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TỔNG QUAN VỀ VNPT IOC



Trung tâm điều hành TP thông minh

Makassar (Indonesia, 2/2016)
Trung tâm điều hành Thành phố

thông minh Bristol (Anh, 10/2017)

Trung tâm điều hành tích hợp dịch vụ 

TPTM trên IoT 
(Liên danh  Inneonusa,  Malaysia,  7/2016)

Trung tâm điều hành tích hợp Khu vực kinh tế tự do 

Incheon IFEZ (Hàn quốc, 2014)

Trung tâm điều hành TP Rio de Janeiro 

(Brazil, 12/2010)

1.1. Xu hướng xây dựng IOC trên thế giới
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Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê 

duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền 

vững Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 

2030”

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

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

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng chính phủ về kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy

ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong đó có bổ sung thêm nhiệm vụ Phát triển đô thị thông minh

Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ TT&TT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”

Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh

(phiên bản 1.0)

Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 cả Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai

đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)

Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019 cả Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh

Văn bản số 213/THH-CPĐT ngày 03/03/2021 về hướng dẫn mô hình tổng thể, yêu cầu chức năng, tính năng của Trung tâm Giám

sát, điều hành thông minh cấp tỉnh, cấp bộ (phiên bản 1.0)

1.2. Căn cứ pháp lý tại Việt Nam
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TP CẦN THƠBÌNH DƯƠNG TP HCM BÌNH PHƯỚC TP HÀ NỘI KHÁNH HÒA

QUẢNG NAM TIỀN GIANG

IOC CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

NINH BÌNH HÀ NAM NGHỆ AN

IOC BỘ QUỐC PHÒNG

IOC BỘ CÔNG AN

IOC BỘ TÀI CHÍNH

IOC BỘ TN & MT

IOC BỘ TT & TT

IOC BỘ KH & ĐT

IOC BỘ Y TẾ

IOC BỘ NGÀNH KHÁC

TRUNG TÂM 

THÔNG TIN, 

CĐĐH CỦA CP, 

TTCP

1.3. Xây dựng IOC sẽ thúc đẩy chuyển đổi số

KHÁC
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IOC – “Bộ não số”

 Sử dụng những công nghệ phù hợp

nhất đối với từng tập khách hàng khác

nhau; 

 Tùy biến theo yêu cầu cụ thể của từng

địa phương triển khai

 Không giới hạn công nghệ hay phụ

thuộc vào một đối tượng cụ thể

 Phù hợp với luật pháp và yêu cầu của

từng trường hợp cụ thể

Công nghệ

Đồng hành, cùng quản lý và hỗ trợ 

tối đa đối với địa phương

 Tùy biến theo từng yêu cầu cụ thể, 

đảm bảo xây dựng theo các đặc

trưng riêng biệt của mỗi địa phương

Quản trị & Vận hành

 Kiến trúc mở, tận dụng tối đa

những thành phần đang có của

khách hàng; 

 Xây dựng, thiết kế và phát triển

đảm bảo kế thừa và tái sử dụng

trong tương lai

Kiến trúc Đảm bảo khả năng tích hợp và cung

cấp dữ liệu theo các tiêu chuẩn đặt ra

 Xây dựng các modul riêng biệt để phù

hợp với từng loại đối tượng

 Hỗ trợ đầy đủ tới tất cả các tỉnh thành, 

tất cả các lĩnh vực, với mọi loại đối

tượng

Cùng xây dựng, tối ưu, kết nối tới các

chuyên ngành cụ thể tại mỗi tỉnh thành

trên cả nước

Tích hợp
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1.4. Quan điểm xây dựng IOC của VNPT
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1.5. Đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ TT&TT và được ghi nhận

bởi chuyên gia và cộng đồng sử dụng thực tế

Nền tảng Trung tâm điều hành thông minh

(Đáp ứng theo văn bản số 213/THH-CPĐT năm 2021 

của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông)

Giải Bạc giải thưởng Make 

in Vietnam

Giải pháp số xuất sắc

Giải thưởng Sao Khuê 2021

Lĩnh vực: Chính phủ số

Giấy chứng nhận sản phẩm xếp hạng 5 sao –

Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam



8

1.6. Mô hình kết nối
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1.7. Một số trung tâm chức năng các tỉnh, thành phố

đang triển khai
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1.8. Minh họa một số phân hệ cơ bản



THÔNG TIN

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA? TẠI SAO NÓ XẢY RA? NHỮNG GÌ CÓ THỂ XẢY RA? PHẢI LÀM GÌ, LÀM THẾ NÀO?

DWH

BI/BIGDATA
1 2 3

4
5

6

7
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1.9. Mức độ trưởng thành phân tích dữ liệu của VNPT IOC

TỐI ƯU
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Phân tích dự báo

 Phân tích này đưa ra dự đoán về 

kết quả trong tương lai dựa trên 

dữ liệu hiện tại hoặc quá khứ. 

 Dự báo chỉ là một ước tính, độ 

chính xác của nó dựa trên số 

lượng thông tin chi tiết bạn có và 

những gì bạn khám phá được 

trong đó

Phân tích đề xuất

 Kết hợp những gì diễn ra từ 

phân tích trước đó để xác định 

hành động nào cần thực hiện 

trong một vấn đề hoặc quyết 

định hiện tại

Phân tích chẩn đoán

 Sử dụng dữ liệu quá khứ

 Tìm ra nguyên nhân từ 

các dữ kiện được tìm 

thấy trong phân tích 

thống kê

Phân tích suy luận

 Sử dụng dữ liệu quá khứ

 Tìm thấy các kết luận

khác nhau từ cùng một

dữ liệu nếu chọn các

mẫu khác nhau

Phân tích mô tả

 Sử dụng dữ liệu quá khứ

 Cho thấy giá trị trung

bình và độ lệch cho dữ

liệu liên tục hoặc tỷ lệ

phần trăm và tần suất

cho dữ liệu phân loại



1.10. Quản lý điều hành trên nền tảng thống nhất
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1.11. Ứng dụng di động thông minh phục vụ chỉ đạo 

điều hành
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KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM 

TRIỂN KHAI IOC



2.1. Kinh nghiệm triển khai – Cấp Chính phủ
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2.2. Kết quả triển khai – Cấp Địa phương
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Trung tâm điều hành IOC:
- Đã khai trương: 32 điểm

- Đã hoàn thành xây dựng: 6 điểm

- Đang xây dựng: 6 điểm

IOC tỉnh Bình Dương quy mô 108 màn hình khai trương ngày 19/4/2022



2.3. Trung tâm IOC hỗ trợ đắc lực trong

phòng chống đại dịch Covid-19

Kết hợp đồng bộ các giải pháp:
- Cổng thông tin phòng chống dịch Covid-19

- Hệ thống giám sát hành vi di chuyển của người

dân (tuân thủ cách ly)

- Tổng đài đa kênh 1022, callbot trả lời tự động

- Ứng dụng phản ánh hiện trường

- Hệ thống bảng điều hành (dashboard), IOC APP 

hỗ trợ lãnh đạo nắm bắt kịp thời thông tin phục

vụ chỉ đạo điều hành

Kết hợp đồng bộ các giải pháp về

camera:
- Hệ thống camera giám sát khu vực cách ly, 

camera xã hội hóa, camera chính quyền đã

triển khai.

- Camera trí tuệ nhân tạo (AI Camera) nhận

dạng tụ tập đám đông, không đeo khẩu trang, 

truy vết nhận dạng khuôn mặt,…
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