à Nng t mc tiêu n nm 2030 có ít nht 10 doanh nghip có doanh thu trên 1.000 t ng/nm
NH: HOÀNG SN
Ngh quyt 05 ca Thành y à Nng v chuyn i s n nm 2025, nh hng n nm 2030 xác nh gii pháp phát
trin kinh t s da trên phát trin công nghip CNTT và doanh nghip (DN) công ngh s (CNS), trong ó tp
trung phát trin DN CNTT-TT, DN có ng dng CNS có vai trò “dn dt” trong chuyn i s nhm to ra th
trng và thu hút các DN chuyn i s n à Nng hot ng.
Có 5 nhóm ngành c phân loi thúc y phát trin kinh t s cng nh có s u t chuyên sâu. Trong lnh vc du
lch, à Nng cn trin khai các CNS phc v hot ng nh th du lch thông minh, gn vi nn tng du lch thông
minh to ra h sinh thái cho ngi dùng, nhà cung cp dch v, c quan qun lý, tin ích s. Nhu cu s hóa các
bo tàng, di tích, im tham quan, hình thành sn phm du lch s bng công ngh thc t o/thc t tng cng và
các CNS cng nhm mang n tri nghim tt hn cho du khách và h tr cu h.
Trong lnh vc tài chính, ngân hàng, thng mi in t, thi gian ti TP tp trung trin khai các nhim v liên quan
v Trung tâm tài chính vùng, u tiên công ngh Fintech và xây dng th trng thng mi in t lành mnh, có
tính cnh tranh, phát trin bn vng. ng thi, hình thành h sinh thái gn kt DN thng mi in t vi các nhà sn
xut, nhà phân phi qun lý chui cung ng.
Trong lnh vc giao thông vn ti và logistics, à Nng trin khai các h thng thông minh h tr ngi dân, du

khách tìm kim, s dng phng tin giao thông công cng; trin khai Cng thông tin giao thông trc tuyn, h
thng giám sát, qun lý thu phí u xe thông minh, h thng giám sát iu khin giao thông qua camera theo
thi gian thc. TP cng hình thành các trung tâm kho bãi, chia chn t ng da trên CNS phc v logistics…
Công ngh s hin din rng khp
Theo ch o ca Bí th Thành y à Nng Nguyn Vn Qung, tm nhìn n nm 2030, TP s xây dng và trin khai
hiu qu án h tr DN nh và siêu nh, DN ngành ngh truyn thng, DN sn xut trên a bàn chuyn i sang
cung cp sn phm, dch v trên các nn tng s, thng mi in t… Mt s DN s c la chn trin khai chuyn i s, thí
im mô hình nhà máy thông minh nhân rng.
Hot ng kinh doanh qua mng, phát trin thng mi in t i vi sn phm nông nghip truyn thng a phng cng s c
tng cng, cùng vi yêu cu qun lý, giám sát cht lng sn phm nông nghip, thy sn t a phng khác nhp vào
à Nng. ng dng CNS trong iu hành, giám sát vic cung cp, truyn ti, phân phi và tiêu th in cng c t ra
cùng vi yêu cu t ng hóa li in 22kV, trin khai Trung tâm giám sát và iu hành in chiu sáng công cng…
nh hng n nm 2025, kinh t s à Nng chim ti thiu 20% GRDP toàn TP (trong ó, công nghip CNTT chim
ti thiu 10% GRDP); t trng kinh t s trong tng ngành, lnh vc t ti thiu 10%. à Nng t ch tiêu có 1.000 b d
liu m, công khai cho t chc, công dân, DN s dng, phc v to ra sn phm mi; có 3 DN công ngh s/1.000
dân, ít nht 5 DN có doanh thu trên 1.000 t ng/nm.
áng chú ý, lnh vc tài nguyên và môi trng, giai on 2021-2025 à Nng trin khai chng trình quan trc cht
lng môi trng, hoàn thành h thng quan trc và phân tích d liu môi trng nc, ao, h, sông, bin, không khí
tích hp trên mt nn tng. Bn s, ng dng thông minh qun lý giám sát (h thng thoát nc và x lý nc thi, c s
x thi, ngun x thi, bn d oán khu vc ngp lt, x thi), qun lý h tr thu gom rác thi… cng là nhng h thng c
tính n. Tt nhiên, à Nng công khai và s dng d liu t ai.
(Ngun: https://thanhnien.vn/)

