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Phương pháp thực hiện

Kinh nghiệm và năng lực triển khai

thực tế của VNPT
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ĐÔ THỊ THÔNG MINH



IOC ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

intelligent operation center

ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM



IOC ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

intelligent operation center
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Dân thành thị

Sự phát triển của đô thị hóa tại VN Sự phát triển của cuộc cách mạng

công nghiệp 4.0

BIG DATA AI/Machine 
learning

Internet of 
Thing

4.0

ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM



IOC ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

intelligent operation center
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ÁP DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀO CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ

→ Xuất phát từ điều kiện kinh tế, xã hội, tài chính và đặc biệt là nền tảng công nghệ 

khác nhau mà có cách phát triển đô thị thông minh khác nhau



IOC ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

intelligent operation center

Các văn bản Hướng dẫn triển khai Đề án Xây dựng Đô thị thông minh tại địa phương

TRUNG 
ƯƠNG

CHỦ
TRƯƠNG

CHÍNH 
PHỦ

ĐỊNH 
HƯỚNG

BỘ
TT&TT

HƯỚNG
DẪN

UBND
T/TP

HƯỚNG
DẪN

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

QĐ số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 “về phê duyệt Đề án phát triển đô thị

thông minh bền vững Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến

năm 2030

CV số 58/BTTT-KHCN ngày 11/01/2018 “về việc hướng dẫn các nguyên

tắc định hướng về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong xây dựng đô
thị thông minh ở Việt Nam”

QĐ số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/05/2019 Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh
(phiên bản 1.0)
CV số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn
đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)
CV số 4176/BTTTT-THH ngày về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh



IOC ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

intelligent operation center

Đề án phát triển ĐTTM bền vững VN GĐ 2018-2025 và định hướng đến năm 2030
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10 nhóm giải pháp

3 giai đoạn

7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên

Hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực

phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng

bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, 

thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, 

thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành

mạng lưới liên kết các đô thị thông minh

Mục tiêu

ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM



HỆ QUY CHIẾU 

KỸ THUẬT (CV 

SỐ 829/QĐ-BTTT 

NGÀY 31/05/2020  

Khung tham chiếu

ICT phát triển đô thị

thông minh (phiên

bản 1.0)

HỆ QUY CHIẾU 

QUẢN LÝ VÀ 

HOẠCH ĐỊNH 

CHÍNH SÁCH (CV 

SỐ 3098/BTTT-

KHCN NGÀY 

13/09/2019  

Bộ chỉ số KPI đô thị thông

minh Việt Nam giai đoạn

đến năm 2025 (phiên bản

1.0)

Cơ sở xây dựng ĐTTM của Bộ TT&TT

ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM



NỀN 
TẢNG 
ĐTTM

CÁC HỆ THỐNG 

KHÁC

GIÁO DỤC, Y TẾ, DU 

LỊCH,…

HỆ THỐNG GIÁM 

SÁT ĐIỀU HÀNH 

GIAO THÔNG

HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG TIN 

TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

HỆ THỐNG AN NINH 

TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

HỆ THỐNG GIÁM 

SÁT AN TOÀN 

THÔNG TIN

HỆ THỐNG PHẢN ÁNH 

HIỆN TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM



GIẢI PHÁP CỦA VNPT

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

VNPT IOC



TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH VNPT IOC

Khu vực làm việc

Màn hình ghép

Hành lang 

Khu vực kỹ thuật 

Khu vực phòng nghỉ  

(và tiếp khách)Khu vực chỉ đạo, 
điều hành  (và thăm 

quan)



Dễ dàng kết nối, mở rộng

Giải pháp lõi IOC bảo đảm tính 

mở, sẵn sàng cho phép kết nối 

tích hợp các thành phần hoặc 

các giải pháp thành phần của 

bên thứ 3

Bảo mật cao

Bảo đảm bảo mật an toàn thông tin và 

kết nối dữ liệu.

GIẢI PHÁP VNPT IOC



GIẢI PHÁP IOC (4)
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IOC TỈNH BÌNH PHƯỚC



GIẢI PHÁP IOC (4)BỘ TTTT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỂN KHAI IOC 

“Cục tin học hóa xác nhận Trung tâm IOC của

UBND tỉnh Bình Phước đáp ứng các yêu cầu

chức năng của hệ thống theo các văn bản đã

hướng dẫn.”

Ngoài ra, Cục Tin học hóa đang xây dựng để

trình Bộ TTTT ban hành văn bản hướng dẫn

yêu cầu chức năng và tính năng kỹ thuật cho

Trung tâm điều hành IOC cấp Bộ và cấp tỉnh.



Hỗ trợ tư vấn
xây dựng đề án
ĐTTM cho gần

40 tỉnh

09 tỉnh đã có đề
án được phê

duyệt để triển
khai

15 tỉnh đang
thực hiện
triển khai

Trung tâm điều 
hành thông 

minh

Phản ánh hiện 
trường

Camera giám 
sát an ninh và 

giao thông

Giám sát an 
ninh an toàn 

thông tin (SOC)

Lắng nghe 
thông tin mạng 

xã hội

Du lịch thông 
minh

Giáo dục thông 
minh

Y tế thông minh Nền tảng GIS
Nền tảng IoT 

của VNPT

Giải pháp dịch
vụ hạ tầng: 

Cloud

Nông nghiệp 
thông minh

Phối hợp triển khai Dịch vụ Đô thị thông minh cho nhiều địa phương, từ khâu tư vấn đến triển khai hệ thống

Kinh nghiệm triển khai của VNPT
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Trung tâm điều hành VNPT IOC:

- Đã khai trương: 19 tỉnh

- Đã hoàn thành xây dựng: 4 tỉnh

- Đang xây dựng: 9 tỉnh

Kết quả triển khai – Cấp Địa phương



VNPT IT

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH



Y TẾ SỐ



VNPT kế thừa, 
thực hiện kết

nối và xây dựng
hệ sinh thái y tế

toàn địa
phương Khai thác sức mạnh của 

dữ liệu lớn để tạo khả 
năng dự báo, phòng 

ngừa, dịch chuyển từ 
chữa bệnh sang phòng 

bệnh

Bệnh viện không giấy
tờ. Hệ thống CNTT
quản lý toàn diện bệnh 
viện và YTCS. HTTT y 
tế xuyên suốt từ TW 
đến địa phương. 
HTTTĐH, phân tích dự 
báo cho đội ngũ lãnh 
đạo ngành y tế

Tra cứu thông tin hồ sơ 
bệnh án số hóa. Phối 

hợp chuyên môn 
trên môi trường số. 

Chia sẻ phác đồ điều 
trị. Thiết bị di động 
cho phép làm việc 

mọi lúc, mọi nơi

Các dịch vụ y tế từ xa. 
Hồ sơ sức khỏe cá 
nhân. Bệnh án điện tử. 
KCB từ xa. Thiết bị đeo
thông minh theo dõi tình
hình sức khỏe và kết nối
trực tiếp với bệnh viện

Kết nối
bệnh
nhân

Nâng cao 
năng

suất của 
đội ngũ y 

bác sỹ

Chuyển 
đổi hoạt 
động của 

ngành

Tối ưu 
hoạt động 

của hệ 
thống y tế

Hệ sinh thái Y tế số



Bệnh viện thông minh

Trang 22Thông tư 54/2017/TT-BYT

HIS

LIS

RIS/PACS

EMR

Quản lý 

điều hành

Hạ tầng

An toàn Bảo 

mật

Phi chức năng

Quản trị hệ thống,

Danh mục,

Tiếp nhận,

Khám chữa bệnh ngoại trú, 

Dược,

Viện phí, Kết nối BHYT

Chỉ định Lâm sàng, 

Chỉ định CLS, 

QL Kết quả CLS

Điều trị nội trú, 

Quản lý Phòng, giường 

bệnh, 

Quản lý suất ăn, 

Báo cáo thống kê,

Quản lý Khám sức khỏe

Hàng đợi xếp hàng tự động,

Quản lý Hóa chất, Vật tư tiêu 

hao, 

Trang thiết bị y tế,

Kết nối PACS

Quản lý cấp cứu, 

Quản lý Phòng mổ, 

Hẹn điều trị, 

Ngân hàng máu, 

Thẻ điện tử

Tương tác thuốc, 

Phác đồ điều trị, 

Quản lý Dinh dưỡng, 

Ứng dụng Mobile

Quy trình Kỹ thuật chuyên môn, 

Hồ sơ Bệnh án điện tử, 

Nhận dạng giọng nói, 

KIOS thông tin, 

Thanh toán viện phí điện tử

Quản trị hệ thống, Quản lý danh mục, Chỉ định xét nghiệm, 

Quản lý kết quả xét nghiệm, Kết nối máy xét nghiệm, báo cáo - thống 

kê

Quản lý mẫu xét nghiệm, Quản lý Hóa chất xét nghiệm,

Kết nối  kết nối HIS, Cảnh báo vượt ngưỡng

Quản trị Hệ thống, Cấu hình QL máy chủ PACS, Cấu hình QL máy trạm PACS, 

Quản lý Thông tin chỉ định, Quản lý DS Bệnh nhân được chỉ định

Giao diện kết nối 2 chiều với thiết bị CĐHA,Interface kết nối, liên thông với HIS, 

QL Kết quả chuẩn đoán Hình ảnh, Hỗ trỗ HL7 bản tin - DICOM, Chức năng đo lường, 

Xử lý hình ảnh 2D-3D, Kết xuất hình ảnh DICOM, Báo cáo thống kê

Biên tập, xử lý Hình ảnh DICOM, 

Nén ảnh JPEG2000, Xem DICOM qua WebVier, 

Chuẩn đoán nhiều điểm cầu, 

Chuẩn đoán hình ảnh qua mạng

Quản lý HS Bệnh án, Đồng bộ HS Bệnh án,

Lưu trữ và phục hồi Hồ sơ Bệnh án, 

An ninh hệ thống, Kiểm tra giám sát,

QL Danh mục dung chung nội bộ và tiêu chuẩn, 

Quản lý kết nối và liên thông (HL7 CDA, CCD),

QL Quy tắc nghiệp vụ, 

Sao lưu và phục hồi CSDL

Kế toán – Tài chính, 

Tài sản – trang thiết bị, 

Quản lý nhân lực

Văn bản điều hành, Chỉ đạo tuyến, 

Trang thông tin điện tử, Thư điện tử nội bộ, 

Quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học. Chất lượng bệnh viện

Cơ bản Nâng cao

Cơ bản Nâng cao

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Mức 6 Mức 7

BỆNH VIỆN THÔNG MINH

Quản lýTiền sử bệnh, Quản lý Tài liệu lâm sàng, 

Quản lý Chỉ định, Quản lý Kết quả cận lâm sàng, 

Quản lý Điều trị, Quản lý Thuốc đã kê, 

Quản lý Thông tin Bác sĩ, Dược sĩ, Nhân viên Y tế, 

Quản lý Nhân khẩu, 

Kết nối với hệ thống khác, 



VNPT HIS: 5.904 khách hàng (119 thử nghiệm, 
5.785 chính thức) 

VNPT HMIS: 1.211 khách hàng (125 thử
nghiệm, 1.086 chính thức) 

HSSK: 14 khách hàng (13 thử nghiệm, 1
chính thức) 

RIS/PACS: 38 khách hàng (13 thử nghiệm, 25
chính thức) 

MCAP tích hợp: 61 khách hàng

VNPT LIS: 481 khách hàng (91 thử nghiệm, 390
chính thức) 

Kinh nghiệm triển khai của VNPT – Y tế

Đang triển khai dự án bệnh viện thông minh cho 2 bệnh viện: 
Bệnh viện Đa khoa bưu điện và Bệnh viện Bưu điện



GIÁO DỤC SỐ



Hệ sinh thái Giáo dục số

Kết nối học sinh

•Định danh dữ liệu học
tập từng học sinh. Học
sinh được sử dụng các 
công cụ học tập hiện 
đại, thông minh, phù 
hợp với xu thế của thế 
giới, dễ dàng tiếp cận 
với các học liệu mở, lớp 
học trực tuyến…

Tối ưu hoạt động 
của hệ thống giáo 
dục

•Hệ thống quản lý toàn 
diện các trường học. Hệ 
thống thông tin ngành 
giáo dục xuyên suốt từ 
TƯ đến địa phương

Nâng cao năng 
suất của đội ngũ 
giáo viên

•Trang bị cho đội ngũ 
giáo viên các thiết bị 
hiện đại phục vụ công 
việc: bài giảng điện tử, 
lớp học tương tác thông 
minh với học sinh, kho 
dữ liệu chuyên môn 
dùng chung…

Chuyển đổi hoạt 
động của ngành

•Khai thác sức mạnh của 
dữ liệu lớn để thiết lập 
khả năng dự báo nhu 
cầu cầu học tập,cung 
cấp cho học sinh kiến 
thức theo từng cá thể



Kinh nghiệm triển khai của VNPT – Giáo dục

• 63/63 Tỉnh/TP

• 29K+ Trường học

• 8M+ Hồ sơ HS

• 800K+ Giáo viên

• 3K+ Portal

✓ Smart City Award 2020

✓ Vietnam Digital Award 

✓ Giải Bạc IT World Award

✓ Top 10 Sao Khuê

✓ Top 1 Việt Nam trên App 

Store trong lĩnh vực Giáo dục

✓ Giải 3 Nhân Tài Đất Việt



DOANH NGHIỆP SỐ
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KHỦNG HOẢNG KINH TẾ LẦN 1
Khối Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nổ nhà máy điện 

nguyên tử Chernobyl của Liên Xô, ra đời máy tính 
cá nhân, ứng dụng phần mềm và hệ thống 

mạng nội bộ

Cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ LẦN 2
Khởi đầu từ khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đông 

Nam Á, sự kiện Y2K, bùng nổ Internet và di 
động

1997-1998

2008-2009

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ LẦN 3
Khủng hoảng tài chính toàn cầu GFC, bắt đầu với cuộc 

khủng hoảng thị trường địa ốc tại Mỹ, Dịch cúm A 
(H1N1) lan nhanh đến 214 quốc gia 18K thiệt mạng; 

sau cuộc khủng hoảng này là sự bùng nổ của kinh 
tế chia sẻ

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ LẦN 4 ?
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và được bồi 
thêm “một nhát thí mạng” bởi Corona virus, 

bùng nổ kinh tế số tại nhà và 
xã hội công nghệ

2019-2020

CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU
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~65% 

Lãnh đạo doanh nghiệp 

dự kiến sẽ tăng đầu tư 

vào chuyển đổi số

>80%
Lãnh đạo doanh nghiệp 

cho rằng chuyển đổi số 

ngày càng trở lên cấp 

thiết trong tình hình 

Covid-19

Sáng kiến phục vụ nhu 

cầu làm việc từ xa ở Quy 

mô lớn, an ninh, thương 

mại và tiếp thị điển tử, 

tự động hoá trở thành 

ưu tiên cao trong Covid-

19

XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TÌNH HÌNH COVID-19

Nguồn: BCG Global Digital Transformation Survey 2020 (April-June,2020)



DỮ LIỆU LÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN QUÝ GIÁ

2



AI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ ?



KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VNPT

CHUYỂN ĐỔI SỐ cần xuất phát từ nhận thức cần phải thay đổi và các chiến
lược thay đổi đồng bộ và thích nghi của doanh nghiệp, không phải vấn đề của
riêng bộ phận Công nghệ thông tin

CHUYỂN ĐỔI SỐ cần thực hiện xuyên suốt từ cấp lãnh đạo đến từng bộ phận
của tổ chức, đến từng nhân viên của tổ chức

CHUYỂN ĐỔI SỐ bắt đầu với tầm nhìn dài hạn và bắt đầu thực hiện với những
dự án nhỏ, được điều chỉnh theo các mục tiêu ngắn hạn của tổ chức
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Hạ tầng số

Công nghệ 4.0

Dịch vụ số cơ bản

Quản trị - điều hành kinh 
doanh doanh nghiệp

Giải pháp số ứng dụng 
theo chuyên ngành

Sản phẩm dịch vụ viễn thông và trung tâm dữ liệu: Băng rộng, Di động, Cố định, Đầu số, SMS Brandname, Colocation…

Điện toán đám mây và Nền tảng công nghệ 4.0: Cloud, AI, IOT, BioMetric, Big Data, Payment, Blockchain

Nhóm dịch vụ cơ bản: Thư điện tử, Website, Thư điện tử, Chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử, Hóa đơn điện tử, Hợp đồng điện tử… 

Sản phẩm 
dịch vụ 
chung CRM ERP CCC HRM SCM BI Khác

Sản phẩm 
dịch vụ 

theo 
chuyên 
ngành

Giáo dục 
và Đào 

tạo

Y tế/ 
Chăm 

sóc sức 
khỏe

Ngân 
hàng, Tài 

chính

Phân 
phối, 

Bán lẻ

Du lịch, 
Khách 

sạn

Nông 
nghiệp

Hậu cần, 
Vận tải

Công 
nghiệp, 

xây dựng

ACC

Lớp tích hợp ứng dụng - VNPT Platform: API, SDK…

Thiết bị Thiết bị ONT/ OLT, PC, Android Box, Smartphone, Tablet, Camera, Kiosk… Thiết bị đầu cuối
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VNPT đã chọn hướng tiếp cận “đồng hành 
cùng Chính Phủ, chính quyền địa phương và

doanh nghiệp Việt để chuyển đổi số”
và xem đây là một sứ mệnh lớn

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM



VNPT IT

C TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!


