàn thành

D. Xây dựng và triển khai Đề án triển khai đô thị 
thông minh tại Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức Các đơn vị có liên quan Trình ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt Đề 
án trong quý 02/2021

E. Triển khai đô thị thông minh tại các sở, ban, 
ngành, quận, huyện

Các Sở, ban, ngành, 
ủy ban nhân dân 
các quận, huyện

Các đơn vị có liên quan Các sở, ban, ngành hoàn 
thành xây dựng kế hoạch 
triển khai đô thị thông 
minh đến năm 2025 trong 
tháng 02/2021.
Các quận, huyện tổ chức 
phê duyệt Đề án triển 
khai đô thị thông minh và 
tổ chức triển khai thực 
hiên.

F. Các giải pháp chuyên ngành trong từng lĩnh 
vực

1. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực Giao 
thông vận tải

Sở Giao thông 
vận tải

Các đơn vị có liên quan Các đơn vị xây dựng kế 
hoạch triển khai, báo cáo 
Uy ban nhân dân Thành 
phố trong tháng 02/20212. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Các đơn vị có liên quan

3. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực Giáo 
dục

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các đơn vị có liên quan

4. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực Y tế Sở Y tế Các đơn vị có liên quan
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thòi gian hoàn thành

5. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực An 
toàn thực phẩm

Ban Quản lý an toàn 
thực phẩm

Các đơn vị có liên quan

6. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực Quy 
hoạch

Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc

Các đơn vị có liên quan

7. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực Xây 
dựng, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Sở Xây dựng Các đơn vị có liên quan

8. Triển khai đô thị thông minh trong lĩnh vực An 
ninh trật tự an toàn xã hội

Công an Thành phố Các đơn vị có liên quan
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STT Tên dự án Đơn vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án

ủy ban nhân dân Quận 1

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm điều hành đô thị 
thông minh

ủy ban nhân dân Quận 1

2. Nâng cấp hệ thống camera an ninh thông minh ủy ban nhân dân Quận 1

3. Xây dựng hệ thống quảng bá du lịch thông minh ủy ban nhân dân Quận 1

4. Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy thông minh ủy ban nhân dân Quận 1

ủy ban nhân dân Quận 2

5. Trung tâm giám sát camera Quận 2 ủy ban nhân dân Quận 2

ủy ban nhân dân Quận 3

6. Trung tâm giám sát điều hành ủy  ban nhân dân 
Quận 3

ủy ban nhân dân Quận 3

ủy ban nhân dân Quận 4

7. Lắp đặt hệ thống camera an ninh quan sát các tuyến 
cửa ngõ ra vào Quận 4 và Trung tâm bồi dưỡng 
chính tri

ủy ban nhân dân Quận 4

8. Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tại 
Quận 4

ủy  ban nhân dân Quận 4

ủy ban nhân dân Quận 5

9. Đầu tư nâng cấp Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh tại Quận 5

ủy  ban nhân dân Quận 5

ủy  ban nhân dân Ọuận 6
10. Trung tâm điều hành thông minh Quận 6 ủy  ban nhân dân Quận 6

11. Trien khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
tiên tới đô thị thông minh trên địa bàn Quận 6

ủ y  ban nhân dân Quận 6

ủy  ban nhân dân Ọuận 7
12. Trung tâm Giám sát camera Quận 7 ủy  ban nhân dân Quận 7
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STT Tên dự án Đơn vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trưong đầu tư dự án

ủy ban nhân dân Quận 8
13. Trung tâm giám sát camera Quận 8 ủy ban nhân dân Quận 8

14. Xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh (giai 
đoạn 1)

ủy ban nhân dân Quận 8

ủy ban nhân dân Quận 9

15. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
Quận 9

ủy ban nhân dân Quận 9

ủy ban nhân dân Quận 10

16. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
của Quận 10

ủy ban nhân dân Quận 10

ủy ban nhân dân Ọuận 11

17. Trung tâm giám sát camera, tích hợp công nghệ nhận 
dạng, tự động phát hiện việc lấn chiếm vỉa hè

ủy ban nhân dân Quận 11

ủy ban nhân dân Quận 12

18. Nâng cấp Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh 
Quận thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh

ủy ban nhân dân Quận 12

ủy ban nhân dân quận Bình Tân

19. Lắp đặt, tích hợp hệ thống Camera giám sát và Trung 
tâm điều hành của quận Bình Tân

ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân

ủy ban nhân dân quận Tân Bình
20. Xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình

21. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
Quận Tân Bình

ủy  ban nhân dân 
quận Tân Bình

ủy ban nhân dân quận Tân Phú

22. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
Quận Tân Phú

ủy  ban nhân dân 
quận Tân Phú

ủy  ban nhân dân quận Thủ Đức
23. Trung tâm giám sát hình ảnh camera Quận Thủ Đức ủy  ban nhân dân 

quận Thủ Đức
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STT Tên dự án Đơn vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trưong đầu tư dự án

24. Hệ thống cảnh báo thông minh
ủy ban nhân dân 

quận Thủ Đức

25. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại 
Quận Thủ Đức

ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức

ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

26. Trung Tâm điều hành đô thị thông minh ủy ban nhân dân 
quận Phú Nhuận

27. Hệ Thống Camera An Ninh & Giao Thông ủy ban nhân dân 
quận Phú Nhuận

ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

28. Thành lập Trung tâm điều hành, giám sát hệ thống 
camera trên địa bàn quận

ủy ban nhân dân 
quận Bình Thạnh

ủy ban nhân dân quận Gò vấp

29. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh 
Quận Gò Vấp

ủy ban nhân dân 
quận Gò Vấp

ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

30. Trung tâm giám sát an ninh
ủy ban nhân dân 

huyện Nhà Bè

ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

31. Camera an ninh ủy  ban nhân dân 
huyện Hóc Môn

ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

32. Lắp đặt hệ thống Camera thông minh tại huyện 
Bình Chánh

ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh

ủy ban nhân dân Huyện cần Giờ
33. Hệ thông Camera giám sát toàn huyện ủ y  ban nhân dân 

huyện Cần Giờ
34. Trung tâm giám sát camera huyện cần Giờ ủy  ban nhân dân 

huyện Cần Giờ

35. Xây dựng hệ thống mạng không dây miễn phí phủ 
sóng toàn huyện.

ủy  ban nhân dân 
huyện Cần Giờ
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STT Tên dự án Đơn vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thỉ, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trưong đầu tư dự án

36. Hệ thống điều phối, Giám sát trang thiết bị thông 
minh trụ sở ủy ban nhân dân huyện

ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ

37. Y học từ xa Telemedicine ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ

ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

38. Trung tâm giám sát Camera huyện Củ Chi ủy ban nhân dân 
huyện Củ Chi

39. Xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh (giai 
đoạn 1)

ủy ban nhân dân 
huyện Củ Chi

40. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại 
Huyện Củ Chi

ủy ban nhân dân 
huyện Củ Chi

Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố

41. Dự án thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo mật 
và an toàn thông tin giai đoạn 2019-2020

Văn phòng ủy ban nhân 
dân Thành phố

Sỏ' Thông tin và Truyền thông

42. Xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập 
trung của Thành phố giai đoạn 2019 - 2021

Sở Thông tin và 
Truyền thông

43. Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh Sở Thông tin và 
Truyền thông

44.
Xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin 
khấn cấp, cứu nạn cứu hộ của Thành phố thông qua 
một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 - 
2025

Sở Thông tin và 
Truyền thông

45.
Triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu 
thuộc Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố - giai 
đoan 1

Sở Thông tin và 
Truyền thông

46. Xây dựng nền tảng phục vụ Kho dữ liệu dùng chung 
của Thành phố - giai đoạn 2

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Sỏ’ Văn hóa và Thể thao

47. Đầu tư và xây dựng hệ thống camera giám sát thông 
minh và thiết bị IoT

Sở Văn hóa và Thể thao
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STT Tên dự án Đon vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án

48.
Đầu tư trang thiết bị (Màn hình cảm ứng tích hợp 
phần mềm giới thiệu về các tài liệu Bảo tàng), Lập 
trình nội dung tương tác được tích hợp giữa không 
gian 3D các phòng trưng bày trong Bảo tàng

Sở Văn hóa và Thể thao

49. Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh cho Sở 
Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Y tế
50. Xây dựng trung tâm điều hành Sở Y tế Sở Ytế

51. Hệ thống điều hành thông tin mạng lưới các trạm cấp 
cưới ngoài bệnh viện

Sở Y tế

52. Hệ thong camera trong lĩnh vực y tế và hệ thống điều 
phôi lưu lượng bệnh nhân cấp cứu để giảm tài các 
khoa cấp cứu của các bệnh viện

Sở Ytế

53. Xây dựng cơ sở hạ tầng bệnh viện thông minh Sở Ytế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

54. Hệ thống thông tin CSDL Kết quả mẫu phân tích 
quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy 
sản; Cảnh báo về môi trường nước

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

55. Xây dựng Hệ thống Quản lý Nông nghiệp thông 
minh

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Sở Giao thông Vận tải

56. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm 
Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Sở Giao thông vận tải

57. Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các 
trục giao thông chính trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

58. Đâu tư bố sung hệ thống camera giám sát phục vụ 
công tác kiêm soát giao thông trên địa bàn Thành phố

Sở Giao thông vận tải

59. Trang bị phần mềm, thiết bị phục vụ điều hành, 
giám sát hoạt động giao thông đường thủy khu vực 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao thông vận tải
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STT Tên dự án Đơn vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án

60. Dự án Đầu tư hệ thống quản lý thu phí đỗ xe tập 
trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao thông vận tải

61.
Nâng cấp hệ thống điều khiển phục vụ công tác quản 
lý điều hành vân tải hành khách công công (giai đoan 
1)

Sở Giao thông vận tải

Sỏ’ Giáo duc và Đào tao

62. Xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh 
tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo

63.
Xây dựng hệ thống trường học thông minh cho 
trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên 
Trần Đại Nghĩa; THPT Lê Quý Đôn; THPT Nguyễn 
Hiền; THPT Nguyễn Du

Sở Giáo dục và Đào tạo

64. Xây dựng hệ thống trường mầm non thông minh trên 
địa bàn Quận 1 và Quận 12

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sỏ' Xây dựng

65. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý hạ 
tầng kỹ thuật đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

66. Xây dựng Trung tâm điều hành và 03 trường nghề 
tiên tiến tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Sở Tài nguyên và Môi trưòng

67. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh Sở 
Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

68.
Trung tâm điều hành thông minh và chuyển đổi số 
kho lưu trữ cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành 
phố

Sở Tài nguyên và 
Môi trường

69. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ xử lý thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Sở Tài nguyên và 
Môi trường
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STT Tên dự án Đơn vị lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án

Sở Du lich

70. Xây dựng kho dữ liệu ngành du lịch Thành phố Hồ 
Chi Minh Sở Du lịch

71. Xây dựng Trung tâm điều hành du lịch thông minh Sở Du lịch

Ban Quản lý Công nghệ cao

72. Xây dựng hạ tầng phục vụ ứng dụng đô thị thông 
minh

Sở Thông tin và 
Truyền thông

73. Xây dựng hệ thống giám sát camera tại Khu công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc

74. Trung tâm giám sát camera Ban Quản lý Công viên 
lịch sử - Văn hóa dân tộc

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Viện Nghiên cứu phát triển

75. Thiết kế cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin 
cho Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội

Sở Thông tin và 
Truyền thông

76. Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng
Sở Thông tin và 
Truyền thông

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao

77. Dự án Đầu tư hệ thống quản lý hạ tầng thông minh 
trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (Củ Chi)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

78. ứng dụng hệ thống thông minh trong sản xuất cây 
trồng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

79. Xây dựng hệ thống thông minh phát hiện, phòng 
ngừa bệnh trên thủy sản

Sở Thông tin và 
Truyền thông

Công an Thành phố

80. Trang bị Hệ thống camera giám sát an ninh thông tin 
với các chức năng hiện đại

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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