Ngay sau hi tho chuyên v án Chuyn i s TP à Nng, sáng 23/3, Phó Giám c S TT&TT à Nng Trn
Ngc Thch ã trao i vi VietNamNet v mt s ni dung liên quan n chuyn i s ti TP à Nng.
Xây dng à Nng tr thành ô th sinh thái, thông minh
Tha ông, Hi ng Chuyên gia t vn chuyn i s có nhim v t vn cho lãnh o TP à Nng nhng lnh vc c th
nào? Tng chuyên gia s có vai trò ra sao trong vic kt ni các doanh nghip thc hin chuyn i s?
S TT&TT ã tham mu UBND TP thành lp Hi ng Chuyên gia t vn chuyn i s thành ph à Nng.
Hi ng này có nhim v t vn, phn bin cho lãnh o thành ph v chin lc, k hoch, u t, k thut, công ngh, th
trng, tài chính, ngun nhân lc và xu hng phát trin nhm trin khai chuyn i s ti à Nng.
Các thành viên trong Hi ng là nhng chuyên gia, nhà khoa hc u ngành, ã có nhiu nm kinh nghim
công tác trong các c quan nhà nc, doanh nghip, trng i hc và vin nghiên cu.

Chuyn i s a à Nng tr thành ô th sinh thái, thông minh
S TT&TT TP à Nng và Cc Tin hc hóa, B TT&TT ã ký kt biên bn ghi nh hp tác v trin khai chuyn i s.
Trên c s ó, S TT&TT ang tham mu thành lp các nhóm chuyên gia v chính quyn s, kinh t s, xã hi s
và ph trách t vn cho các s, ngành trin khai lnh vc u tiên chuyn i s. c bit là làm cu ni gia thành ph vi
các c quan, t chc, doanh nghip tham gia vào công cuc chuyn i s ca à Nng.

S TT&TT TP à Nng c giao là c quan thng trc Hi ng Chuyên gia t vn chuyn i s thành ph. Vic thành lp
Hi ng Chuyên gia có ý ngha nh th nào vi à Nng trong giai on hin nay, tha ông?
B Chính tr ã ban hành Ngh quyt s 52-NQ/TW v mt s ch trng, chính sách ch ng tham gia cách mng
công nghip ln th t. Th tng Chính ph ã ban hành Chng trình Chuyn i s quc gia ti Quyt nh s 749/QTTg.
Hin nay, S TT&TT ang tham mu xây dng d tho Ngh quyt chuyên chuyn i s và án Chuyn i s ti
thành ph à Nng n nm 2025, nh hng n nm 2030.
trin khai chuyn i s ti à Nng thành công, iu tiên quyt cn phi có là chin lc, tm nhìn, mc tiêu, nhim v, gii
pháp úng n, rõ ràng, d tip cn, kh thi và hiu qu.
Do ó, vic thành lp Hi ng Chuyên gia có ý ngha rt quan trng vi à Nng, va t vn, óng góp, hoàn thin
án Chuyn i s phù hp vi xu hng và yêu cu thc tin, xng tm vi v th ca thành ph. Bên cnh ó, tham gia,
hng dn, t vn trong sut quá trình trin khai, t chc thc hin án, góp phn phát trin kinh t xã hi, xây dng à
Nng tr thành ô th sinh thái, thông minh, hin i và áng sng nh Ngh quyt ca B Chính tr v phát trin
thành ph à Nng ã ra.
S phi hp vi các doanh nghip công ngh s
trin khai hiu qu quá trình chuyn i s, các n v phi chun b nhng iu kin nhân lc, vt lc th nào, tha ông?
Theo ch trng ca lãnh o thành ph, Ban Thng v Thành y s ban hành Ngh quyt v chuyn i s thng nht
ch trng, quan im, nhim v, gii pháp chính và có c h thng chính tr trin khai. Còn UBND thành ph s
ban hành án có mc tiêu, l trình, nhim v c th giao tng c quan. Sau ó, các ngành, a phng có k hoch
chi tit trin khai và s có hng dn c th n ngi dân, c quan, t chc. Nhng trc mt, S TT&TT ang trin khai và
xác nh nh sau:

Chuyn i s a à Nng tr thành ô th sinh thái, thông minh
Chuyn i s góp phn xây dng à Nng tr thành ô th sinh thái, thông minh, hin i và áng sng nh Ngh quyt
s 43 ã ra.
V truyn thông, hng dn: Theo nh Quyt nh s 749/Q-TTg, nhn thc óng vai trò quyt nh trong chuyn i s
và trc mt à Nng tp trung cung cp thông tin, hng dn cho ngi dân, doanh nghip bit v chuyn i s. C th,
qua các kênh cung cp thông tin thng xuyên hàng ngày nh ng dng "Danang Smart City", Facebook
“Danang Smart City”, Zalo “Tng ài 1022 à Nng”, hotline in thoi “*1022”, cung cp các banner,
poster, phn, t ri tuyên tuyn, hng dn.
i vi mi c quan, t chc, có th tin hành chuyn i s ngay thông qua vic s dng ngun lc, h thng k thut sn có
s hóa toàn b tài sn thông tin ca mình, tái cu trúc quy trình nghip v, c cu t chc và chuyn i các mi
quan h t môi trng truyn thng sang môi trng s; ngha là thay i, ti u da trên nhng gì hin có; không phi
chun b hay u t nhiu.
i vi ngi dân, tích cc s dng các dch v, ng dng s ca các c quan nhà nc s dng; s dng các nn tng s thng
mi in t, thanh toán không dùng tin mt ca Vit Nam; ng thi a ra các yêu cu c th v dch v cn th hng (qua
Tng ài 1022, hoc Cng Góp ý à Nng (gopy.danang.gov.vn) các c quan trin khai; c bit s dng mng xã
hi úng mc ích, a thông tin trách nhim.
Thay i trong quá trình chuyn i s ng ngha vi vic loi b cách làm c, ón nhn cách làm vic mi. ây là iu
không d, c bit trong nhiu c quan, doanh nghip nhà nc. Di góc qun lý nhà nc, ông có th chia s quan
im v vn này th nào?

Chuyn i s không phi p b hoàn toàn, làm mi hoàn toàn, mà làm mt s vic hay gii mt s bài toán trc ây
không làm c, làm nhng không tt, không em li giá tr hay không em li li nhun bng cách thay i mô
hình, quy trình nghip v, kt hp vi công ngh s, d liu s.
Sau khi án ban hành, S TT&TT s phi hp vi các doanh nghip công ngh s a ra mt s mô hình khuyn
ngh, cng nh có chng trình trc tip t vn, h tr cho doanh nghip các lnh vc thc hin chuyn i s phù hp, tit
kim, hiu qu.
Ti hi tho chuyên gia v án chuyn i s à Nng n nm 2025, nh hng n nm 2030 din ra ngày 22/3, UBND
TP à Nng ã công b quyt nh thành lp Hi ng Chuyên gia t vn Chuyn i s TP à Nng. ng thi, quyt nh chn
ngày 28/8 là ngày Chuyn i s ca thành ph.
Cám n ông!
Theo "Báo VietNamNet" (Kiu Oanh - H Giáp (Thc hin))

