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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TCBC-STTTT        Đắk Lắk, ngày         tháng  8  năm 2021 
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk 

  

 

Căn cứ  Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 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; 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 Bộ Thông tin và 

Truyền Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh; 

Căn cứ Công văn số 4176/BTTTT-THH, ngày 22/11/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông V/v hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Thông qua Đề án xây dựng Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông 

minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 

Thực hiện Kế hoạch số 4031/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về kế hoạch Triển khai các Dịch vụ đô thị thông minh tại Trung tâm Giám sát, 

điều hành đô thị thông minh năm 2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan thống 

tấn, báo chí về “hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk” 

bắt đầu kể từ ngày 01/09/2021. Các dịch vụ được cung cấp trực tuyến trên mạng 

internet. 

Việc triển khai các dịch vụ đô thị thông minh nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ 

công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: 

KTXH, trật tự xã hội, giao thông, môi trường đô thị, xử lý hồ sơ hành chính công trực 

tuyến và an toàn an ninh mạng. 

Các dịch vụ được triển khai bao gồm: Giám sát, điều hành kinh tế và xã hội, 

Giám sát an ninh trật tự đô thị và điều hành giao thông, Dịch vụ phản ánh hiện 

trường, Giám sát an toàn thông tin mạng, Giám sát hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Phạm vi triển khai các dịch vụ chủ yếu tại thành phố Buôn Ma Thuột, riêng Dịch 

vụ phản ánh hiện trường được triển khai mở rộng xuống các địa bàn thị xã Buôn Hồ, 

huyện Cư M’Gar, huyện EaKar, huyện  Krông Năng. 

Việc vận hành hệ thống các dịch vụ được giao cho Trung tâm Giám sát, điều 

hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk (Dak Lak IOC) thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông. Chi tiết các dịch vụ như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-950-qd-ttg-2018-de-an-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-2018-2025-389529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-829-qd-btttt-2019-khung-tham-chieu-ict-phat-trien-do-thi-thong-minh-phien-ban-1-0-422873.aspx
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1. Dịch vụ Giám sát, điều hành Kinh tế và Xã hội: Hỗ trợ lãnh đạo UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo điều hành, theo dõi 

chi tiết các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh; các nhóm chỉ tiêu về vốn đầu 

tư; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; các hoạt động bán lẻ hàng hóa, thương mại 

dịch vụ, du lịch; …. Theo dõi các chỉ số PCI, PAPI, ICT của tỉnh và các chỉ số quan 

trọng khác phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội trên toàn địa bàn. 

Việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND 

cấp huyện thông qua qua ứng dụng Đắk Lắk G. 

2. Dịch vụ Giám sát an ninh an trật tự đô thị và điều hành giao thông: Áp 

dụng các tính năng thông minh trên các camera để hỗ trợ cho chính quyền và người 

dân thành phố Buôn Ma Thuột giám sát, điều hành hệ thống giao thông đô thị, xử lý 

tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, phân tích dữ liệu về lưu lượng giao thông, loại 

phương tiện giao thông để tự động cảnh báo, dự báo các trường hợp kẹt xe. Tiếp nhận 

và truy vết thông tin đối tượng nghi phạm di chuyển trên địa bàn thành phố. 

Dịch vụ cung cấp thông tin đến chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột qua ứng 

dụng Đắk Lắk G, cung cấp cho người dân đến thành phố Buôn Ma Thuột qua ứng 

dụng Đắk Lắk trực tuyến. 

3. Dịch vụ phản ánh hiện trường: Đây là kênh giao tiếp quan trọng giữa người 

dân và chính quyền, giúp cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những góp ý, 

phản ánh, kiến nghị của người dân, đánh giá kết quả xử lý. Đồng thời công khai, minh 

bạch các kết quả xử lý, tạo lòng tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 

hướng đến xây dựng đô thị thông minh. Dịch vụ tiếp nhận phản ánh của công dân và 

doanh nghiệp trên các lĩnh vực: Số điện thoại vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường, vi 

phạm quảng cáo, tụ tập buôn bán, xây dựng không phép, nước thải, xả rác, vấn đề 

khác… 

Hiện nay dịch vụ được triển khai tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, 

huyện Cư M’Gar, huyện EaKar, huyện  Krông Năng. Người dân thực hiện phản ánh 

hiện trường thông qua ứng dụng Đắk Lắk trực tuyến. 

- Riêng đối với thị xã Buôn Hồ: 

+ Cổng tương tác công dân https://daklak.vts-paht.com 

+ Ứng dụng IOS và Android dành cho cán bộ, công chức và người dân: Tương 

tác người dân Đắk Lắk. 

4. Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin mạng (SOC): Giúp các cơ quan chức 

năng giám sát, phát hiện và phòng chống các cuộc tấn công mạng; cảnh báo kịp thời 

các bất thường, các nguy cơ bị tấn công tiềm ẩn trên máy trạm, máy chủ; đảm bảo an 

toàn thông tin, an toàn dữ liệu, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin cũng như gián đoạn hoạt 

động của các hệ thống thông tin của đơn vị, gây ra những thiệt hại to lớn. 

Việc giám sát an toàn thông tin lớp mạng phân vùng mạng DMZ tại Trung tâm 

dữ liệu tỉnh Đắk Lắk. Giám sát bất thường tấn công APT trên một số máy trạm Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông, Dak Lak IOC, UBND Thành phố 

Buôn Ma Thuột, UBND Thị xã Buôn Hồ. 

https://daklak.vts-paht.com/
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5. Dịch vụ Giám sát hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Hỗ trợ các sở, ban, 

ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình xử 

lý hồ sơ hành chính công trực tuyến của đơn vị như: Tình hình tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến, Hồ sơ xử lý quá hạn, Đơn vị có nhiều hồ sơ quá hạn, Lĩnh vực có nhiều hồ sơ 

quá hạn. 

Thông tin được gửi đến các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Cán bộ, công chức 

tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ứng dụng Đắk Lắk G để giám sát, theo dõi và xử lý. 

6. Địa chỉ ứng dụng và các tài liệu hướng dẫn sử dụng 

- Cổng tương tác công dân: http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn 

- Ứng dụng IOS và Android dành cho người dân: Đắk Lắk trực tuyến. 

- Ứng dụng IOS và Android dành cho cán bộ, công chức: Đắk Lắk G. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/tai-lieu-

huong-dan-su-dung.html 

- Dịch vụ “phản ánh hiện trường” tại thị xã Buôn Hồ:  

+ Cổng tương tác công dân: https://daklak.vts-paht.com 

+ Ứng dụng IOS và Android dành cho cán bộ, công chức và người dân: Tương 

tác người dân Đắk Lắk. 

+ Tài liệu  hướng dẫn sử dụng:  

https://daklak.vts-paht.com/Upload/DownApp/HDSD_appCongDan_DakLak.pdf 

https://daklak.vts-paht.com/Upload/DownApp/HDSD_appCanBo_DakLak.pdf 

https://daklak.vts-paht.com/Upload/DownApp/HDSD_PAHT_webquantri_DAKLAK.pdf 

Thông tin liên hệ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk 

Lắk. Địa chỉ: 28B đường Y Bih Alêo, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk, điện thoại 0262.3918.819; Đ/c Phan Xuân Thủy – Giám đốc Trung tâm, ĐT: 

0932.578.579./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Đắk Lắk; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP, CNTT. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Trần Văn Hiền 

 

http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/
https://daklak.vts-paht.com/
https://daklak.vts-paht.com/Upload/DownApp/HDSD_appCongDan_DakLak.pdf
https://daklak.vts-paht.com/Upload/DownApp/HDSD_appCanBo_DakLak.pdf
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