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I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án 

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, công nghệ thông 

tin đang được triển khai ứng dụng một cách mạnh mẽ, rộng rãi, có hiệu quả và 

ngày càng có vai trò rất quan trọng, là phương tiện hữu hiệu phục vụ cho công 

cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. 

Thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, với vai 

trò là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay trên địa bàn 

thành phố Thanh Hóa vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ, nên chưa đáp ứng yêu cầu 

trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển của 

thành phố Thanh Hóa nói riêng và của tỉnh nói chung. Do đó, nhằm nâng cao 

hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển các dịch vụ đô thị và nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân, theo đúng quan điểm lấy người dân làm trung tâm 

và chủ trương của Đảng, Nhà nước là chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì việc đầu tư 

xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh là cần thiết. 

2. Sự phù hợp với các mục tiêu; kế hoạch và quy hoạch có liên quan 

Việc đầu tư dự án là phù hợp với Đề án phát triển đô thị thông minh bền 

vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018; 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020; Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện 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; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2025; Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/12/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 4216/QĐ-

UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

3. Thông tin chung của dự án 

3.1. Tên dự án: Xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành 

đô thị thông minh. 

3.2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Thanh Hóa. 
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3.3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô 

thị thông minh theo Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 

2025 (Phiên bản 1.0) được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại văn bản số 

3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019; đảm bảo thực hiện các chức năng quản 

lý, điều hành và giám sát trên các lĩnh vực của đời sống, phục vụ tiện ích cho 

người dân,… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa 

nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Từng bước thiết lập cơ sở hạ tầng 

tiên tiến cho sự phát triển của thành phố, không ngừng nâng cao chất lượng đời 

sống của người dân, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh và các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời, sẵn sàng nâng 

cấp, mở rộng tích hợp các dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai với mục 

tiêu trở thành một thành phố thông minh bền vững. 

3.4. Quy mô đầu tư:  

Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô 

thị thông minh trên 07 nhóm lĩnh vực, cụ thể: 

a) Lĩnh vực Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, truyền thông, đào 

tạo phục vụ đô thị thông minh: 

(1) Hạ tầng kết nối: Triển khai lắp đặt các điểm wifi công cộng tại các địa 

điểm công cộng của thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch...; Triển 

khai phần mềm quảng bá du lịch, phần mềm quản lý thiết bị wifi; Thi công lắp 

đặt; 

(2) Truyền thông tới người dân, doanh nghiệp; 

(3) Xây dựng quy chế, quy trình hoạt động đô thị thông minh; 

(4) Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ đô thị thông minh: Triển khai cho các 

cán bộ trong các đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

(đào tạo về sử dụng và khai thác; duy trì cập nhật tính năng trong các năm). 

b) Lĩnh vực Quản lý, điều hành: 

(1) Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; Hệ thống phần mềm 

quản lý điều hành tập trung IOC; 

(2) Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; 

(3) Hệ thống họp thông minh: Thiết bị di động sử dụng trong các cuộc 

họp của thành phố Thanh Hóa; Phần mềm họp không giấy tờ; Hệ thống ghi biên 

bản phòng họp tự động; 

(4) Các hệ thống quản lý đô thị: Hệ thống quy hoạch xây dựng trên bản đồ 

số phục vụ công tác quản lý, cấp phép và công khai thông tin; Hệ thống quản lý 

vệ sinh môi trường; 
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(5) Kho dữ liệu dùng chung của thành phố: Từ các hệ thống thông tin 

triển khai từ tỉnh mà thành phố Thanh Hóa được thụ hưởng; Từ các hệ thống 

thông tin được thành phố Thanh Hóa xây dựng; 

(6) Hệ thống số hóa văn bản chính quyền điện tử thành phố: Hồ sơ tố cáo 

khiếu nại, hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ hộ tịch,… 

c) Lĩnh vực Văn hóa xã hội: 

(1) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân: Ứng dụng công 

dân thông minh - Smart thành phố Thanh Hóa; Dịch vụ Callbot tổng đài hỗ trợ 

giải quyết thủ tục hành chính công; Dịch vụ SMS tự động; 

(2) Y tế thông minh: Khám chữa bệnh từ xa; Quản lý bệnh truyền nhiễm, 

không lây nhiễm; Hệ thống chuẩn đoán hình ảnh; Hồ sơ sức khỏe điện tử 

người dân; 

(3) Giáo dục thông minh: Cổng thông tin giáo dục; Tuyển sinh đầu cấp; 

Học bạ điện tử; Học thi trực tuyến; cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; Hệ thống điểm 

danh học sinh. 

d) Lĩnh vực An ninh trật tự: 

(1) Hệ thống camera an ninh trật tự, nhận diện đám đông, giám sát tầm 

xa: Hệ thống camera an ninh trật tự xã, phường; Phần mềm quản lý tích hợp 

camera; Phần mềm nhận diện khuôn mặt đám đông; 

(2) Hệ thống camera tầm nhiệt, camera quét mã QR Code; 

(3) Hệ thống cảnh báo cháy nhanh: Cập nhật cơ sở dữ liệu về vị trí, địa 

điểm, hướng tiếp giáp, sơ đồ thiết kế, phương tiện và tổ ứng cứu PCCC tại chỗ 

của các cơ sở kinh doanh thiết yếu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, phục vụ 

công tác điều hành tác chiến khi có sự cố cháy nổ xảy ra; Lắp đặt thiết bị cảnh 

báo cháy nhanh tại các cơ sở kinh doanh thiết yếu trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa. 

đ) Lĩnh vực Giao thông vận tải: 

(1) Hệ thống đo đếm lưu lượng giao thông: Hệ thống tích hợp với nguồn 

dữ liệu camera giao thông của Công an tỉnh để lấy luồng tích hợp vào hệ thống 

đo đếm lưu lượng giao thông; Triển khai lắp đặt camera giao thông, camera đo 

đếm lưu lượng giao thông, các vật tư khác; Xây dựng phần mềm phân tích hình 

ảnh qua camera giao thông để xác định vi phạm giao thông; phần mềm xử lý 

nghiệp vụ vi phạm giao thông; Triển khai hệ thống máy chủ; 

(2) Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh: Hệ thống camera giám sát; Hệ 

thống chụp biển số, thu tiền vé tự động ở đầu ra/vào các bãi đỗ xe. 

e) Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường: 

(1) Hệ thống quan trắc môi trường; 
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(2) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

g) Lĩnh vực Kinh tế: 

(1) Du lịch thông minh: Hệ thống cơ sở dữ liệu số 3D văn hóa - du lịch 

thành phố Thanh Hóa; Cổng thông tin và ứng dụng (Apps) du lịch thông minh;  

Dịch vụ Chatbot trả lời tự động; Phần mềm bản đồ số tương tác 3D du lịch thành 

phố Thanh Hóa; Hệ thống quảng bá, tổ chức sự kiện, triển lãm, số trực tuyến 3D 

và sàn thương mại điện tử sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương; 

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp: Hệ thống quản lý hộ kinh doanh cá thể. 

3.5. Nhóm dự án: Nhóm B. 

3.6. Lĩnh vực: Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin. 

3.7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 350 tỷ đồng. 

3.8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ 

100 tỷ đồng; phần còn lại bố trí từ nguồn ngân sách thành phố Thanh Hóa và các 

nguồn huy động hợp pháp khác. 

3.9. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

3.10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.  

3.11. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Không quá 04 năm, kể từ khi bố trí vốn 

thực hiện dự án. 

4. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định 

sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

Dự án đầu tư hoàn thành sẽ đưa thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị 

thông minh theo Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 

2025 (Phiên bản 1.0) được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại văn bản 

số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019; đảm bảo thực hiện các chức năng 

quản lý, điều hành và giám sát trên các lĩnh vực của đời sống, phục vụ tiện ích 

cho người dân,… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

Thanh Hóa nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Từng bước thiết lập cơ 

sở hạ tầng tiên tiến cho sự phát triển của thành phố, không ngừng nâng cao chất 

lượng đời sống của người dân, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh và các mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời, 

sẵn sàng nâng cấp, mở rộng tích hợp các dịch vụ đô thị thông minh trong tương 

lai với mục tiêu trở thành một thành phố thông minh bền vững. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

về dự kiến lần 2 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Thanh Hóa lập báo cáo 
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đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 

trở thành đô thị thông minh; thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật 

Đầu tư công. 

2. Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương dự án của UBND thành phố 

Thanh Hóa, Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm 

định tại Báo cáo số 172/BC-HĐTĐ ngày 03/12/2021. Nội dung báo cáo thẩm 

định đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định đảm bảo theo quy định 

tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư của Hội đồng 

thẩm định, UBND thành phố Thanh Hóa đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và có Tờ 

trình số 1399/TTr-UBND ngày 04/12/2021 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án. 

4. Thực hiện Kết luận số 543-KL/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiêu chí xác định những chương trình, dự án quan trọng cần xin ý 

kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu 

tư, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến về 

chủ trương đầu tư dự án và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương 

đầu tư dự án tại Công văn số 2004-CV/VPTU ngày 16/12/2021. 

5. Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 36/CV-KTNS 

ngày 19/01/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND thành phố 

Thanh Hóa đã rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ và có Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 

18/02/2022 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.   

6. Dự án Xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành đô thị 

thông minh có dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, thuộc tiêu chí dự 

án nhóm B, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh (quy định 

tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công). 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố 

Thanh Hóa. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thành phố Thanh 

Hóa đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh. 

3. Báo cáo số 172/BC-HĐTĐ ngày 03/12/2021 của Hội đồng thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thành phố Thanh Hóa trở 

thành đô thị thông minh. 




