
1

HẠ TẦNG CNTT PHỤC VỤ 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Sơn Phong
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
Tel: +84905.717550
Email: phongls@danang.gov.vn



2

Nội dung chính

THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ CHUYỂN ĐỔI 
SỐ TẠI TP ĐÀ NẴNG

Mục đích

HẠ TẦNG CNTT CHO THÀNH PHỐ THÔNG 
MINH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ

Hiện trạng

Mục tiêu
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Thành phố
thông minh

Kiến trúc
CQĐT

20202010

Nghị Quyết 06-NQ/TU 
ngày 12/3/2003 về

đẩy mạnh ứng dụng
và phát triển CNTT

20152003 201920182014

KH ƯDCNTT trong
CQNN 2007-2015 

KH ƯDCNTT trong
CQNN 2016-2020 

2007

Thí điểm ứng
dụng thông minh

Đề án Xây dựng TPTM giai đoạn 2018-
2025, định hướng 2030

Kiến trúc
tổng thể

TPTM

Nghị quyết 07-NQ/TU 
ngày 16/4/2019 về
phát triển hạ tầng
CNTT-TT tiếp cận

CMCN 4.0

Chương trình 37-
CTr/TU và 35-

CTr/TU về phát
triển ICT, kinh tế số, 

CMCN 4.0 

Kiến trúc
CQĐT

Kiến trúc tổng
thể CQĐT

2030

Nghị
quyết và 

Đề án CĐS

2021

Kiến trúc tổng
thể Chính quyền

điện tử

2025

KH phát triển CQS 
2021-2025 
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Hoàn thành xây dựng đô thị 
thông minh, kết nối đồng bộ

với các mạng lưới đô thị 
thông minh trong nước và 

khu vực ASEAN 

Năm 2020:
Sẵn sàng hạ tầng, 

nền tảng và dữ liệu
thông minh

Năm 2025 
Thông minh hóa ứng

dụng

Năm 2030 
Thông minh hóa
Ứng dụng cộng

đồng

TẦM NHÌN 2045MỤC TIÊU 2030
Phát triển Đà Nẵng trở

thành đô thị sinh thái, thông
minh, trung tâm khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, thành phố
biển đáng sống đạt đẳng cấp 

khu vực Châu Á

Kinh tế số chiếm tối thiểu 20% 
GRDP; trong đó công nghiệp

ICT chiếm tối thiểu 10%

Kinh tế số chiếm tối thiểu 30% 
GRDP; trong đó công nghiệp

ICT chiếm tối thiểu 15%
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HẠ TẦNG

DATA 

CENTRIC

Công nghệ̣ số
THÀNH 

PHỐ
THÔNG 
MINH

Dữ liệu số

Chính quyền điện tử
CHUYỂN

ĐỔI
SỐ

Thành phố thông minh

Dữ liệu làm Trung tâm

MÔ HÌNH TAM GIÁC ĐỀU
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Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6

IOT Kết nối
Truyền

dẫn
Lưu
trữ

Xử lý
Ra 

Quyết
định

Một nền tảng

Đa đối tác

Đa dứng dụng

Một hạ tầng

Một chính sách

Tổ chức Công dân



DỮ
LIỆU 

SỐ

Hộ 
khẩu

GIS 
đất
đai

GIS 
kiến
trúc

560 
CSDL 
chuyên
ngành

Doanh 
nghiệp

Công 
dân

560
CSDL chuyên ngành
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Thu thập, làm sạch, chuẩn hóa, xử lý dữ liệu

(có cấu trúc, bán cấu trúc); đang mở rộng xử

lý dữ liệu phi cấu trúc

Cung cấp gần 600 tập dữ liệu mở (qua web, SMS, 

API, Zalo).

Kho dữ liệu dùng chung

(khodulieu.danang.gov.vn)

Cổng dữ liệu mở
(opendata.danang.gov.vn hoặc dichvucong.vn)
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• 44 dịch vụ API

• Hơn 22 triệu lượt giao dịch qua LGSP

• 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã

triển khai mức 4 

• Thí điểm sử dụng dữ liệu số thay thế thành 

phần hồ sơ (Sổ đỏ, Sổ hộ khẩu, Giấy đăng ký

kinh doanh)

Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP Nền tảng Cổng Dịch vụ công trực tuyến
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02 Trung tâm giám sát giao thông thông minh

(270 camera giám sát giao thông; nhận dạng biển số, phát hiện vi 

phạm giao thông, truy vết phương tiện,...)

Trung tâm Giám sát Mini IOC

(18 dịch vụ đô thị thông minh như Giám sát dịch vụ công; Góp ý, 

phản ánh; Giám sát an toàn thông tin; Giám sát mạng xã hội;....)

Hệ thống Giám sát đỗ xe

(25 bãi đỗ xe toàn thành phố; 73 tuyến đường cấm đỗ xe)

03

04 Trung tâm Chỉ huy an ninh trật tự

(1800 camera giám sát)

.

Nền tảng tích hợp quan trắc dùng chung

(Tích hợp 50 trạm quan trắc môi trường nước, không khí; 03 trạm

quan trắc công trình cầu)

.

05

06 Hệ thống Giám sát tàu thuyền ra vào

Cảng cá Thọ Quang
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• Gần 1000 doanh nghiệp tham gia Sàn thương

mại và hơn 2.500 sản phẩm bán trên sàn.

Sàn Thương mại điện tử Đà Nẵng Hệ thống du lịch ảo (Đà Nẵng VR360)

• Trải nghiệm tour khám phá Đà Nẵng với thuyết

minh tự động 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt
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• Sử dụng Mobile money, VietQR,... để thanh toán.

• Với 1000 hộ, tiểu thương tham gia.

Chợ 4.0
Sàn giao dịch du lịch trực tuyến và Hội chợ

du lịch ảo trực tuyến



Nền tảng công dân số

CSDL giáo dục

(đạt 100% trường học, 

giáo viên, học sinh)

Hồ sơ sức khỏe

cá nhân

(của gần 100% dân số

thành phố)

• Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động

đứng đầu toàn quốc, với tỷ lệ 276 máy/100

dân; trong đó thuê bao băng rộng di động 173

máy/100 dân;

• 180.000 tài khoản công dân điện tử trên Hệ

thống Chính quyền điện tử (đăng nhập 01

lần); toàn thành phố có 2,2 triệu tài khoản

mạng xã hội, trong đó có gần 1,0 triệu tài

khoản Zalo.

• Cơ bản mỗi người dân có 01 hồ sơ sức khoẻ

điện tử kết hợp với mã (ID) duy nhất; mỗi học

sinh có 01 mã (ID) duy nhất gắn với học bạ

điện tử
Truy xuất nguồn gốc

thực phẩm

(của gần 4000 cơ sở

sản xuất kinh doanh)

XÃ HỘI SỐ
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HẠ TẦNG CNTT CHO THÀNH PHỐ 
THÔNG MINH VÀ CHUYỂN ĐỔI 
SỐ



Hạ tầng cơ bản

Trung tâm dữ liệu

Mạng đô thị

Wifi công cộng

Tổng đài 1022

Hội nghị truyền hình trực tuyến
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2

3

4

Công nghệ IP MPLS, SDN

170 đơn vị kết nối

400km cáp ngầm

Băng thông nội bộ

✓ Xã phường: 1Gbps
✓ Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện: 10Gbps
✓ Mạng lõi: 20Gbps
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UPS Room

NOC Room

MAN Room 

Server Room

CRAC 

Room
Server Room

Entrance 

Room

Staging 

Room

HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

18



HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1

2

3

4
Ứng dụng công nghệ mạng truyền
thống và Spine-leaf, SDN

Số lượng máy chủ

✓ 135 máy chủ vật lý
✓ 550 máy chủ ảo
✓ CPU: 3390 core; Ram: 5917GB

Số lượng thiết bị lưu trữ

✓ SAN Hitachi: 100TB
✓ SAN Fujitsu: 52,2TB
✓ NAS Dell: 14,4TB

Hệ thống an toàn an ninh thông tin

Firewall inside, Fire outside, IPS, Network Tap, 
Cảnh báo mã độc
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Active/Standby

Peer Link

Failover Link

NX -02 NX -01

Fire wall

Cisco R3945E
SPT

DB Zone App Zone
Test and 

Development
Management Zone

N2K-AS1 N2K-AS2 N2K-AS3

20

VLAN VLAN VLAN VLAN

SAN SWITCH

Cisco 2951 
-VNNIC

F5-01
F5-02

VR RP
10.196.127.1

Cisco 1851
VPCP

Cisco  3925E-
DSP-SPT2

INTERNET

Cụm Router INTERNET
49.156.52.0/22

103.101.76.0/22

NX-3000-01
NX-3000-02

45

0/2 0/0

4 5

0/3 0/1

31
32

0/0 0/2

0/30/1

32 31

2 3

6 5 6

3
2

5

2

15
17

Cisco 3945E
Viettel

Cisco 
2925E 
VNPT

Active/active

Network tap

T26

F5-

Fire wall
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Quản lý tập trung

400 thiết bị Access Point: TTHC, Bộ
phận 1 cửa, bệnh viện, chợ, khu
công nhân, các tuyến đường,…

Hạ tầng truyền dẫn: mạng MAN,
Viba, Mesh

Phiên truy cập hàng ngày: 10.000 lượt

5 Băng thông: 200Mbps
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Tương tác 2 chiều từ Trung ương

về tận phường xã và ngược lại

Hạ tầng truyền dẫn: Đường
TSLCD, mạng MAN, Internet

Bộ điều khiển Trung tâm: 2MCU
năng lực phục vụ 100 điểm cầu
với chất lượng HD

30 điểm cầu phần cứng, hơn 100 
điểm cầu sử dụng phần mềm

5
Giai đoạn 2019-2021: 700 phiên
họp trực tuyến, 15.000 điểm cầu
tham gia
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Cầu nối giữa cơ quan nhà nước

và tổ chức công dân

Hướng dẫn, hỗ trợ cho tổ chức,
công dân thực hiện thủ tục hành
chính

Giải đáp qui định, chính sách

Đường dây nóng góp ý, phản ánh
cho người dân và cung cấp các
thông tin liên quan của thành phố

5 Với 100 bàn tiếp nhận thông tin
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30 30 
100 100 

260 

Viettel VNPT SPT1 SPT2 Tổng 

(Đơn vị: Mbps)Lưu lượng

quốc tế

600 300 600 600 1000 

3100 

Viettel VNPT SPT1 SPT2 VNNIC Tổng 

(Đơn vị: Mbps)Lưu lượng

trong nước
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ 
TẦNG SỐ
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3

1

• Triển khai cho 100% cơ quan Đảng sử dụng mạng TSLCD, mạng MAN thành phố.

• Triển khai mở rộng hệ thống họp trực tuyến cho 100% cơ quan Đảng, Nhà nước.

• Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Mạng MAN đến các đơn vị, cơ sở trên địa bàn thành phố.

• Kết nối liên thông mạng truyền dẫn các ngành, thống nhất 01 đầu mối quản lý, vận

hành.

• Triển khai chuyển đổi sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6).

• Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu thành phố để phục vụ ứng dụng AI.

• Hình thành Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh (IOC).

• Triển khai mạng lưới cảm biến IoT; tất cả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phải có 

nội dung nghiên cứu, phân tích, để xem xét, bổ sung hạng mục ứng dụng, kết nối mạng 

IoT, tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số.

• Phát triển hạ tầng IoT như mạng LoRa, Nb-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 để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng 

của hạ tầng số.

Quy mô và Nội dung phát triển

hạ tầng số
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• Xây dựng Trung tâm SOC kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn 

mạng và Hệ thống an ninh mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia.  

• Tổ chức xác định cấp độ an toàn thông tin và xây dựng, phê duyệt hồ sơ cấp độ an

toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố.

• Tham gia có hiệu quả Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

quốc gia số; xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp an toàn 

thông tin trên địa bàn thành phố, quốc gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử lý sự 

cố an toàn thông tin.

BẢO ĐẢM AN TOÀN AN NINH

THÔNG TIN
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• Mô hình tổ chức kết nối, chia sẽ dữ liệu IOT.  

• Xây dựng Trung tâm IOC thành phố.

• Mở rộng Trung tâm dữ liệu.

• Mở rộng Mạng đô thị thành phố.

• Mở rộng Hệ thống Hội nghị truyền hình.

• Triển khai IPv6.

• Free Lora trên địa bàn thành phố

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
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MÔ HÌNH NGUYÊN LÝ IOC
THÀNH PHỐ

30



Kết quả

đạt được

Mục tiêu

cụ thể

Mục tiêu

tổng quát

➢ Xây dựng Trung tâm IOC thành phố và các OC quận, huyện nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc giám sát, điều hành, quản

lý các hoạt động đô thị.

➢ Đảm bảo triển khai hiệu quả, đồng bộ việc giám sát toàn thành phố; cung cấp các tiện ích về giao thông, môi trường cũng như

các phúc lợi khác cho doanh nghiệp, người dân và du khách đến thành phố Đà Nẵng.

➢ Tiếp nhận, điều phối, giám sát xử lý các thông tin từ người dân, tổ chức/doanh nghiệp và du khách đồng thời cung cấp các 

tiện ích thông minh cho người dân, doanh nghiệp.

➢ Thu thập, xử lý, trình diễn tổng hợp và chia sẻ thông tin, cung cấp các báo cáo tổng thể cho lãnh đạo thành phố về tình hình 

hoạt động, vận hành thành phố phục vụ chỉ đạo, điều hành, xây dựng định hướng phát triển cho thành phố.

➢ Kết nối, tích hợp các hệ thống chuyên ngành nhằm có cơ sở triển khai từng bước việc điều phối các cơ quan, địa phương 

trong các tình huống khẩn cấp.

➢ IOC và OC có thể thực hiện chức năng giám sát đô thị cấp thành phố và cấp quận.

➢ Các OC quận huyện có thể tiếp cận, sử dụng một số hệ thống, dữ liệu chuyên ngành cho công tác quản lý, điều hành từ IOC

thành phố và các OC chuyên ngành.

➢ Tích hợp dữ liệu của một số trung tâm, hệ thống, ứng dụng chuyên ngành đã được đầu tư giúp lãnh đạo thành phố có các

báo cáo, số liệu về hoạt động, vận hành của thành phố kịp thời phục vụ cho việc điều hành, ra quyết định.

➢ Cung cấp một số dịch vụ thành phố thông minh cho người dân, doanh nghiệp, du khách.
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MÔ HÌNH GIÁM SÁT IOC

CÁC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

1. Dịch vụ phản ánh hiện trường

2. Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông thông

minh

3. Dịch vụ an ninh trật tự đô thị

4. Dịch vụ cuộc gọi tư vấn khẩn cấp và hỗ trợ tìm

kiếm cứu nạn, cứu hộ.

5. Dịch vụ giám sát, phòng chống, dự báo và

giảm nhẹ thiệt hại thiên tai

6. Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường

mạng (báo chí và mạng xã hội).

7. Giám sát dịch vụ công.

8. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin.

9. Dịch vụ hướng dẫn hỗ trợ sử dụng CNTT.

10. Dịch vụ giám sát, mô phỏng, dự báo chỉ tiêu

kinh tế - xã hội.



MÔ HÌNH GIÁM SÁT IOC

CÁC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

10. Dịch vụ dữ liệu mở (Open Data).

11. Dịch vụ giám sát điều hành điện lực.

12. Dịch vụ giám sát điều khiển điện chiếu sáng

công cộng.

13. Dịch vụ an toàn vệ sinh thực phẩm

14. Dịch vụ giám sát và cảnh báo môi trường

15. Hệ thống hiển thị trực quan thông tin phục vụ

giám sát, điều hành (Dashboard).

16. Giám sát du lịch thông minh (giám sát hướng

dẫn viên du lịch trái phép, giám sát tình hình

an ninh tại các địa điểm du lịch,...)

17. (Giám sát y tế thông minh (giám sát hoạt động

tại các bệnh viện, tình hình dịch bệnh,...)

18. Giám sát giáo dục thông minh (giám sát hoạt

động tại các trường học, tình hình an ninh trật

tự tại trường học,...)...



KIẾN TRÚC THAM CHIẾU DATACENTER

Mục tiêu

• Mở rộng, nâng cấp hạ tầng phụ trợ kết nối đồng

bộ với hạ tầng hiện có đáp ứng các tiêu chuẩn

theo thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013.

• Mở rộng hạ tầng tính toán và lưu trữ, hạ tầng

mạng, bảo mật đáp ứng nhu cầu triển khai và thí

điểm giai đoạn đầu các ứng dụng của thành phố

thông minh bao gồm: Quản trị thông minh, Kinh tế

thông minh, Đời sống thông minh, Công dân

thông minh, Giao thông thông minh, Môi trường

thông minh.
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MÔ HÌNH MỞ RỘNG DATACENTER

Triển khai

• Nâng cấp băng thông kết nối internet lên 20Gbps.

• Ứng dụng công nghệ Software Defined Network.

• Ứng dụng công nghệ Spine – leaf.

• Triển khai IPv6 cho toàn bộ hệ thống.

• Lưu trữ Software Defined Storage 300TB .

• Giải pháp cloud computing.
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MÔ HÌNH MỞ RỘNG MẠNG MAN

P-CVPMSO2

CORE MPLS 
Backbone
Cũ và mới

P-HAICHAU
P-TTHC

P-CVPM 01

CE CE

CE
CE

HẢI CHÂU

CE

HÒA VANG

CE

CE
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SiSi

SiSi SiSi SiSi

SiSi SiSi
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SiSi SiSi
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DỮ LIỆU
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PE

PE

PE PE PE
PE PE

PE

PE

PE

PE

PE

PEPE

SiSi

SiSi

Nội dung thực hiện

• Nâng cấp mở rộng phân hệ core.

• Nâng cấp, mở rộng phân hệ biên.

• Nâng cấp mở rộng phân hệ truy cập.
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MẠNG ĐÔ THỊ 

UBND THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG

Switch 
VCS

VCS

Monitor

Camera Micro

VCS

Camera Micro

Switch 

Monitor

Monitor

Camera
Micro

Người dùng đi công tác 

sử dụng điện thoại, 

laptop để tham gia họp

Thiết bị

 Video phone

Internet

Wifi,

3G,4G

Điểm cầu chính Thành phố
Điểm cẩu các đơn vị

Sở nghành/ UBND Quận, Huyện,...

Trung tâm dữ liệu thành phố

Điện thoại, 

laptop
Laptop

Laptop

Hệ thống hội nghị truyền hình 

trung ương

Đường truyền số 

liệu chuyên dùng 

quốc gia

Hệ phần mềm trực 

tuyến Zoom, Team, 

Webex,...

MCU 

Cục bưu điện 

Trung ương

MCU Bộ điều khiển đa điểm

200 điểm cầu HD

MCU1 MCU2

Cascade MCU

VCS

Camera Micro

Switch 

Monitor

Điểm cẩu các đơn vị

UBND xã phường, 

đơn vị sự nghiệp,...

Laptop

Nội dung thực hiện

• Nâng cấp băng thông đường TSCLCD, mạng

MAN, Internet.

• Nâng cấp Bộ điểu khiển Trung tâm: năng lực 200

điểm cầu HD.

• Mở ộng 100 điểm cầu phần cứng.

• Tích hợp các nền tảng trực tuyến khác webex,

team, zoom,....
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Quy mô thực hiện

1.Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm dữ liệu.

2.Chuyển đổi IPv6 cho mạng đô thị thành phố.

3.Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống Wifi thành phố.

4.Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống an toàn an ninh thông tin.

5.Cập nhật Quy hoạch IPv6 cho các hệ thống Quy hoạch dãy địa chỉ IPv6.

6.Hiệu chỉnh bổ sung Quy chế vận hành mạng đô thị (bổ sung Quy hoạch dãy địa chỉ IPv6).
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Triển khai thực hiện

1.Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 5126/UBND-KTTC ngày 30/07/2019 chỉ đạo triển

khai tăng cường ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước.

2.Đã hoàn thành rà soát tổng thể mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm, hạ tầng, hệ thống DNS ...), các hệ điều

hành và thiết bị mạng đều sẵn sàng triển khai IPv6.

3.Được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6 cho hệ thống mạng đô thị thành phố với dãy địa chỉ: 2001:0DF2:9B00::/48

(cấp cho Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng – Sở TT&TT, đơn vị vận hành mạng đô

thị thành phố). Được cấp số hiệu mạng: AS56141.

4.Thực hiện kết nối vào trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX) của Trung tâm Internet Việt

Nam
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Kết quả đạt được

1.Triển khai thử nghiệm và ứng dụng IPv6 thành công trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng Dịch công thành phố;

Trang thông tin điện tử của Sở TT&TT, Website Trung tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng, cụ thể:

www.danang.gov.vn : 2001:df2:9b00:a020::6

www.dichvucong.danang.gov.vn : 2001:df2:9b00:a020::10

www.tttt.danang.gov.vn: 2001:df2:9b00:a020::6

www.dsp.vn: 2001:df2:9b00:a020::6

2. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành nội dung Thực hiện việc chuyển đổi IPv6; trong đó, ưu tiên tập trung chuyển

đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch

vụ của cơ quan nhà nước qua IPv6 theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát

triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
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Phát triển công nghệ IoT

Ứng dụng đã triển khai

• Đồng hồ nước tự động: đọc đồng hồ nước từ xa

qua truyển tin LoRa (Dawaco – DMT group).

• Quan trắc môi trường nước, không khí: nhiệt

độ, độ ẩm, gió, UV, cảnh báo vượt ngưỡng (Sở tài

nguyên môi trường), quan trắc công trình cầu.

• Quản lý Parking: kiểm soát xe đỗ, phát hiện

cảnh báo không hợp lệ, Phạt, …

• Giám sát hành trình: xe cứu hỏa, cứu thương,

xe rác
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Lộ trình phát triển chung

Bước 1: Pilot (2020-2021)

- Triển khai phạm vi hẹp và đánh giá các chỉ tiêu.

- Lập bản đồ mật độ Gateways.

Bước 2: Triển khai (2022-2023)
- Lắp đặt trên địa bàn toàn thành phố.
- Đưa hệ thống vào hoạt động

Bước 3: Lan tỏa ứng dụng

- Chiến dịch sáng tạo.
- Đề tài pilot.
- Chính sách hỗ trợ.
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Vùng phủ thử nghiệm: 05 gateways + 01 network server
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10 km

4km

Kịch bản bước lan tỏa: 20-25 gateways + 2-3 network server
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Một số ứng dụng sẽ phát triển 

Năng 
lượng xanh 
& LPWAN,  

FreeLoRa

Kinh tế 
thông minh

Du lịch 
thông minh

Giao 
thông, kiến 
trúc, thông 

minh

Đời sống 
thông minh

Môi 
trường, 

thông minh

Quản lý nguồn nước: theo dõi chất lượng
nước nổi, nước ngầm. Kiểm tra cảnh báo
nhiễm mặn, tối ưu lưu lượng nước nguồn, …

Quản lý môi trường sạch: 

quan trắc chất lượng nước 
sạch, không khí . Quản lý tiêu 
nước mưa lụt;…

Trợ lý y tế: Robot trợ lý y đa dụng; Lồng 
ấp chuyển bệnh trẻ sơ sinh ; Giường 
chuyển bệnh; Máy giảm thân nhiệt;…

Kiểm định tài nguyên: đánh dấu tài nguyên quý;
Theo dõi hệ sinh thái ; kiểm soát tài nguyên; 
Cảnh báo sinh thái, …

Theo dõi, cảnh báo cháy rừng : theo dõi các 
chỉ tiêu môi trường : nhiệt độ, độ ẩm, khói,  gió, …;
Cảnh báo cháy, dự báo hướng lan; …

Trợ lý du lịch: Danh tính 
khách, danh tính các điểm 
đến; Hướng dẫn, thuyết 
minh tự động; Khuyến 
mại tự động; Quản lý lộ 
trình tự động; Cảnh báo 
tiếp xúc hậu Covid 19, …

Giao thông xanh, thông minh: 

Bus bioGas, Trame công cộng; …

Khu dân cư xanh: Quản lý tự 
động không gian cây xanh, rác 
thải, quản lý chiếu sáng; …
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