
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Doe 1p - Tr do -  Hnh phüc 

S& 2 /O/QD-UBND Da Náng, ngày25'tháng näm 2021 

QUYET DINH 
A • A A A A • A • * s * Ye vice ban hanh Be an Chuyen doi so tren dla  ban thanh pho Ba Nang 

dn nãm 2025, djnh hir&ng dn nãm 2030 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cz Lut i'd cht'c chInh quyn a'ja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015 
và Lut sia doi, bó sung m5t so diu cüa Luat  To chc CiiInh phz và Lut To 
chi'c chInh quyên dfaphwang ngày 22 tha'ng 11 näm 2019; 

Can cz' Lut COng ngh thông tin ngày 29 tháng 6 nám 2006, 

Can th Quye't djnh sO' 950/QD-7Tg ngày 01 tháng 8 nám 2018 cüa Thu 
twang ChInh phz phê duyçt Dé an phát triên dO thj thông minh ben vI?ng Vit 
Nam giai doQn 2018-2025, djnh htthng dO'n nám 2030; 

Can cz QuyO't djnh sO' 749/QD-Tfg ngày 03 tháng 6 näm 2020 cia Thu 
twang C'hInh phi phê duyt Chwoiig trInh C'huydn ddi sO' quO'c gia den nám 
2025, djnh hwó'ng dEn näm 2030; 

Can ci Quyê't d/nh sO' 2289/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nám 2020 cua Thi 
tu'&ng ChInh phi ban hành Chiê'n lwc'c quOc gia ye Các/i ming cong nghip iOn 
thv tw q'én nám 2030; 

Can cz Quyé't djnh sO' 127/QD-TTg ngày 26 thOng 01 nám 2021 cia Thi 
tithng ChInh ph' ban hOnh Chié'n lu'crc quOc gia v nghiên cfru, phOt trién vO 
thig c4tng  TrI tu nhOn tqo dé'n nám 2030; 

Can cz Quyé't dfnh sO' 359/QD-TTg ngày 15 thOng 3 nám 2021 cia Thi 
tu'O'ng ChInh phu phé duyt Diu chinh quy hogch chung thành phô Dà Náng 
dIn nàm 2030, tOm nhIn 2045; 

Can cu' Quyé't djnh sO' 942/QD-TTg ngày 15/6/2021 cüa Thz twang ChInh 
phi phê duyt Chié'n iwcic phOt triê'n ChInh phu din t't huthig tO'i ChInh phi sO' 
gial doçin 202 1-2025, djnh humg dIn nàm 2030, 

COn th Chi thf sO' 01/CT-TTg ngày 14 thOng 01 nOm 2020 cua Thu twOng 
ChInh phu ye thuc day phát tridn doanh nghip cong ngh sO Vit Nam; 

COn th Quyé't djnh sO' 2323/QD-BITTT ngày 31 tháng 12 nOm 2019 cua 
Bó Thông tin và Truyên thông ban hOnh Khung Kiên tric ChInh phu din t& Viçt 
Nam phiên ban 2.0; 

COn ci Nghj quylt sO' 05-NQ/TU ngày 17 thOng 6 nOm 2021 cua Ban 
ChIp hOnh Dáng b thành phI v chuyln dli so trén dja bàn thành phO den nOm 
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2025, dinh hithng dIn nám 2030, 

Can ci- Ghuvng trinh so' 35-CTr/TUngày 16 tháng 12 nám 2019 cia Ban 
Thithng vlj Thành iy  triên khai thuv hin Nghj quyêt sO' 52-NQ/TW ngày 27 
tháng 9 näm 2019 cüa Bô ChInh tn v mç5t so' chi truv'ng, chInh sách chz dç3ng 
tham gia cuç5c C'ách mgng cong nghip ln th tu, 

C'än ci' Chu'cing trInh so' 37-CTr/TUngày 31 tháng 01 nám 2020 cia Ban 
Thu'àng vy Thành iy tniên khai thuv hin Chuyên d "Tap  trung dáu tu' phát 
tnién, day mgnh thig dyng cong nghç thông tin, din t viln thông phui hcrp vó'i 
xu hithng Cách mng cOng nghiep 4.0 go'n vái xáy dy'ng chInh quyên din t 
thành phô thông minh ", 

Cán c Nghj quyê't so' 07-NQ/TU ngày 16 tháng 4 nàm 2019 cüa Ban 
Thu'ôig vy Thành iy  ye phát triln ha tang cOng ngh thông tin và truyên thông 
tiép cgn xu hwóig Cách rngng cong nghip 4.0; 

Can ct Quyê't d.inh so' 5172/QD-UBND ngày 31 tháng 10 nám 2018 cza 
UBND thành phô Dà Náng ban hành Kiln trc tong the C'hInh quyén din ti 
thànhphO'Dà Nang; 

C'än ci Quylt djnh so' 164/QD-UBND ngày 11 tháng 01 näm 2018 cza 
UBND thành phO Dà Náng ban hành Kiln trzc tdng the thành phO thông minh ' 
thành phI Dà Nng, 

Can ci'c Quylt djnh so' 6439/QD-UBND ngày 29 thOng 12 nám 2018 cia.± 
UBND thành pM Dà Náng ban hành D On xây drng thành phô thông minh tçz-
thành phô Dà Náng giai dogn 2018-2025, djnh hu'óng den nám 2030; 

Theo d nghj cia GiOm dlc SO' Thông tin và Truyê'n thông tgi TO' trInh so 
875/TTr-STTTT ngày 16 thOng 7 nám 2021 và TO' trinh sO 1000/TTr-STTTT 
ngày 15 tháng 8 nám 2021; kIt qua bilu quylt cia các thành viên UBND thành 
phô theo Cong van so' 2206/VP-Kr ngày 24 tháng 7 nàm 2021 cia Van phOng 
UBND thành phô Dà Náng. 

QUYET D!NH: 

Biu 1. Ban hãnh kern theo Quy& djnh nay D an Chuyn dôi so trên dja 
bàn thành phô Dà Nng den nàm 2025, djnh hithng den nàrn 2030. 

Diu 2. Giao Giám dc S& Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hqp 
vth các cci quan, &Yn vi lien quan t chüc ph bin, htràng dn và triên khai Dé 
an Chuyên dôi so trên dja bàn thành ph Dà Nng den näm 2025, djnh hithng 
den näm 2030; các s&, ban, ngành, dja phuo'ng xây drng kê hoach  chi tiêt 
chuyên dôi so trong ngãnh, dja phuang, dn vj phi trách. 

Diu 3. Quy& ctjnh nay có hiêu lirc thi hành k tIr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phàng UBND thành ph Dà Nng, Giám dôc các si, 
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ban, ngãnh; Chü tjch UBND các qun, huyn, phing, xä; Thu tiixâng các cc 
quan, to chüc và cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh 
này./. ±f1:- 
Nci nhn: 
- Nhir Biàu 4; 
- IJBQG v CPDT; 
- Van phang Chmnh phü (b/c); 
- B Thông tin và Truyn thông (b/c); 
- Thithng trirc Thành üy DN (b/c); 
- Thu&ng trirc HDND TP (b/c); 
- Chü tich,  các PCT UBND TP; 
- Ciic Tin hQc hóa - B ITU; 
- BCD xây drng CQDT, TPTM và CBS TP; 
- Các ca quan Bang, Mt trn, doàn th; 
- Các ca quan Trung trcxng dóng trén dla  bàn TP; 
- Dài PT-TH DN; - 
- Cong Thông tin din tCr TP. Ba Nang; 
- Luu: VT, S Fri 1. 
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