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QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

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

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về Chính phủ điện tử; f/,

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng^ 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triến công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-ƯBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của ƯBND 
tỉnh về hành động xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 
36a/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của ủy  ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 -  2020;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của 
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 
Kiên Giang phiên bản 1.0;

Căn cứ Thông báo số 563-TB/TU ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy 
Kiên Giang về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tờ trình số 125/TTr-



UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của ủy  ban nhân dân tỉnh; theo đó đã đồng ý 
cho Tập doàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng thành phố thông 
minh tại huyện Phú Quốc theo tờ trình của ủ y  ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 581/TB-ỴP ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Văn 
phòng ủy  ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Mai 
Văn Huỳnh tại cuộc họp thông qua kế hoạch xây dựng và triển khai Đe án Xây 
dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Thực hiện Thông báo số 189/TB-VP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Văn 
phòng ƯBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn 
Huỳnh tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đe án Xây dựng thành phố thông minh Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 -  2020;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 18/TTr- 
STTTT ngày 30 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đe án Xây dựng thành phố thông 
minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 -  2020 (gọi tắt là Đe án), với một 
số thông tin như sau:

- Tên Đề án: Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
giai đoạn 2016 - 2020.

- Địa điểm triển khai Đe án: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện Đề án: Từ 2016 - 2020.

- Chủ đầu tư Đề án: Tập đoàn VNPT Việt Nam.

- Tổng vốn thực hiện Đề án: 67 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Tập đoàn VNPT Việt Nam.

(Có kèm theo Đe án Xây dựng thành phổ thông mình Phủ Quổc, tỉnh Kiên 
Giang, giai đoạn 2016 — 2020)

Điều 2. Đề nghị Tập đoàn Bưu chính -  Viễn thông Việt Nam chủ trì, phối 
họp với Sở Thông tin và Truyền thông, ủ y  ban nhân dân huyện Phú Quốc và các 
sở, ngành, đon vị có liên quan triển khai thực hiện Đe án theo các nội dung được 
phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Tập đoàn Bưu 
chính -  Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch
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ủy  ban nhân dân huyện Phú Quốc; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các tố 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.\|£- 

Nơìnhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3 của QĐ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ Đề án Xây dựng 

thành phố thông minh Phú Quốc;
- VNPT VN, VNPT KG;
- LĐVP, p. VHXH, p. TH;
- Lưu: VT, lttram (Olb).

>HÓ CHỦ TỊCH

[ai Văn Huỳnh
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NHỮNG CHỮ VIỂT TẮT

CNTT Công nghệ thông tin

CNTT-TT Công nghệ thông tin - Truyền thông

VT-CNTT Viễn thông - Công nghệ thông tin

CPĐT Chính phủ điện tử

CQĐT Chính quyền điện tử

CSDL Cơ sở dữ liệu

UBND ủ y  ban nhân dân

ICT Công nghệ thông tin và Truyền thông

IoT Mạng lưới vạn vật kết nối Internet

TPTM Thành phố thông minh

CSDL Cơ sở dữ liệu
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MỞ ĐÀU

ứng dụng CNTT trong mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn thế giới đã 
tác động mạnh mẽ đến hoạt động tổ chức, quản lý nhà nước ở mọi quốc gia và 
hình thành nên các xu hướng rõ rệt. Giai đoạn trước 2010 là xây dựng Chính 
phủ điện tử, giai đoạn sau 2010 là xu hướng xây dựng thành phố, đô thị thông 
minh. Nước ta cũng không nằm ngoài xu hướng đó, song có trễ hơn. Đen nay, cả 
nước chủ yếu tập trung xây dựng Chính quyền điện tử các cấp, mới chỉ có thành 
phố Đà Nang là xây dựng “Thành phố thông minh hơn” bắt đầu từ năm 2012, 
Thành phố Hà Nội đang triển khai đề án “Thành phố thông minh hơn” giai đoạn 
2015-2025 và định hướng đến 2030. Một số thành phố khác như: Thành phố Hồ 
Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh đang sẵn sàng cho quá trình xây 
dựng thành phố thông minh.

Trên thế giới, có rất nhiều cách hiểu khác nhau về “Thành phố thông 
minh”.Qua nhiều hội thảo quốc tế trong và ngoài nước, các chuyên gia chỉ ra 
rằng: Một thành phố chỉ thực sự thông minh khi hội tụ 3 yếu tố: Hạ tầng hiệu 
quả, phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện, dựa trên 6 tiêu chí: Nen 
kinh tế thông minh, vận động thông minh, cư dân thông minh, môi trường thông 
minh, quản lý đô thị thông minh và cuộc sống thông minh. Dù có đến 6 tiêu chí 
để xác định một thành phố thông minh, tuy nhiên, ngay cả trên thế giới, mỗi 
thành phố cũng lại xác định một hướng trọng tâm, chẳng hạn như các nước 
Châu Âu thường hướng tới môi trường xanh, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là 
các ứng dụng trong lĩnh vực giao thông thông minh. Các nước ở khu vực Châu 
Á-Thái Bình Dương hướng nhiều hơn đến việc ứng dụng CNTT-TT trong các 
lĩnh vực Chính quyền điện tử, y tế, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị,...

Ở nước ta, việc tiếp cận và thực hiện thành phố thông minh chủ yếu lấy 
Chính quyền điện tử làm trọng tâm và phát triển thông minh hơn một số các tiêu 
chí phù hợp với nhu cầu, điều kiện và nguồn lực có thể có của từng thành phố và 
từng giai đoạn, cụ thể như:

Năm 2012, Đà Nằng là đô thị đầu tiên của nước ta được Tập đoàn công 
nghệ IBM chọn là 01 trong 33 thành phố trên thế giới triển khai thành phố thông 
minh. Đà Nang khi đó được nhận tài trợ từ chương trình thành phố thông minh 
hơn với tổng giá trị tài trợ trên 50 triệu USD, sử dụng giải pháp điều hành trung 
tâm thông minh để đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ người dân, cung 
cấp giao thông công cộng tốt nhất và giảm thiểu ách tắc giao thông, song song 
với đó là hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử.

Năm 2015, Hà Nội đã làm đề án xây dựng thành phố thông minh hơn với 
trọng tâm là Chính quyền điện tử, hiệu quả trong quản lý điều hành, phát triển 
giáo dục y tế, văn hoá, giao thông,... hướng đến hình thành và phát triên kinh tê 
tri thức đưa Thủ đô tham gia vào các diên đàn thành phô thông minh trên thê 
giới.
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Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những bước triển khai cụ thể về 
những khía cạnh khác nhau của thành phố thông minh như thử nghiệm sử dụng 
thẻ thay vì bán vé xe bus truyền thống,...

Ngoài ra, một số thành phố cũng đã triển khai “Thành phố Wifi” ở một số 
nơi, những đề xuất về việc sử dụng điện thoại di động để truyền tải thông tin 
tình trạng giao thông hay ý tưởng số hoá những sinh hoạt trong đời sống hàng 
ngày....

Có thể nó, xây dựng thành phố thông minh đã và đang là một xu hướng 
tất yếu, việc phát triển một thành phố thông minh cần có sự tham gia đầy đủ các 
thành phần như chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng 
đồng; các hoạt động kết nối thành phố đa chiều và đa cấp, linh hoạt đòi hỏi phải 
có cơ chế liên kết phối họp từ quản trị, đầu tư đến vận hành và thụ hưởng.

Đối với Phú Quốc, bắt đầu định hướng và thiết lập những bước đi cụ thể 
cho lộ trình trở thành thành phố thông minh là cần thiết và có ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong với sự nghiệp xây dựng, phát triến bền vững, lâu dài của địa 
phương. Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề án này, tỉnh Kiên Giang xây dựng thành 
phố thông minh trên quan điểm kết hợp ứng dụng CNTT làm công cụ, phương 
tiện và đổi mới phương pháp trên nền tảng CNTT, viễn thông, Internet, IoT,... 
để làm cho Chính quyền thành phố thông minh hơn, môi trường sống và hoạt 
động sản xuất kinh doanh trở nên hoàn thiện hơn. Hay nói cách khác, xây dựng 
thành phố thông minh Phú Quốc giai đoạn 2016 - 2020 với trọng tâm là hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng VT-CNTT, hoàn thiện Chính quyền điện tử và chú trọng các 
tiêu chí về quản lý đô thị, giao thông, du lịch, môi trường, bảo đảm an toàn, an 
ninh, trật tự xã hội...

I. C ơ  SỞ PHÁP LÝ VÀ S ự  CẦN THIẾT PHẢI XÂY DựNG  ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý
- Luật CNTT ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT;
- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 714/QĐ ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban 
hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát 
triển CPĐT;
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- Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;

 ̂- Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, 
phiên bản 1.0;

- Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 09-9-2015 của Tỉnh ủy 
Kiên Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững và hội nhập quốc tế;

- Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025;

- Ke hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về hành 
động xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 36a/NQ- 
CP của Chính phủ;

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Kiên 
Giang về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên 
Giang giai đoạn 2016 -  2020;

- Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Kiên 
Giang về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên 
bản 1.0;

- Thông báo kết luận số 563-TB/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy: Đồng ý cho Tập doàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây 
dựng Thành phố thông minh tại huyện Phú Quốc theo Tờ trình số 125/TTr- 
UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh;

- Thông báo số 581/TB-ƯBND ngày 03/10/2016 của Văn phòng UBND 
tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại cuộc 
họp thông qua kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án thành phố thông minh Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Thông báo số 189/TB-VP ngày 24/02/2017 của Văn phòng UBND tỉnh 
về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại Hội nghị sơ 
kết giai đoạn 01 Đe án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang giai đoạn 2016-2020.

2. Xu hướng phát triển thành phố thông minh
Có thể thấy, việc phát triển một thành phố trở thành thành phố thông minh 

đã và đang trở thành xu thế phát triên mạnh mẽ của thời đại. Thành phô thông 
minh là một cuộc cách mạng về quản lý thành phố và thay đổi về hình thức, 
phương thức mới của sự phát triển thành phố hiện đại. Nói một cách đơn giản, 
thành phố thông minh là nơi mà ở đó CNTT-TT được ứng dụng vào mọi hoạt 
động của thành phố đem lại hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, trong
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phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, xã hội và 
cộng đồng,...

Trên thế giới chưa có các tiêu chuẩn chính thức về thành phố thông 
minh.Tuy nhiên, một số tiêu chí chính sau cũng được các tổ chức, các nước lựa 
chọn để đánh giá và làm tiêu chí cho một thành phố thông minh là: (1) Nen kinh 
tế thông minh; (2) Di chuyển thông minh; (3) Môi trường thông minh; (4) Quản 
lý đô thị hiện đại; (5) Cư dân thông minh; (6) Cuộc sống thông minh. Trong một 
thành phố thông minh, hoạt động quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền hay 
“Chính quyền điện tử”, “Chính quyền thông minh” đóng vai trò chủ đạo.
3. Sự cần thiết xây dựng đề án

Có thể nói “Thành phố thông minh” là nơi mà CNTT-TT được ứng dụng 
vào mọi hoạt động của thành phố đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước, phát 
triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, cộng đồng xã 
hội,... Trong một thành phố thông minh, họat động quản lý nhà nước của bộ máy 
Chính quyền thông minh/Chính quyền điện tử đóng vai trò chủ đạo. Chính 
quyền điện tử được ứng dụng CNTT-TT trong mọi hoạt động của mình nhằm 
phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh Chính quyền điện tử, sẽ là 
các thành phần khác của thành phố thông minh là trường học thông minh, bệnh 
viện thông minh, giao thông hiện đại và cộng đồng thông minh...

Trong những năm qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng đã đạt 
được những kết quả quan trọng. Địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực, 
bước đầu đã tạo được những chuyển biến về nhận thức, hành động thực tiễn đế 
phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn. CNTT đã được ứng dụng rộng rãi 
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong các doanh nghiệp, trường học và bước 
đầu đã cung cấp một số dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn hiện nay vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa trở thành phương tiện phục vụ đắc lực cho 
công cuộc đổi mới và phát triển, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần hiện đại 
hóa hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống tinh thần nhân 
dân.

Phú Quốc là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan 
thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Từ lâu, Phú Quốc đã nổi tiếng với du 
khách trong và ngoài nước, được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biến Tây 
Nam của Tổ quốc. Theo đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã xác 
định từng bước xây dựng đảo Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch sinh 
thái biển, đảo chất lượng cao của quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó, một trong 
03 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -  2020 đó là xây dựng, phát triển huyện 
đảo Phú Quốc theo mô hình Đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triên của 
tỉnh.

4



Nhằm phấn đấu cho mục tiêu phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu hành 
chính, kinh tế, trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao của Việt Nam và Khu 
vực, nhất là phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới, với các tiện ích 
mang lại như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như tiết kiệm chi phí trong 
công tác quản lý; cung cấp các dịch vụ, tiện ích và bảo đảm an toàn, an ninh cho 
người dân và du khách đến Phú Quốc,... từ đó tạo sự đột phá trong phát triển 
kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, hướng 
đến phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước giai đoạn 2016 -  2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thí 
điểm đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm. Xét thấy Phú Quốc hội đủ điều 
kiện để triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Kiên Giang đã thống nhất giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) xây dựng thành phố thông minh tại huyện Phú Quốc theo Tờ trình số 
125/TTr-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh. Tiếp theo đó, Thông báo kết 
luận số 581/TB-VP ngày 03/10/2016, Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo giao 
Sở Thông tin và Truyền thông phối họp với Tập đoàn VNPT Việt Nam hoàn 
thiện các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện.

Xuất phát từ thực tế và yêu cầu nói trên, việc xây dựng và triển khai có 
hiệu quả Đe án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai 
đoạn 2016 - 2020 có ý nghĩa rất thiết thực, hữu ích cho huyện đảo Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang trong công tác quản lý, điêu hành của các câp chính quyên địa 
phương, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách 
được sử dụng các dịch vụ tiện ích, thông minh của Đe án, góp phần đưa Phú 
Quốc trở thành thành phố du lịch, hấp dẫn bởi sự thông minh, thân thiện và an 
toàn, an ninh, sớm trở thành đặc khu hành chính -  kinh tê và là trung tâm tài 
chính của Việt Nam và khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 
nhập quốc tế.

II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XÂY DựNG  THÀNH PHỐ THÔNG 
MINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1. Sự phát triển thành phố thông minh trên thế giới

Các thành phố thông minh được nhóm trong bốn khu vực bao gồm Bắc 
Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latinh. Châu Âu có nhiều thành 
phố thông minh nhất trên thế giới. Các nước Châu Âu hướng tới việc môi trường 
xanh, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các ứng dụng trong lĩnh vực giao thông 
thông minh. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hướng nhiều hơn đến việc ứng 
dụng CNTT-TT trong các lĩnh vực để triển khai ứng dụng thông minh trong 
chính quyền, y tế, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị.

1.1. Khu vực Châu Âu
* Copenhagen:
Copenhagen là thành phố có hai năm liên tiếp đạt danh tiếng là thành phố 

xanh nhất thế giới. Thành phố cũng đã được chọn là Thủ đô xanh của châu Âu

5



vào năm 2014. Copenhagen có chỉ số carbon bình quân đầu người thấp nhất thế 
giới và cũng có kế hoạch giảm carbon tham vọng nhất của bất kỳ thành phố nào 
trên thế giới nhằm đạt được mục tiêu carbon trung tính vào năm 2025. Thành 
phố hiện đang triển khai một loạt các giải pháp mới và sáng tạo trong các lĩnh 
vực giao thông, rác thải, nước, sưởi ấm và các nguồn năng lượng thay thế nhằm 
mục đích cải thiện và phát triển bền vững.

* Amsterdam:

Amsterdam đề ra mục tiêu về mô hình phát triển bền vững tầm nhìn và 
chiến lược năng lượng đến năm 2040. Các tham vọng được đề ra bao gồm:

- Thành phố khí hậu trung lập vào năm 2015;

- Giảm 40% lượng khí thải C02 vào năm 2025, so với mức của năm
1990;

- Giảm 75% lượng khí thải C02 vào năm 2040.

Đe giúp đạt được các mục tiêu nói trên, Ban Đổi mới Amsterdam (AIM), 
nay là Ban Kinh tế Amsterdam, thành phố Amsterdam, Công ty điều hành mạng 
lưới Liander và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông KPN đã bắt đầu xây dựng nền 
tảng Thành phố thông minh Amsterdam vào năm 2009 - sự họp tác giữa các 
doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức nghiên cứu và người dân Amsterdam. Có một 
văn phòng trung tâm với nhiều người cùng làm việc trong dự án thành phố thông 
minh. Trong năm 2013, đã có hơn 70 đối tác với 37 dự án thành phố thông minh 
khác nhau được triển khai, bao gồm tất cả các đặc điểm của một thành phố 
thông minh như quá trĩnh chuyển đổi năng lượng, các giải pháp thông minh di 
động và liên kết mở,...
1.2. Khu vực Bắc Mỹ, Mỹ Latỉnh

* San Francisco:
Thành phố San Francisco liên tục xếp ở vị trí đứng đầu của các thành phố 

Bắc Mỹ. Trong vài thập kỷ qua, người dân thành phố này luôn cô găng xây dựng 
thành phố trở thành một trong những thành phố thông minh nhât thê giới. San 
Francisco có tham vọng giảm khí carbon bằng cách sử dụng nguôn năng lượng 
tái tạo. Hiện nay, 41% năng lượng thành phố đang dùng là nguồn năng lượng tái 
tạo. Những phương tiện công cộng và phương tiện xanh được sử dụng phô biên 
tại nơi đây như xe buýt, tàu điện, xe đạp điện,... Hiện nay, có hơn 100 trạm sạc 
công cộng cho xe điện trên toàn thành phố.

* Rio De Janero:
Rio De Janeiro đang đi đầu trong xu hướng trở thành một đô thị hiện đại 

nhằm giải quyết sức ép cho các đô thị phát triển. Với dân số đã hơn 6 triệu, Rio 
đề ra một kế hoạch quản lý đô thị hoàn toàn mới và một trung tâm công nghệ 
cao đang được kỳ vọng sẽ đem đến chìa khóa giải quyết bài toán phát triến đô 
thị. Ở thành phố có một màn hình khổng lồ cập nhật từng giây những diễn biên 
trên đường phố, tàu điện ngầm và những vệ tinh thời tiêt. Các dữ liệu được thu 
về từ những camera và hệ thông cảm biên cập nhật những diên biên mới 24/24.



Trung tâm không chỉ thu nhận, xử lý mà cả tiên đoán những sự cố có thể xảy ra. 
Hệ thống dự báo thời tiết cũng luôn được cập nhật.

1.3. Khu vực Châu Ả - Thải Bình Dương

* Seoul:

Seoul là thành phố thông minh nhất xét về mặt quản trị kỹ thuật số và dữ 
liệu công cộng. Hiện nay, thành phố có hơn 1.200 bộ dữ liệu mở cho công 
chúng và rất sáng tạo trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ người 
dân tham gia, chẳng hạn như hệ thống OASIS trực tuyến cho phép công chúng 
đưa ra đề nghị lập các kế hoạch trực tuyến. Một mẫu "thành phố thông minh" đã 
được xây dựng bên cạnh sân bay Seoul. Đây là dự án thành phố có 40% không 
gian xanh, cung cấp dịch vụ phổ cập băng thông rộng lớn, tích hợp mạng cảm 
biến, loạt hệ thống công trình xanh chuẩn nhất và hệ thống ngầm sáng tạo vận 
chuyển chất thải nhà bếp từ các tòa nhà thẳng đến một cơ sở xử lý và chuyển đổi 
chất thải thành năng lượng.

* Singapore:

Singapore là thành phố có tổ chức quy mô công nghệ tiên tiến hạng nhất 
và sạch nhât thê giới với hệ thông giao thông công cộng tuyệt vời và có sự cam 
kết mạnh mẽ để phát triển bền vững. Đây là một trong thành phố có carbon thấp 
nhất trên thế giới, với khoảng 2,7 tấn carbon dioxide/đầu người.

* Tokyo:
Tokyo đã thành lập chiến lược cho năm 2020 bao gồm 8 mục tiêu cho 

tương lai. Trong đó bao gồm mục tiêu tăng khả năng phục hồi thảm họa thiên tai 
động đất, tạo ra năng lượng tái tạo tại địa phương, tạo 1.000 ha không gian xanh 
mới, khuyến khích chương trình CNTT-TT có sự tham gia của người dân và hòa 
nhập xã hội, tạo việc làm mới cho người khuyết tật.
2. Xây dựng thành phố thông minh ở nước ta

Ở Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nằng là 2 thành phố có thế 
mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng, phát triển thành phố:

- Thành phố Đà Nang: Đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng 
và phát triển CNTT, trong đó, tiêu biểu là Đe án “Xây dựng mô hình thành phố 
điện tử tại Đà Nằng” (theo Quyết định số 10401/QĐ-UBND ngày 05/12/2011) 
với các mục tiêu cơ bản: “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nang thành 
thành phố điện tử nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phấn đấu đến năm 
2020 Đã Nằng trở thành Thành phố hiện đại tầm cỡ ASEAN và đến năm 2030 ở 
Châu Á - Thái Bình Dương”. Thành phố Đà Nang cũng tập trung triển khai 
chính quyền điện tử, giao thông thông minh.

- Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù không xây dựng đề án tổng thể “Mô 
hình thành phố điện tử” như Đà Nang, nhưng Thành phố cũng xây dựng nhiều 
đê án, chương trình ứng dụng CNTT-TT trong các ngành, lĩnh vực và đang tô 
chức triển khai phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế, xã 
hội,... Trong từng lĩnh vực cũng chú trọng đến các ứng dụng thông minh. Gần

7



đây, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ký hợp tác với Tập đoàn Bưu 
chính -  Viễn thông Việt Nam nhằm xây dựng mô hình Kiến trúc thành phố 
thông minh.

3. Bài học kinh nghiệm

(1) Trong thời đại ngày nay, CNTT đã và đang được ứng dụng rộng rãi 
trong mọi lĩnh vực, trở thành một trong những yếu tố quan trọng để phát triến 
kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trong quản lỷ nhà nước:Với phương pháp truyền thống, người dân chỉ có 
thể tiếp xúc với bộ máy chính quyền tại những địa chỉ vật lý cụ thể, gặp những 
cơ quan chức năng cụ thể mới giải quyết được những yêu cầu theo quy định. 
Mối quan hệ chính quyền - người dân thay đổi hoàn toàn khi ứng dụng CNTT 
vào hiện đại hóa hoạt động của bộ máy chính quyền. Lúc đó, người dân chỉ cần 
thông qua hệ thống một cửa điện tử hoặc hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến là có thể giao dịch với chính quyền và được phục vụ. Tùy theo cấp độ phát 
triển hay “điện tử hóa” mà cơ quan chính quyền có khả năng cung cấp cho 
người dân các dịch vụ công ở mức nào; đồng thời, việc xây dựng Chính phủ 
điện tử là xu thế chung vì sự hiệu quả và là thước đo của năng lực quản lý, điều 
hành đất nước.

Trong kinh tế: Với CNTT, khả năng sáng tạo của con người được nâng 
lên gần như không có giới hạn và vì thế tạo ra những điều mới mẻ mà trước đó 
chưa có - tạo ra các sản phẩm thông minh hay các sản phẩm có hàm lượng tri 
thức caoế Nền tảng này làm thay đổi phương thức sản xuất dựa vào tài nguyên 
sang phương thức sản xuất dựa vào trí tuệ của con người. Một khái niệm kinh tế 
mới ra đời: Nền kinh tế tri thức. Ngày nay cả thế giới cùng hướng tới nền kinh tế 
đó, vì vậy những quốc gia chậm phát triển trong cuộc chạy đua này đều chịu 
thiệt thòi bởi năng lực cạnh tranh thấp. Đây là căn cứ chính để người ta gọi 
CNTT là động lực của sự phát triển. Ở mọi lĩnh vực mà CNTT xâm nhập vào 
đều có những yếu tố mới phát sinh. Trong thương mại, CNTT biến đổi phương 
thức giao dịch thương mại: Khách hàng có thể tiếp xúc với các doanh nghiệp dễ 
dàng dù đang ở đâu; doanh nghiệp sẽ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tiếp thị 
hoặc danh mục hàng hóa trên cơ sở phân tích những phản hồi từ phía khách 
hàng; người tiêu dùng có thể yêu cầu những những mặt hàng, những dịch vụ 
hoặc giá cả phù hợp nhất một cách thuận lợi từ nhà riêng hay văn phòng. Việc 
mua bán điện tử sẽ được thực hiện an toàn, cho phép nhà cung cấp và người bán 
lẻ nhận được tiền bán hàng qua thanh toán điện tử còn người tiêu dùng nhận 
được các xác nhận tự động chi tiết về việc mua bán thông qua thư điện tử hay tin 
nhắn.

Trong giáo dục: Ngày nay không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn và 
mang tính cách mạng của CNTT và Internet trong giáo dục. CNTT tác động trực 
tiếp và mạnh nhất lên quá trình học tập. Trên thế giới, CNTT làm thay đổi 
phương thức giáo dục truyên thông từ mô hình “Giáo viên là trung tâm” (thây 
truyền đạt kiến thức cho trò) sang mô hình “Học sinh là trung tâm” (giáo viên 
hướng dẫn, học sinh tự học). Với CNTT và Internet, phương thức đào tạo, tập
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huấn trực tuyến cũng đã hình thành, phát triển mạnh và đem lại cho người học 
phương thức tiếp cận kiến thức mới nhờ khả năng tương tác thời gian thực, trao 
đối thông tin đa chiều trên mạng. Với sự tập hợp đa dạng các phương tiện, công 
nghệ kỹ thuật như văn bản, âm thanh, hình ảnh, thông qua một máy tính, thiết bị 
di động có kết nối mạng, giáo viên và học viên có thể giao tiếp với nhau dưới 
các hình thức như thư điện tử, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội 
thảo video... Tư liệu học tập cũng vậy, không chỉ bó gọn trong số tài liệu ở thư 
viện nhà trường mà là kho tàng tri thức của cả nhân loại trên Internet.

Trong y  tế: CNTT biến đổi cách thức chăm sóc y tế, những ứng dụng 
khám, tư vấn chữa bệnh từ xa ngày càng trở nên thông dụng. Các chuyên gia sử 
dụng phương pháp hội chẩn từ xa đế xác định nguyên nhân gây bệnh và đưa ra 
những khuyến nghị phù họp. Phẫu thuật với sự trợ giúp của máy tính cùng với 
hình ảnh truyền qua Internet cho phép những người khác quan sát được quá 
trình phẫu thuật từ xa. Những hệ thống phục vụ người sử dụng dịch vụ y tế cung 
cấp lời khuyên của các chuyên gia dựa trên cơ sở phân tích chi tiết khối lượng 
thông tin y tế của cả xã hội. Người bệnh có thể tự chăm sóc y tế cho chính họ 
nhờ có những mô hình mới về giao tiếp với bác sỹ qua mạng và sự tiếp cận với 
thông tin y sinh từ các thư viện số về y học và từ mạng Internet.

Trong xã hội: ứng dụng CNTT trong xã hội vốn là mục đích cuối cùng 
hướng đến người dân. Kết quả quan trọng nhất phải kể đến là sự hiện diện của 
Internet trong đời sống xã hội ngày càng mang lại nhiều lợi ích cho từng cá nhân 
và cả cộng đồng. Ngày nay, Internet đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. 
Việc ứng dụng CNTT trong xã hội ngày càng sâu rộng với xu hướng phát triến 
chính là đáp ứng quy luật cung - câu. Chính người dân đang đặt ra yêu câu thay 
đổi và đó là nền tảng để phát triển một xã hội thông tin một cách bền vững.

Ngày nay, CNTT đã và đang xâm nhập vào hạ tầng cơ sở như hệ thống 
đường sá, giao thông, cầu cống, lưới điện, cấp thoát nước,... để nhằm phục vụ 
người dân ngày một tốt hơn. Các thành phần hạ tầng này khi được ứng dụng 
CNTT trở nên hiện đại hơn, bền vững hơn, phục vụ con người hiệu quả hơn. 
Chính vì thế mà người ta cũng gọi CNTT là “hạ tầng của mọi hạ tầng”.

(2) Mỗi thành phố, địa phương tùy theo những nhu cầu và điều kiện cụ 
thể sẽ lựa chọn cách đi phù hợp để xây dựng mô hình thành phố thông minh cho 
riêng địa phương mình, thước đo hiệu quả là cải thiện điều kiện, môi trường 
sống cho người dân của thành phố, đời sống, điều kiện sống của người dân ngày 
một nâng cao, làm cho họ yêu quý môi trường sống xung quanh, chính quyền 
gần gũi hơn với người dân, người dân tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của 
chính quyền, đó là mô hình thành phố thông minh thiết thực nhất.

n i ệ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CNTT

1. Chủ trưong, chính sách phát triển CNTT

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã nhận thức sâu sắc về vai 
trò động lực của CNTT, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản chỉ 
đạo nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, đưa
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CNTT vào ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực, tạo động lực phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh. Cụ thể: Chỉ thị số 08-CT/TƯ ngày 11/5/2009 của Tỉnh ủy Kiên 
Giang về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hệ thống chính trị; Chỉ thị số 
07/CT-UBND ngày 8/7/2009 của UBNDtỉnh về việc tăng cường ứng dụng 
CNTT trong các cơ quan nhà nước; Chương trình hành động số 64-CTr/TƯ 
ngày 09-9-2015 của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 36- 
NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 
CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Ke hoạch hành 
động số 13/KH-ƯBND ngày 29/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Xây dựng 
chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính 
phủ; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng 
CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 
2020; Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Kiên Giang đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025.

2. Hiện trạng VT-CNTT tỉnh Kiên Giang

2.1. Hạ tầng ứng dụng CNTT

2.1.1. Hạ tầng viễn thông
Trong thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp CNTT và viễn 

thông, Kiên Giang là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh về hạ tầng mạng viễn thông 
và CNTT.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông 
tin di động (gồm Mobiíòne, Vinaphone, Viettel, Vietnamobile, Gtel Mobile); 2 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định (Viễn thông Kiên Giang, 
Viettel chi nhánh Kiên Giang) và 3 doanh nghiệp cung câp dịch vụ Internet 
(Viễn thông Kiên Giang, Viettel chi nhánh Kiên Giang và Công ty Viễn thông 
FPT chi nhánh Kiên Giang) ẵ

Các doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 
tại các vùng nông thôn đảm bảo đủ dung lượng, chât lượng phục vụ nhu câu 
phát triển viễn thông trong tỉnh. Mạng truyền dẫn cáp quang có tổng chiều dài 
các tuyến cáp trên địa bàn tỉnh là 4.262 km; số trạm phát sóng thông tin di động 
(BTS) trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.407 trạm; các tuyến cáp quang nội tỉnh đã 
được các doanh nghiệp đầu tư đến hầu hết các xã; mạng thông tin di động đã 
được phủ sóng rộng khắp trên địa bàn tỉnh, công nghệ 3G và 4G đã được các 
doanh nghiệp triển khai tương đối rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, mạng viễn thông đã được đầu tư phát triển mạnh góp phần 
thúc đẩy phát triển nhanh chóng các dịch vụ viễn thông, ứng dụng CNTT.

2.1.2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT
Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan nhà nước đã được quan tâm đầu tư, 

nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT. 100% các cơ quan 
đơn vị cấp tỉnh, huyện đã triển khai kết nối mạng LAN, Internet và mạng diện
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rộng của tỉnh (WAN, bao gồm mạng dùng riêng do tỉnh đầu tư và mạng truyền 
số liệu chuyên dùng T78); 100% cơ quan, đơn vị kết nối Internet phục vụ cho 
công tác điều hành, tác nghiệp.Hệ thống Trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh do 
Sở Thông tin và Truyền thông quản lý với các máy chủ, cùng các thiết bị bảo 
đảm an toàn thông tin như tường lửa (firewall), thiết bị chủ động phát hiện, cảnh 
báo và phòng, chống xâm nhập trái phép (IPS, IDS,...) phục vụ việc triển khai 
các ứng dụng CNTT dùng chung trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2.2. Hiện trạng ứng dụng CNTT

2.2.1. ửng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan
Phần mềm quản lý văn bản được triển khai tại 36/36 cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh và UBND cấp huyện. Đối với cấp xã đã cài đặt sử dụng tại 145 xã, thị trấn, 
đạt 100%. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đáp ứng các yêu cầu 
cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật, đã góp phần giảm đáng kể chi phí, thời 
gian gửi nhận văn bản, tài liệu. Trung bình mỗi cơ quan, đơn vị nhận khoảng
2.000 văn bản qua mạng.

Hệ thống thư điện tử của tỉnh (@kiengiang.gov.vn đã được nâng cấp, triển 
khai đồng bộ tại 100% đơn vị sở, ban, ngành tỉnh, huyện và đang mở rộng triến 
khai đến cấp xã, với hơn 3.500 cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư 
điện tử; là công cụ giúp cho việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị, cũng như 
các cán bộ, công chức, viên chức thông suốt, an toàn, hiệu quả, giúp tiết kiệm 
thời gian và chi phí.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai với 20 điểm 
cầu, vận hành ổn định và bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho các cuộc họp qua môi 
trường mạng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng số lượng người tham dự 
cuộc họpế Trong năm 2016, đã phục vụ 68 cuộc họp với 24.169 lượt đại biêu 
tham dự (Trung ương 34 cuộc, trong tỉnh 34 cuộc).

Hệ thống camera quan sát hoạt động tại bộ phận một cửa các sở, ban, 
ngành tỉnh và ƯBND các huyện, thị xã, thành phố đã được triển khai, lắp đặt và 
đưa vào sử dụng tại 37 điểm (02 điểm quan sát trung tâm đặt tại Văn phòng 
ƯBND tỉnh và Sở Nội vụ) giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, 
thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, lịch sự và ân cần của cán bộ, công 
chức, viên chức làm việc tại bộ phận này; làm cơ sở giám sát việc thực thi công 
vụ và kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 
khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.
2.2.2. ứng dụng CNTTphục vụ người dân và doanh nghiệp

100% các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có 
website cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị 
định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Đã nâng cấp cổng 
thông tin điện tử tỉnh theo công nghệ mới, phục vụ cung câp thông tin chỉ đạo, 
điều hành của UBND tỉnh với 1.641 dịch vụ công trực tuyến (1.529 dịch vụ 
công mức độ 1 và 2; 101 dịch vụ công mức độ 3; 11 dịch vụ công đạt mức độ 4).



Tuy nhiên, hiện nay số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sử dụng chưa 
nhiều.

Năm 2017, hệ thống một cửa điện tử cấp huyện tiếp tục được triển khai tại 
03 huyện: Giang Thành, Vĩnh Thuận, Kiên Hải, nâng tổng số đơn vị được triển 
khai lên 15/15, đạt 100%.

3. Hiện trạng VT-CNTT tại huyện Phú Quốc

3.1. Hạ tầng viễn thông

Mạng lưới viễn thông tại huyện Phú Quốc qua các năm không ngừng được 
đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đại hoá. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng 
số 334 trạm thu phát sóng di động (BTS), trong đó có 152 trạm 2G và 132 trạm 
3G; 50 trạm 4G. Mạng truyền dẫn cáp quang đã được triển khai cơ bản hoàn 
thiện, đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ viễn thông, ứng dụng CNTT.

3.2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT

Tổng số máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức tại các cơ quan 
chuyên môn thuộc ƯBND huyện là 98 máy, đạt tỷ lệ 100%; tại các đơn vị cấp 
xã là 113 máy, đạt tỷ lệ 81%. 100% các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã 
kết nối mạng diện rộng của tỉnh (WAN), mạng Internet.

3.3. Hiện trạng ửng dụng CNTT

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai tại 100% 
các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trân. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ, 
công chức tham gia khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm này chưa cao.

Cổng thông tin điện tử của huyện (www.phuquoc.gov.vn') đã được triến 
khai, đưa vào sử dụng từ năm 2012, đáp ứng yêu câu cơ bản theo Nghị định sô 
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ trong việc cung cấp thông tin 
hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp.

Hệ thống Một cửa điện tử được triển khai sử dụng cuối năm 2013, đã tạo 
môi trường làm việc hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tiết kiệm 
thời gian, chi phí và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

4. Đánh giá chung về hiện trạng CNTT của Phú Quốc

4.1. Thuân ỉoi• •

- Tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn huyện tiếp tục có 
chuyển biến tích cực, nhận thức về vai trò CNTT của các cơ quan, đơn vị từng 
bước được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT 
phục vụ có hiệu quả hoạt động của cơ quan, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian.

- Cơ sở hạ tầng VT-CNTT cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng 
CNTTtrên địa bàn huyện.

4.2. Những khó khăn, hạn chế
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- Nguồn vốn ngân sách phân bổ cho lĩnh vực CNTT còn hạn chế nên khó 
khăn trong việc đầu tư, nâng cấp, triển khai các ứng dụng CNTTẵ

- Hệ thống Một cửa điện tử của huyện từ khi triển khai chính thức đến nay 
chưa được nâng cấp, mở rộng nên cần được triển khai nâng cấp.

- Hiên nay, huyện Phú Quốc chưa có cơ sở dữ liệu công dân, doanh nghiệp 
khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính.

IV. NỘI DUNG

1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1.1. Quan điểm

- Đề án phải căn cứ vào nghị quyết của Đảng, chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, 
nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triền CNTT xây dựng CPĐT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 
nhập quốc tế; thừa kế những kết quả của tỉnh đã triển khai trong thời gian qua về 
CQĐT; đồng thời đáp ứng cách làm, kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông 
minh trên thế giới, phù họp YỚi tình hình, tính đặc thù của tỉnh Kiên Giang.

- Đề án phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về ứng 
dụng CNTT, viễn thông, Internet,... trong các cơ quan nhà nước và các hướng 
dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
các hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan; tuân thủ theo Kiến trúc CPĐT 
Việt Nam, phiên bản l ẽ0; Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh Kiên Giang, phiên bản 
1.0; có khả năng phát triển và mở rộng trong tương lai;

- Đề án phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
Phú Quốc.

1.2. Muc tiều

1.2.1. Mục tiêu chung
Xây dựng thành phố thông minh tại Phú Quốc dựa trên mô hình khung 

ICT củaTập đoàn VNPT và Kiến trúc CQĐT tỉnh Kiên Giang, phát triển Phú 
Quốc trở thành thành phố du lịch, hấp dẫn khách du lịch bởi sự thông minh, thân 
thiện và an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và quản 
lý đô thị hiệu quả, theo định hướng Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính-kinh 
tế đặc biệt, là trung tâm tài chính của Việt Nam và khu vực.

1.2.2. Mục tiêu cụ thê
Triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết để khởi động 

thành phố thông minh Phú Quốc trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng VT-CNTT, cung 
cấp đầy đủ các chức năng của Chính quyền điện tử và các dịch vụ, tiện ích thông 
minh như: Du lịch, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, tài chính,...

Đe thực hiện các mục tiêu trên, trước mắt cần triển khai một số dự án như
sau:
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(1) Cáp quang hóa hệ thống kết nối toàn bộ đảo, phát triển vàmở rộng 
mạng 4G, triên khai mạng Internet wifi công cộng và công thông tin du lịch - xã 
hội;

(2) Triển khai chính quyền điện tử;

(3) Quản lý lưu trú trực tuyến;

(4) Quản lý, giám sát chất lượng môi trường đô thị;

(5) Hệ thống camera giám sát;

(6) Quản lý y tế;

(7) Quản lý giáo dục;
(8) Quản lý giám sát cháy rừng;

(9) Quản lý du lịch;

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Mô hình xây dựng thành phố thông minh

2.1.1 Mô hình khung ICT cho thành phổ thông minh Phủ Quốc
Tầm nhìn của thành phố thông minh cho hạ tầng viễn thông và CNTT là 

việc lấy con người làm trọng tâm để đổi mới thành phố thông qua các giải pháp 
tiên tiến, tận dụng sức mạnh của các công nghệ hiện đại tiêu biểu (như khả năng 
di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, mạng xã hội) để tăng hiệu quả và giảm 
chi phí cho thành phố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân:

• Mạng xã hội (Social) -  Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, thành 
phố có thể có các tương tác đa chiều với các công dân và doanh nghiệp để hiểu 
rõ hơn về nhu cầu của họ. Thành phố cũng có thế lập nên các chương trình xử 
lý, khắc phục thảm họa truyền thông bằng cách sử dụng cảnh báo qua di động và 
các kênh truyền thông mạng xã hội cho phép người dân sử dụng các ứng dụng 
và thiết bị tiên tiến, tạo điều kiện đổi mới thành phố với các giải pháp hiện đại 
và nền tảng dữ liệu lớn.

• Khả năng di động (Mobility) -  Thông qua các thiết bị như cảm biến, 
điện thoại thông minh, máy tính bảng, các công dân thành phố có thế truy nhập 
vào các dịch vụ của thành phố tại bất kỳ đâu, trên bất kỳ công cụ hiển thị nào. 
Các ứng dụng hướng công dân cho phép người dân có thể tương tác với các tổ 
chức chính phủ, giúp cho cuộc sống của họ an toàn và thuận tiện hơn. Các thiết 
bị di động cấp doanh nghiệp có thể cho phép các nhân viên có thế truy nhập từ 
xa từ bất kỳ nơi đâu, cải thiện hiệu suất và khả năng tương thích làm việc.

• Phân tích dữ liệu lớn (Analytics) -  Với một nguồn dữ liệu tốt, được 
phân tích, lãnh đạo thành phố có thể hiểu sâu hơn về các xu thế và tiêu chí để 
phát triển thành phố, dự báo các tình huống của tương lai thông qua rất nhiều 
luồng dữ liệu như camera giao thông, truyền thông mạng xã hội hay các kênh 
truyền thông công cộng khác. Lãnh đạo thành phố sẽ có những thông tin tốt hơn
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phục vụ cho việc ra quyết định, đạt hiệu quả quản lý cao hơn và đáp ứng nhanh 
hơn cho các tình huống khẩn cấp.

• Điện toán đám mây (Cloud) -  Thông qua các giải pháp điện toán đám 
mây linh hoạt, thành phố có thể lựa chọn mô hình điện toán đám mây công cộng 
cho phép bảo vệ nguồn dữ liệu với các quyền riêng tư, bảo mật và điều khiển, 
cần thiết cho một thành phố hoạt động với sự cộng tác và chia sẻ tài nguyên giữa 
nhiều sở, ban, ngành. Tính dễ mở rộng và hiệu quả về mặt chi phí của điện toán 
đám mây cho phép thành phố tối ưu hiệu quả tài chính mà không cần cắt giảm 
các dịch vụ tất yếu cho người dân.

Bên cạnh đó, thành phố còn khuyến khích công dân và doanh nghiệp bằng 
cách cung cấp các dịch vụ và ứng dụng cá nhân hóa theo cách tiếp cận con 
người là trọng tâm, cho phép giao tiếp thời gian thực thông qua các công cụ 
truyền thông mạng xã hội và thúc đẩy phát triển các ứng dụng thành phố và tăng 
trưởng kinh tế với sáng kiến về dữ liệu mở.

2.1.2 Mục tiêu của việc xây dựng khung ICT cho đô thị thông minh
Khung ICT là nền tảng cơ bản cho việc định hướng phát triển của tất cả 

các lĩnh vực của thành phố thông minh của Phú Quốc. Việc xây dựng khung 
ICT cho thành phố thông minh giúp Lãnh đạo thành phố có được cái nhìn tổng 
quan về công nghệ trong Đô thị thông minh, xác định được các phân lớp, thành 
phần chính và qua đó so sánh, đánh giá để đưa ra các mục tiêu cụ thế cần xây 
dựng, phát triển trong từng phân lớp.

Việc xây dựng khung ICT cho thành phố thông minh được xem như một 
quy hoạch tổng thể của thành phố trong lĩnh vực hạ tầng ICT trong giai đoạn 
2017-2020, hướng tới năm 2025. Các đon vị trong thành phố căn cứ vào đó để 
quy hoạch, xây dựng hạ tầng ICT theo từng giai đoạn và xây dựng, triển khai 
các nhóm giải pháp công nghệ cụ thể theo lộ trình thực hiện.
2.1.3 Đe xuất mô hình khung ICT cho Thành phố thông minh Phú Quoc

Căn cứ các mục tiêu, quy hoạch của đảo Phú Quốc trong việc xây dựng, 
phát triển hạ tầng CNTT và căn cứ các tiêu chuẩn, khung ICT cho thành phố 
thông minh của các tổ chức, nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trên thế giới như 
Hội đồng Đô thị thông minh (Smart City Council), IBM, Microsoft,...

15



KHUNG ICT CHO THÀNH PH O THONG MINH PHÚ QUOC

Khung tổng thể thành phổ thông minh đề xuất
Khung ICT bao gồm 5 lớp và một số thành phần chính sau:
• Lớp hạ tầng bao gồm 3 thành phần chính là hạ tầng kết nối, hạ tầng 

tính toán và hạ tầng IoT.
>  Hạ tầng tính toán được xây dựng trên nền tảng điện toán đám 

mây dùng chung của thành phố, cung cấp tài nguyên máy chủ, mạng, lưu trữ cho 
các đom vị.

>  Hạ tầng kết nối là các hệ thống mạng không dây (mạng di động 
3G, 4G...) và có dây (mạng Internet công cộng cho người dân và mạng Metronet 
của thành phố phục vụ cho kết nối giữa các đơn vị và trung tâm dữ liệu của 
thành phố, cho các kết nối với các đơn vị ngoài thành phố).

>  Hạ tầng IoT là các hệ thống mạng có dây và không dây phục vụ 
kết nối giữa các thiết bị IoT và các hệ thống nen tảng IoT để thu thập, xử lý, 
phân tích dữ liệu.

• Lóp dữ liệu bao gồm các loại dữ liệu cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu 
trúc hay nói cách khác là dữ liệu lớn (BỉgDãta). Tại lóp dữ liệu, CSDL được lưu 
trữ, bảo mật, tối ưu chuẩn hóa phục vụ cho việc trích xuất, phân tích dữ liệu. Cụ 
thể lóp dữ liệu có các thành phiần chính là CSDL chuyên ngành, CSDL dùng 
chung (Shared Database), dữ liệu mở (Open Data), kho dữ liệu dùng chung 
(Data Warehouse).

• Lóp tích hợp là lóp ̂ iiím sát, tạo môi trường giao tiếp chung giữa các 
ứng dụng dịch vụ. Nó cung cap một số chức năng chính như kết nối ứng dụng, 
chuyển đổi dữ liệu, dịch vụ giữa các ứn^ dụng và giám sát quá trình tích hợp. 
Nền tảng tích hợp này tuân theo chuần kiến trúc hướng dịch vụ (Service
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Oriented Architecture!-, gọi tắt là SOA) mà thành phần chính là trục liên thông 
kết nối (Enterprise Service Bus, gọi tắt là trục ESB).

• Lớp phân tích bao gồm hệ thống phân tích dữ liệu lớn và các công cụ 
hỗ trợ phân tích thông minh (BI -  Business Intelligence, BA -  Business 
Analytics)ễ Hệ thống phân tích dữ liệu lớn sẽ truy xuất dữ liệu từ các kho dữ liệu 
của thành phố để xử lý, phân tích, đưa ra thông tin về lịch sử, hiện trạng, xu 
hướng và dự báo tương lai, góp phần hỗ trợ lãnh đạo thành phố các cấp nắm rõ 
thực trạng, xu hướng, nhu cầu của thành phố.

• Lớp hiển thị là lớp hiển thị các thông tin, dữ liệu, báo cáo, phân tích,., 
cho người dùng thông qua các công cụ hiển thị như trình duyệt web bảng thông 
tin đieu hành các công cụ văn phònậ. Người dùnẹ thông qua các kênh giao tiếp 
như website, ứng dụng di động,. ễ. để tiếp cận nguồn thông tin được hiển thị.

• Hệ thống an ninh bảo mật ỉà hệ thống xuyên suốt, bao phủ các thành 
phần của hạ tầng ICT, nhằm đảm bảo việc an ninh, bảo mật thông tin từ các lớp 
vật lý tới các lớp ứng dụng, các tiêu chuẩn, quy trình, chính sách.

• Hệ thống nền tảng IoT là hệ thống thực hiện thu thập, xử lý, phân tích 
và quản lý dữ liệu. Hệ thống bao gồm nhiều thành phần có chức năng phát hiện, 
đăng ký và giám sát thiết bị; thu thập, chuyển đổi và phân tích dữ liệu; thực hiện 
các nghiệp vụ ứng dụng yêu cầu.

• Hệ thống sao lưu dự phòng, khôi phục thảm họa là hệ thống được xây 
dựng dự phòng cho hệ thông chạy chính, nhăm đảm bảo toàn vẹn và khôi phục 
dịch vụ, dữ liệu khi có lỗi với hệ thống chạy chính. Hệ thống này được xây đựng 
tại trung tâm dữ liệu dự phòng của thành phố.

Hệ thống quản lý, vận hàrih bao gồm các hệ thống giám sát, cảnh báo, vận 
hành toàn bộ các thành phần trong hạ tầng ICT. Hệ thong quản lý, vận hành sẽ 
được xây dựng tại trung tâm dữ liệu của Phú Quốcẵ
2.2 Danh mục các dự án đầu tư chủ yếu

Các hoạt động đầu tư chủ yếu bao gồm: Cáp quang hóa hệ thống kết nối 
toàn bộ đảo, phát triển vàmở rộng mạng 4G, triển khai mạng internet wifi công 
cộng và cổng thông tin du lịch - xã hội; triển khai hệ thống camera giám sát; 
triển khai hệ thống quản lý, giám sát chất lượng môi trường đô thị; triển khai hệ 
thống quản lý lưu trú trực tuyến; triển khai Chính quyền điện tử trên nền tảng 
nguồn mở (Open eGov Platform - OEP); triển khai các giải pháp quản lý y te, 
giáo dục, du lịch và quản lý giám sát cháy rừng,..
2ế 2.1 Dự án mạng Internet wifi công cộng (Smart wifi)

- Tên dự án: Mạng Internet wifi công cộng.
- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đom vị phối hợp thực hiện: Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, 

ƯBND huyện Phú Quốc, Phòng Văn hóa -  Thông tin huyện Phú Quốcệ
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
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- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới, xã Hàm 
Ninh, xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu.

- Mục tiêu: Phủ sóng Wifi công cộng các địa điếm du lịch trên địa bàn 
huyện Phú Quốc.

- Nội dung: Khảo sát, lắp đặt khoảng 100 bộ thiết bị phát sóng Wifi tại 
08 điểm du lịch.

- Kinh phí thực hiện: 7,64 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.2 Dự án Camera giám sát
- Tên dự án: Camera giám sát.

- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.

- Đơn vị phối họp thực hiện: Công an tỉnh Kiên Giang, Sở Thông tin và 
Truyền thông, UBND huyện Phú Quốc, Công an huyện Phú Quốc, Điện lực 
huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
- Địa điểm thực hiện: Các vị trí, nút giao thông trọng yếu, phức tạp, các 

mục tiêu quan trọng, các điểm nóng về an ninh trật tự trên đảo Phú Quốc.

- Mục tiêu: Triển khai hệ thống Camera giám sát tại các vị trí, nút giao 
thông trong yếu, phức tạp, các mục tiêu quan trọng về an ninh trật tự; phát hiện 
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; giám sát, bảo vệ các mục tiêu kinh tê, 
chính trị, vãn hóa, xã hội quan trọng tại huyện Phú Quốc.

- Nội dung: Trong giai đoạn 1, năm 2016 đã tiến hành khảo sát và năm 
2017 sẽ lắp đặt 22 bộ Camera giám sát tại 20 điểm. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm 
cho 20 địa điểm tại huyện đảo Phú Quốc, trong đó ưu tiên tập trung các điểm 
phân tích hình ảnh và giám sát giao thông. Giai đoạn 3 của dự án tập trung bô 
sung các tính năng và tiện ích nâng cao để phục vụ tốt hơn cho người dân và 
khách du lịch.

- Kinh phí thực hiện: 8,07 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.3 Dự án Giám sát môi trường
- Tên dự án: Giám sát môi trường.
- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đon vị phối hợp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.
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- Địa điểm thực hiện: Các vị trí, các địa điểm cần quan trắc về chất 
lượng môi trường nước, không khí, tiếng ồn trên đảo Phú Quốc theo quy hoạch 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành cho Phú Quốc.

- Mục tiêu: Triển khai hệ thống giám sát chất lượng môi trường ở các 
điểm trọng yếu trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Nội dung: Trong giai đoạn 1 tiến hành khảo sát, lắp đặt 04 trạm kiểm 
soát chất lượng môi trường nước sinh hoạt, 04 trạm kiểm soát nước thải, 16 trạm 
kiếm soát chất lượng môi trường không khí, 02 trạm kiểm soát nước biển. Sang 
các giai đoạn sau tiến hành mở rộng lắp để đặt đủ 14 điểm quan trắc theo quy 
hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời phát triển hệ thống dự báo, 
cảnh báo.

- Kinh phí thực hiện: 13,2 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.4 Dự án Quản lý lưu trú
- Tên dự án: Quản lý lưu trú.

- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đơn vị phối họp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Phú Quốc, Công an huyện Phú Quốc, Công an 
xã trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2016-2020.
- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Phú Quốc 

trên đảo Phú Quốc, Công an xã, Công an huyện Phú Quốc.
- Mục tiêu: Triển khai hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến trên địa bàn 

huyện Phú Quốc.
- Nội dung: Khảo sát, triển khai, tập huấn quản lý, khai thác, sử dụng hệ 

thống phần mềm Quản lý lưu trú trực tuyến cho các cơ quan quản lý lưu trú, các 
cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Kinh phí thực hiện: 1,39 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.5 Dự án Chính quyền điện tử
- Tên dự án: Chính quyền điện tử.
- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đơn vị phối họp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, UBND huyện Phú Quốc.
- Thời gian thực hiện: 2016-2020.
- Địa điểm thực hiện: UBND huyện Phú Quốc, các phòng chuyên môn 

và UBND các xã trên địa bàn huyện Phú Quốc.
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- Mục tiêu: Triển khai giải pháp Chính quyền điện tử trên nền tảng OEP 
trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Nội dung: Triển khai ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử 
trên nền tảng OEP, tích hợp, liên kết với các ứng dụng đã triển khai tại huyện đã 
đâu tư trước đây.

- Kinh phí thực hiện: 7,42 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: vốn  đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.6 Nhóm dự án Quản ỉỷ y  tế
- Tên dự án: Quản lý y tế.
- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Phòng Y tế - UBND huyện Phú Quốc, các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế 
xã trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.
- Địa điểm thực hiện: Phòng Y tế - UBND huyện Phú Quốc và các bệnh 

viện, trung tâm y tế và trạm y tế xã trên địa bàn huyện Phú Quốc.

- Mục tiêu: Triển khai các giải pháp hỗ trợ và tăng cường dịch vụ y tế 
cho người dân.

- Nội dung: Trong giai đoạn 2 của đề án sẽ triển khai các giải pháp: 
Bệnh án điện tử, xây dựng nền tảng bệnh án điện tử của người bệnh; hệ thống 
quản lý cơ sở y tế, y tế dự phòng: Là hệ thống quản lý dân số, quản lý tiêm 
chủng, tích hợp bảo hiểm xấ hội quản lý sức khỏe sinh sản; về lĩnh vực an toàn 
thực phẩm VNPT sẽ triển khai hệ thống xác thực nguồn gốc sản phâm hàng hóa 
cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kinh phí thực hiện: 3,27 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.7 Nhóm dự án Quản lý giáo dục
- Tên dự án: Quản lý giáo dục.
- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Phú Quốc, các trường tiểu học, trung học trên toàn địa bàn 
huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2019-2020.
- Địa điểm thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quốc, các 

trường tiểu học, trung học trên toàn địa bàn huyện Phú Quốc.
- Mục tiêu: Triển khai giải pháp giáo dục hiện đại nhằm tăng cường các 

kỹ năng cho học sinh và người dân.
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- Nội dung: E - Learning, hệ thống trường học trực tuyến toàn diện, hỗ 
trợ học tập, đánh giá, thi trực tuyến... Cung cấp các khoá đào tạo tập trung vào 
tin học, ngoại ngữ, các kỹ năng mềm. Dự kiến sẽ triển khai với 1.000 tài khoản.

- Kinh phí thực hiện: 0,6 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.8 Dự án Quản ỉỷ giám sát cháy rừng

- Tên dự án: Quản lý giám sát cháy rừng.

- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông 

Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông 
vận tải, UBND huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2017-2018.

- Địa điểm thực hiện: Tại vị trí thuận lợi có thế giám sát toàn đảo Phú
Quốc.

- Mục tiêu: Triển khai hệ thống giám sát cháy rừng trên địa bàn huyện 
Phú Quốc.

- Nội dung: VNPT sẽ triển khai giải pháp quản lý rừng thông minh, sử 
dụng hệ thống camera thông minh để phân tích hình ảnh phát hiện cháy rừng: 
VNPT đầu tư 01 Camera chuyên dụng với tầm quyét từ 16km đến 60km với 
phạm vi từ 800 km2 đến 11.000 km2, hệ thống sẽ xây dựng 1 cột cao và Camera 
giám sát sẽ quay quét 360 độ, quét toàn đảo.

- Kinh phí thực hiện: 3,57 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.9 Nhóm dự án Quản lý du lịch
- Tên dự án: Quản lý du lịch.

- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.
- Đơn vị phối họp thực hiện: Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, 

UBND huyện Phú Quốc, Phòng Văn hóa -  Thông tin huyện Phú Quốc.
- Thời gian thực hiện: 2017-2020.
- Địa điểm thực hiện: Phòng Văn hóa -  Thông tin huyện Phú Quốc, các 

cơ sở lưu trú, khách sạn, người dân và du khách.
- Mục tiêu: Tăng cường phát triển du lịch thông qua các giải pháp và 

công cụ tiện ích cho người dân và du khách, đồng thời có thế quảng bá du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp theo đúng định hướng của Phú Quốc.

- Nội dung: Trong giai đoạn 2017-2018 sẽ triển khai các giải pháp cổng 
thông tin văn hóa, du lịch; ứng dụng du lịch trên di động sẽ bô sung các tiện ích 
cho du khách và người dân trên cơ sở các tiện ích mà người dùng thích sử dụng;
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ứng dụng thu thập, phản hồi dịch vụ du lịch và các điểm văn hóa. Sang giai đoạn 
sau sẽ thực hiện mở rộng các khả năng để giúp cho cơ quan nhà nước quản lý 
hiệu quả và có thể ban hành các chính sách phát triển ngành du lịch: Xây dựng 
CSDL văn hóa, du lịch; phân tích du lịch thông minh.

- Kinh phí thực hiện: 3,94 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

2.2.10 Các khoản đầu tư khác
- Chủ trì thực hiện: Tập đoàn VNPT.

- Đơn vị phối họp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND 
huyện Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.

- Địa điểm thực hiện: UBND huyện Phú Quốc.
- Mục tiêu: Đầu tư các chi phí về kết nối, hạ tầng cơ sở và bản quyền 

phần mềm và các chi phí hỗ trợ khác.

- Kinh phí thực hiện: 17,9 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT.

__ ọ \

Bảng tông họp danh mục các dự án đâu tư.

TT Tên dự án Nội dung, phạm vỉ, địa 
điểm đầu tư

Chủ trì 
thực hiện

Thòi
gian
thực
hiện

Dự toán 
(tỷđồng)

Nguồn
vốn

1 Smart Wifi Phủ sóng wifi công cộng 
tại các khu vực du lịch trên 
địa bàn huyện Phú Quốc

Tập đoàn 
VNPT

2016-
2020 7,64

Tập
đoàn
VNPT

2 Camera giám sát Triển khai hệ thống 
Camera giám sát cho các 
điểm trọng yếu ừên địa 
bàn huyện Phú Quốc

Tập đoàn 
VNPT

2016-
2020 8,07

Tập
đoàn
VNPT

3 Giám sát môi 
trường

Triển khai hệ thống giám 
sát chất lượng môi trường 
ở các điểm trọng yếu trên 
địa bàn huyện Phú Quốc

Tập đoàn 
VNPT

2016-
2020 13,2

Tập
đoàn
VNPT

4 Quản lý lưu trú Triển khai hệ thống quản 
lý lưu trú trực tuyến trên 
địa bàn huyện Phú Quốc

Tập đoàn 
VNPT

2016-
2020 1,39

Tập
đoàn
VNPT

5 Chính quyền điện 
tử

Triển khai giải pháp chính 
quyền điện tử trên nền 
tảng OEP

Tập đoàn 
VNPT

2016-
2020 7,42

Tập
đoàn
VNPT
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6 Quản lý y tế Triển khai các giải pháp hỗ 
trợ và tăng cường dịch vụ 
y tế cho người dân

Tập đoàn 
VNPT

2017-
2020 3,27

Tập
đoàn
VNPT

7 Quản lý giáo dục Triển khai giải pháp giáo 
dục hiện đại nhằm tăng 
cường các kỹ năng cho 
học sinh và người dân

Tập đoàn 
VNPT

2017-
2020 0,6

Tập
đoàn
VNPT

8 Quản lý giám sát 
cháy rừng

Triển khai hệ thống giám 
sát cháy rừng trên địa bàn 
huyện Phú Quốc.

Tập đoàn 
VNPT

2017-
2018 3,57

Tập
đoàn
VNPT

9 Quản lý du lịch Tăng cường phát triển du 
lịch thông qua các giải 
pháp và công cụ tiện ích 
cho người dân và du khách 
đồng thời có thể quảng bá 
du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng cao cấp

Tập đoàn 
VNPT

2017-
2020

3,94

Tập
đoàn
VNPT

10 Các khoản đầu tư 
khác

Đầu tư các chi phí về kết 
nối, hạ tầng cơ sở, bản 
quyền phần mềm và các 
chi phí hỗ trợ khác

Tập đoàn 
VNPT

2016-
2020 17,9

Tập
đoàn
VNPT

Tổng cộng:
(Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ đồng)
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3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1 Các giải pháp

3.1.1 Giải pháp tài chính
Bảo đảm đủ kinh phí cho xây dựng và triển khai đề án.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hình thành cơ chế khuyến khích các doanh 
nghiệp trong công tác triên khai ứng dụng CNTT-TT đê xây dựng thành phô 
thông minh; ưu tiên cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh tham gia các 
dự án CNTT-TT của tỉnh để các doanh nghiệp đầu tư nâng cao trình độ, công 
nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm... Tập đoàn VNPT đầu tư hạ tầng VT-CNTT; 
tỉnh Kiên Giang sẽ thuê dịch vụ của Tập đoàn VNPT theo đúng các quy định 
của Nhà nước.
3.1.2 Giải pháp to chức

Tổ chức chỉ đạo, điều hành để đảm bảo hiệu quả đề án:
- UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện Đề án.
- Sở Thông tin và Truyền thông: Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo 

kịp thời tình hình triển khai thực hiện Đe án.
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- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện Phú Quốc và các đơn vị có liên 
quan: Bố trí 01 lãnh đạo phối hợp thực hiện các nội dung của Đe án có liên quan 
đến phạm vi quản lý của đơn vị mình.
3.1.3 Giải pháp môi trường pháp lý

Rà soát các quy định, quy chế có liên quan đến ứng dụng CNTT trong xây 
dựng chính quyền thông minh, hệ thống thông tin đế xem xét, sửa đối, ban hành 
tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất phục vụ hoạt động triển khai, giám 
sát, đánh giá kết quả thực hiện Đe án.

Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định đồng bộ, thống nhất gồm: 
Quản lý, vận hành khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; về cập nhật, lưu 
trữ, trao đổi thông tin dữ liệu, quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ... đối 
với việc ứng dụng các hệ thống thông tin được triển khai trong Đề án.

Có chính sách đãi ngộ thu hút công chức, viên chức, cán bộ phụ trách 
CNTT có trình độ, năng lực cao; kịp thời khen thưởng những sáng kiến, kinh 
nghiệm ứng dụng CNTT-TT, nhắc nhở, phê bình cá nhân, tổ chức thiếu tích cực 
ứng dụng CNTT-TT trong xây dựng thành phố thông minh.

3.1.4 Giải pháp khoa học, công nghệ
Đối với ứng dụng CNTT-TT: Xây dựng, ban hành, tổ chức hướng dẫn và 

triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT-TT trên nền tảng điện toán đám mây và ảo 
hóa trong lưu trữ, quản lý các ứng dụng và cơ sở dữ liệu; triển khai ứng dụng 
CNTT đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong triển khai các lĩnh vực cấp thiết,... 
thông minh theo kiến trúc đã được xây dựng. Tăng cường hoạt động thuê các 
dịch vụ tư vấn; dịch vụ về hạ tầng CNTT điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ, 
quản lý kho dữ liệu,... nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp CNTT phát triển.

Đối với phát triển ngành CNTT-TT: Phát triển các dịch vụ CNTT nền công 
nghệ điện toán đám mây cung cấp cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế và mọi 
đối tượng có nhu cầu với chi phí họp lý và hiệu quả cao; ưu tiên các phần mềm 
ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các sản phấm, giải pháp, dịch 
vụ thương mại điện tử và giáo dục, đào tạo găn với dịch vụ điện toán đám mây.

3.1.5 Giải pháp giám, sát, đảnh giá
Thường xuyên kiểm tra, đánh giá về ứng dụng CNTT-TT phù hợp điều 

kiện thực tế tại các cơ quan, đon vị thuộc, tình hình xây dựng, duy trì, vận hành 
hoạt động của các hệ thống thông minh để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời.

3.1.6 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Kiện toàn hệ thống cán bộ và bộ phận chuyên trách CNTT từ huyện đến 

các xã, thị trấn; hình thành các bộ phận chuyên trách về CNTT trực thuộc hoặc 
có trách nhiệm bố trí cán bộ CNTT phù hợp với kế hoạch ứng dụng CNTT trong 
cơ quan mình.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT phải được xác định là giải pháp 
đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu xây dựng
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thành phố thông minh với các giải pháp: Đổi mới chương trình, nội dung, mở 
rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu 
của thị trường.
3.1.7 Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo để nâng cao nhận thức cho các cơ 
quan, đơn vị về các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ ứng dụng CNTT-TT trong 
xây dựng thành phố thông minh.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, 
doanh nghiệp và người lao động để nâng cao kỹ năng khai thác ứng dụng 
CNTT-TT phục vụ khai thác, vận hành các hệ thống; đưa việc ứng dụng CNTT- 
TT vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm.
3.1.8 Giải pháp đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế

Chủ động họp tác, liên kết với các thành phố lớn trong nước như Thành 
phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nang nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi địa 
phương tạo ra những khả năng phát triển mới CNTT-TT trong việc xây dựng 
CQĐT, thành phố thông minh (mỗi thành phố có những thế mạnh ứng dụng, 
phát triển CNTT riêng).

Đẩy mạnh họp tác với các tổ chức quốc tế trên cả 3 lĩnh vực kỹ thuật công 
nghệ, kinh nghiệm và tài chính để phát triển, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng 
CNTT-TT xây dựng, phát triển Phú Quốc. Hợp tác, phát triển thành phố thông 
minh thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về CNTT với các thành 
phố phát triển trên thế giới. Tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên gia trong lĩnh 
vực ứng dụng CNTT-TT để xây dựng, phát triển.

3.2 Phân công thực hiện Đề án

3.2.1 Ban Chỉ đạo
Quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các sở, ban, ngành 

trong việc thực hiện các nội dung thuộc Đề án; xác định rõ cơ chế phối họp giữa 
các bộ phận thực hiện Đe án với các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị khác 
có liên quan; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành.

Tổ chức rà soát, cập nhật Đe án định kỳ hàng năm đảm bảo bám sát theo 
nhu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh; tình hình triển khai các công việc cụ thể của 
Đề án; các chỉ đạo, định hướng mới của Đảng, Chính phủ và các tiêu chuẩn, 
kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới.

Ban Chỉ đạo Đề án (có thể thông qua các đối tác tư vấn) hoàn thiện bộ 
tiêu chí đo lường, đánh giá hiệu quả xây dựng đô thị thông minh (trên cơ sở các 
tiêu chí đề xuất trong Đề án này) và tiến hành đo lường, đánh giá hiệu quả thực 
hiện trên thực tế (có thể đánh giá định kỳ 2-3 năm/lần tùy nhu cầu và điều kiện 
của tỉnh).
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Theo dõi cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện nội dung Đề án; tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng và đề xuất các cơ chế chính sách cần 
thiết thúc đẩy thực hiện Đe án; tổ chức sơ kết hàng năm thực hiện Đe án để rút 
kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện.

3.2.2 Các sở, ban, ngành tỉnh
Trên cơ sở nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Đề án phân công, các sở, ban, ngành 

tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai các dự án thuộc lĩnh vực quản lý (như: Sở Giao thông vận tải chủ trì các dự 
án về giao thông thông minh, Sở Y tế chủ trì các dự án ve y tế thông minh... 
trong phạm vi của Đe án), trong đó có xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng dự 
án, xác định quy mô, phạm vi, nhu cầu nguồn lực, giải pháp công nghệ, các 
bước thực hiện cụ thể,... trình Ban Chỉ đạo Đe án phê duyệt.

Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án rà soát 
đội ngũ nhân lực tham gia triển khai các dự án cả về số lượng và chất lượng, đề 
xuất kế hoạch, phương án bổ sung, phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu 
công việc trong Đe án.

Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, bộ phận trực tiếp 
triển khai Đe án, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức các nhóm triển khai dự 
án, chịu trách nhiệm thực hiện các dự án cụ thể được giao và định kỳ báo cáo kết 
quả, tiến độ thực hiện cho Ban Chỉ đạo Đe án.

Trong quá trình thực hiện Đề án, các sở, ban, ngành chủ động tham mưu 
cho lãnh đạo tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thực hiện Đề án nói riêng và cho sự phát triển của tỉnh nói chung.

3.2.3 Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì phối họp với các sở, ngành và huyện Phú Quốc triển khai các công 

việc cụ thể của Đe án.
Rà soát, tham mưu điều chỉnh kịp thời các nội dung của Đề án cho phù 

họp với yêu cầu phát triển.
Là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đe án và 

tham mưu tổng họp, báo cáo định kỳ cho Ban Chỉ đạo Đe án.
3.2.4 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị trong việc phối hợp với Tập đoàn 
VNPT Việt Nam đầu tư các dự án ứng dụng và phát triển CNTT trong Đê án 
thành phố thông minh được phê duyệt.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 
Đề án trong việc hướng dẫn, xác định giá trị thuê dịch vụ của Tập đoàn VNPT 
Việt Nam sau khi Đe án triển khai hoàn thành.

3.2.5 UBND huyện Phú Quốc
Phối họp với Ban Chỉ đạo Đe án và các sở, ban, ngành liên quan trong 

quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo tính
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thống nhất giữa các ngành với địa phương. Chủ trì hoặc phối hợp với Tập đoàn 
VNPT xây dựng, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn 
theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án.

3.2.6 Các doanh nghiệp
Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch, định hướng phát 

triến đô thị thông minh của huyện Phú Quốc, vừa bảo đảm mục tiêu kinh doanh 
của đơn vị, vừa góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội 
nói chung và phát triển CNTT nói riêng.

3.2.7 Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội
Phối họp với các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo Đe án thực hiện vận 

động, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về ứng dụng CNTT và các 
dịch vụ thông minh của Phú Quốc.

4. D ự  KIẾN HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

4.1 Ý nghĩa thực tiễn của đề án

về quản lý:
Xây dựng thành công thành phố thông minh Phú Quốc góp phần thực 

hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành 
và phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt hon; đưa Phú Quốc trở thành một trong 
những địa phương phát triển về CQĐT.

Các cấp, các ngành triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng các hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hiện đại, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực 
trong quản lý, điều hành các ngành, lĩnh vực và góp phần vào công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

về kỉnh tế:
Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh, doanh nghiệp được 

cung cấp môi trường phát triển càng tiện ích, ưu việt; công dân, doanh nghiệp 
được sử dụng các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ khác nhau và được cung cấp 
thông tin một cách minh bạch, thuận lợi, kịp thời,... góp phần giảm thiểu thời 
gian, công sức trong giao dịch hành chính với chính quyền và do đó đem lại các 
hiệu quả trong trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

Việc ứng dụng CNTT trong một số lĩnh vực cấp thiết như: Giao thông, 
môi trường, du lịch, bảo đảm an ninh trật tự xã hội,... sẽ góp phần giảm thiểu 
công sức con người, hướng đến phát triển kinh tế và xã hội. Trong hoạt động 
kinh tế, thương mại, việc xây dựng doanh nghiệp điện tử sẽ góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham 
gia thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh 
chóng điều chỉnh chiến lược quảng bá, tiếp thị và thực hiện các giao dịch mua, 
bán điện tử an toàn, hiệu quả...

Trong ngành công nghiệp CNTT, việc đẩy mạnh phát triển ngành công 
nghiệp CNTT thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần hình thành nền kinh tế tri
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thức, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng tri thức cao thúc đẩy phát triển 
kinh tê tri thức của địa phương.

về xã hội:
Việc ứng dụng CNTT trong xã hội ngày càng sâu rộng với xu hướng phát 

triển chính là đáp ứng quy luật cung - cầu. Với việc ứng dụng CNTT hiện đại 
hóa hạ tầng cơ sở trong các ngành, lĩnh vực góp phần đưa các ngành trở nên 
hiện đại hơn, bền vững hơn, phục vụ con người hiệu quả hơn. Người dân được 
tiếp cận các dịch vụ, chất lượng theo công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng 
tiện ích, thoải mái mang lại cho người dân một cuộc sống dễ chịu.

Việc ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là môi trường sẽ 
góp phần cung cấp dịch vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, 
năng lượng xanh cho người dân hướng đến xây dựng kiến trúc xanh,...

4.2 Đối tượng hưởng lợi của đề án

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước;

Người dân và doanh nghiệp, khách du lịch trong và ngoài nước.

5. KẾT LUÂN 
•

Với phương châm hướng tới áp dụng mạnh mẽ mô hình thành phố thông 
minh, đưa Phú Quốc trở thành một điểm sáng phát triển bền vững, là một nơi 
đáng sinh sống, kinh doanh, lưu trú của người dân, doanh nghiệp và khách du 
lịch, tham quan, lãnh đạo các cấp, các ngành luôn quyết liệt đề ra và triển khai 
những chủ trương, chính sách và giải pháp toàn diện và cụ thể, nhằm hướng đến 
mục tiêu trên, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ hơn 
của Phú Quốc trong những năm tới.

Kinh nghiệm phát triển trong thời gian qua với những tiến bộ không 
ngừng trên cơ sở ứng dụng và phát triển CNTT-TT trên mọi mặt của cuộc sống, 
sẽ là nền tảng vững chắc để Phú Quốc tiếp tục phát huy nội lực, khai thác có 
hiệu quả ngoại lực, xây dựng thành phố thông minh. Đe án “Xây dựng thành 
phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020” dựa trên nền 
tảng ứng dụng, phát triển CNTT-TT hiện đại trên quy mô toàn huyện, đã vừa 
tiếp cận toàn diện vừa đưa ra lộ trình với các bước đi theo thứ tự ưu tiên phù hợp 
với đặc trưng và thế mạnh của địa phương.

Như vậy, cùng với quyết tâm của lãnh đạo các cấp các ngành, sự thống 
nhất vì sự phát triển và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp sẽ là cơ sở 
để Phú Quốc xây dựng thành công mô hình thành phố thông minh, trở thành 
điểm đến thân thiện, đáng sống với nền kinh tế phát triển bền vững và một trong 
những địa phương hiện đại trong khu vực và trên thế giới./.
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