PHỤ LỤC 3
Tình hình triển khai Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 về triển
khai Chương trình hành động số 16/CTr/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X về nâng cao chất lượng tăng
trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập
giai đoạn 2016-2020

(Đính kèm văn bản số:
I.

/BC-STTTT ngày

/

/2018)

Về xây dựng kế hoạch thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Kế hoạch số 449/KHSTTTT ngày 20/3/2017 về triển khai Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày
09/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố (UBNDTP) thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực
cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.
II. Tình hình triển khai chi tiết
Thực hiện báo cáo sơ kết 02 năm các nội dung liên quan đến ngành Thông
tin – Truyền thông trong Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực
cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.
Triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 6688/QĐ-UBND ngày
29/12/2017 của UBND TP về điều chỉnh danh mục các đề án thuộc Chương trình
nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp
ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.
1. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực:
Ngày 19/01/2018, Sở TTTT đã ban hành kế hoạch số 136/KH-STTTT về
triển khai Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
thành phố năm 2018 thực hiện theo Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày
04/7/2017 của UBND TP.
Về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các Quận - Huyện, Sở - Ban
- Ngành theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
về Chính phủ điện tử:
Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Đã triển khai và kết nối liên
thông văn bản điện tử từ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đến 750 đơn vị
bao gồm các Sở - Ban - Ngành, Quận - Huyện và một số Phường - Xã, các Tổng
công ty với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 3.073.000 văn bản; thực hiện
việc áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời họp, chấm
dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố
từ ngày 01/6/2017.
Tiếp tục phối hợp với các Sở-Ban-Ngành, Quận-Huyện triển khai hoàn tất
việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến theo công văn số
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2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số
1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục phối hợp với Bưu điện Thành phố và các Sở-Ban-Ngành, QuậnHuyện triển khai Kế hoạch số 1452/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBNDTP về
thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Sở TTTT đã hoàn tấ t viê ̣c nâng cấ p giải pháp kỹ thuâ ̣t thanh toán trực tuyế n ,
gửi và nhâ ̣n hồ sơ qua hê ̣ thố ng bưu điê ̣n trên Cổ ng di ̣ ch vu ̣ công trực tuyế n của
Thành phố. Hiện Sở Y tế đã triển khai vận hành chính thức dịch vụ thanh toán
trực tuyến cho các dịch vụ hành chính công, Sở TTTT đang theo dõi phối hợp, dự
kiến báo cáo UBNDTP vào cuối tháng 8/2018.
Sở TTTT đã triển khai hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai cho
Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, 24 Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận-Huyện và Ủy ban nhân dân 24 QuậnHuyện nhằm thực hiện tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ đất đai tại địa chỉ
https://motcuadatdai.tphcm.gov.vn.
Đã liên thông giữa Hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai với các
phần mềm Cơ sở dữ liệu đất đai với 19/24 Quận - Huyện, các đơn vị còn lại đang
triển khai liên thông theo Kế hoạch số 121/KH-TTCNTTTT ngày 13/4/2017. Đã
phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức sơ kết viê ̣c triển khai thí điểm hệ
thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai và chuẩn bị bàn giao hệ thống cho Sở
Tài nguyên và Môi trường quản lý.
2.

Đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Triển khai Kế hoạch số 5205/KH-UBND về tổ chức xây dựng Đề án “Xây
dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thi ̣thông minh giai đoa ̣n 2017 - 2020,
tầ m nhìn đế n năm 2025”, UBNDTP thành lập Ban Điều hành, Hội đồng tư vấn
thực hiện Đề án và tổ chức khảo sát việc xây dựng đề án . UBND TP đã ban hành
Quyết định 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 phê duyệt Đề án “Xây
dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thi ̣thông minh giai đoa ̣n
2017 –
2020, tầ m nhìn đế n năm 2025” và đã tổ chức cô ng bố Đề án "Xây dựng TPHCM
trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025" vào
ngày 26 tháng 11 năm 2017.
Sở TTTT tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch 321/KH-UBND ngày
22/01/2018 triển khai thỏa thuận hợp tác “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” giữa UBND TP và
Tập đoàn Viễn thông Quân đội năm 2018.
Sở TTTT đã th am mưu UBNDTP ban hành các Kế hoa ̣ch : Kế hoa ̣ch
1008/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 về “Xây dựng Kho dữ liệu dùng
chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố Hồ Chí Minh” , Kế
hoạch 1009/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 về xây dựng Trung tâm Điề u
hành đô thị thông minh của TPHCM, Kế hoạch 1010/KH-UBND ngày 14 tháng 3
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năm 2018 về thành lâ ̣p Trung tâm an toàn thông tin TP. HCM (SOC) và Kế hoạch
1082/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 triển khai Đề án “Xây dựng Thành
phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn
đến năm 2025” năm 2018.
Ngày 29/3/2018, Sở TTTT đã tham mưu UBNDTP tổ chức hội nghị trực
tuyến quán triệt các kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh cho các Sở - ban
- ngành, Quận - Huyện, Phường - Xã - Thị trấn.
Sở TTTT đã th am mưu UBNDTP ban hành Quyết định số 1507/QĐUBND ngày 12/4/2018 thành lập Tổ Giúp việc triển khai Kế hoạch xây dựng kho
dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP. HCM; Quyết
định số 1508/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 thành lập Tổ Giúp việc triển khai Kế
hoạch xây dựng Trung tâm Điề u hành đô thi ̣thông minh của TPHCM
; Quyết
định số 1509/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 thành lập Tổ Giúp việc triển khai Kế
hoạch thành lập Trung tâm an toàn thông tin TP. HCM (SOC).
Tổ ng hơ ̣p Danh mu ̣c các dự án đầ u tư phu ̣c vu ̣ viê ̣c triể n khai Đề án đô thị
thông minh và góp ý các Kế hoạch thí điểm triển khai thực hiện của Quận
1,
BQL Khu Đô thị Thủ Thiêm.
Sở TTTT đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị
chuyên đề về kêu gọi đầu tư thực hiện các nội dung của Đề án. Dự kiến tổ chức
Hội nghị trong tháng 7/2018.
3.

Về thúc đẩy phát triển chương trình vi mạch Thành phố

Thực hiện báo cáo số 21/BC-STTTT ngày 08/3/2018 về kết quả hoạt động
Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2018-2020.
Tham mưu trình Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch
ban hành Kế hoạch số 1472/KH-BCĐ ngày 11/4/2018 chương trình công tác năm
2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình.
Tham mưu trình UBNDTP ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày
12/4/2018 về kiện toàn nhân sự Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện
Chương trình phát triển vi mạch (Chip điện tử) trên địa bàn TP. HCM giai đoạn
2017-2020.
Thực hiện đóng góp ý kiến về xây dựng kế hoạch triển khai Đề án ươm tạo
doanh nghiệp công nghệ vi mạch và thiết bị, giải pháp dùng vi mạch Việt giai
đoạn 2017-2020 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ trì, Vườn ươm Doanh
nghiệp Công nghệ cao là đơn vị thực hiện.
Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2018 và kế hoạch Quý II/2018
của Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển
công nghiệp vi mạch TP.HCM.
Tham mưu trình UBNDTP phố phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng
chuyên gia tư vấn Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí
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Minh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND
ngày 30/6/2018.
- Đề xuất danh sách chuyên gia tham gia Hội đồng chuyên môn tư vấn cho
Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh và xây
dựng dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn Chương trình;
Tham mưu UBNDTP các phương án về gửi thư mời chuyên gia tham gia Hội
đồng chuyên gia tư vấn Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM.
Ngày 22/6/2018, UBNDTP đã có Công văn 2772/UBNDTP-KT ủy quyền Giám
đốc Sở TTTT ký thư mời để gửi các chuyên gia, xác định đủ tiêu chuẩn, mời
tham gia Hội đồng chuyên gia tư vấn.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai
hợp tác giữa UBNDTP và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trong
lĩnh vực vi mạch theo Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 22/01/2018 của
UBNDTP.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch hợp tác giữa
UBNDTP và Ban Cơ yếu Chính phủ trong lĩnh vực vi mạch theo Bản ghi nhớ
hợp tác ngày 18/8/2017.
4. Phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, bền vững, sử dụng chung,
đảm bảo mỹ quan đô thị
a. Thực hiện các giải pháp phát triể n ha ̣ tầ ng viễn thông đảm bảo
chất lượng dịch vụ tố t, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường
Để thực hiện Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của
UBNDTP ban hành về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn
thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn TP. HCM, Sở TTTT
đã phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân các Quận tổ chức việc kiểm tra theo
Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong
các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn TP. HCM. Quá trình kiểm tra, đoàn
công tác chuyển Thanh tra Sở xử lý một số trường hợp vi phạm, đồng thời cũng
thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nhắc nhở đến chủ đầu tư xây dựng các
tòa nhà, Ban quản trị hoặc người đại diện quản lý tòa nhà thực hiện đúng các quy
định của pháp luật. Trong thời gian tới, Sở TTTT xây dựng kế hoạch tuyên
truyền để hướng dẫn UBND Quận - Huyện tổ chức triển khai.
Sở TTTT ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị Chủ đầu tư công trình
ngầm phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử
dụng chung đang áp dụng trên địa bàn Thành phố.
Sở TTTT ban hành Kế hoạch số 933/KH-STTTT ngày 21/5/2018 về phối
hợp tăng cường quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.
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b. Thực hiện tuyên truyền đến các doanh nghiệp bưu chính trên địa
bàn tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ
bưu chính
Sở TTTT đã chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền dịch vụ “Tiếp nhận hồ
sơ và trả phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích”.
Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính
công ích trên địa bàn TP. HCM năm 2018 gửi Vụ Bưu chính; Tham mưu trình
UBNDTP triển khai việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan
Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố.
c. Tiế p tu ̣c triể n khai Chương trin
̀ h phát triể n cơ sở ha ̣ tầ ng viễn
thông ta ̣i Thành phố đế n năm 2020 và Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ
động tại Thành phố đến năm 2025
Sở TTTT đã tham mưu UBNDTP ban hành Quy hoạch hạ tầng viễn thông
thụ động tại Thành phố đến năm 2025 và Kế hoạch chuyển đổi cột ăng-ten trạm
thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) thế hệ mới trên địa bàn Thành phố
giai đoạn 2017-2020 (1.475 trạm) và định hướng đến 2025 (hoàn tất chuyển đổi
3.742 trạm BTS).
Tổng hợp, chuyển kết quả xây dựng dự thảo Kế hoạch ngầm hóa cáp viễn
thông giai đoạn 2018 – 2020 cho Sở Công Thương – Thường trực ban chỉ đạo
ngầm hóa Thành phố để báo cáo UBND Thành phố xem xét ban hành.
Công tác chỉnh trang, làm gọn hạ tầng mạng cáp treo , ngầm hóa đồng bộ hạ
tầng cáp viễn thông, cáp điện lực được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên toàn
địa bàn Thành phố . Đến nay, các đơn vị đã triển khai ngầm hóa mạng cáp viễn
thông đươ ̣c 122 tuyế n công trình , tương đương chiề u dài 295 km; đang tiếp tục
thi công 31 tuyến công trình; tổng khối lượng chiều dài tuyến dây thông tin được
thực hiện chỉnh trang là 3.446,8 km trên 147.166 trụ điện.
Phối hợp với Thành đoàn về đề nghị hỗ trợ cung cấp dịch vụ Wifi miễn phí
cho công nhân tại các khu lưu trú văn hóa trên địa bàn thành phố.
Hoàn thiện và ban hành Hướng dẫn công tác quản lý, vận hành Hệ thống
chuyên ngành quản lý lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông trên nền GIS trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
d. Triển khai các hạ tầng, dịch vụ viễn thông giúp nâng cao khả năng
phục vụ người dân của chính quyền Thành phố
Tiếp tục duy trì, hoàn thiện, đảm bảo vận hành ổn định, liên tục đường dây
nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh, góp ý, hiến kế, giải pháp xây dựng phát triển
Thành phố của người dân qua đầu số 0888247247 đến Thường trực Thành ủy, Ủy
ban nhân dân Thành phố.
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Triển khai bổ sung kết nối liên thông tổng đài khẩn cấp 113-114-115 với
hơn 80 điểm, kết nối các đơn vị phòng cháy chữa cháy, cảnh sát phản ứng nhanh,
trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn 24 Quận-Huyện.
Xây dựng Đề cương Đề án “Xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông
tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua một đầu số
viễn thông duy nhất giai đoạn 2016 – 2020 và sau 2020” và tham mưu và đề xuất
Ủy ban nhân dân Thành phố được tiếp cận nguồn vốn tài trợ của Cơ quan
Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) để hỗ trợ kỹ thuật và hoàn thiện nội
dung Đề án.
Tiếp tục duy trì, hoàn thiện, đảm bảo vận hành ổn định, tiếp nhận thông tin
sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022 trên điạ bàn Thành phố để tiếp nhận thông tin
24/7 về các sự cố hạ tầng kỹ thuật. Người dân có thể phản ánh thông tin qua
nhiều kênh khác nhau như: Thoại (Tổng đài Call Center 1022), tin nhắn (SMS),
cổng thông tin điện tử (Web Portal), thư điện tử (Email), phần mềm ứng dụng di
động (Mobile App),….
Triển khai mở rộng hệ thống tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô
thị (hế thống 1022) - giai đoạn 02.

6

