Cách cài t DaNang Smart City
Quét mã QR code hoc truy cp Kho ng dng Google Play ti a ch https://bit.ly/2FRdPQ4. Vi
giao din trang ch (nh) ngi dùng có th chn truy cp các dch v tng ng, theo nhóm dch v, ng
dng phc v Công dân s hoc nhóm dch v, ng dng phc v chính quyn s.
S TT&TT TP à Nng, TPHCM, TP Hà Ni ký kt biên bn hp tác xây dng TPTM.
Là thành ph i u trong ng dng CNTT, thi gian qua à Nng ã trin khai hàng lot ng dng vc v ngi dân trên
TD (App Mobile). Ni bt nh ng dng Góp ý/phn ánh, Cu h (Kuuho), Qun lý vn bn và iu hành, Cho và
Nhn, Xe buýt (DanaBus và Busmap), Th vé QR Code… Các ng dng này ã mang li nhiu tin ích cho
ngi dân. Tuy vy, thun li hn trong s dng, ng thi trin khai ni dung ng ký thí im dch v ô th thông minh,
S TT&TT ã hoàn thành c bn ng dng tích hp, a tin ích DaNang Smart City. Vi DaNang Smart City s
tích hp các ng dng hin có phc v ngi dân, cán b, doanh nghip và sn sàng tích hp các ng dng mi
trong tng lai kèm theo. Ngi dùng ch cài 1 ng dng trên s dng nhiu ng dng khác nhau. C th, trong
DaNang Smart City có nhóm tin tích truyn thông ip, thông báo h tr các c quan hng dn, truyn thông
nhanh chóng, c th n ngi dân và cng ng. Nhóm tin tích tra cu các thông tin an sinh xã hi, sn sàng
chc nng khai báo thông tin qun lý (thông tin y t, du lch…).
DaNang Smart City c a vào s dng thí im t cui tháng 9-2020. Hin nay, ng dng ã chy nn tng di ng
Android (hu ht các loi in thoi s dng h iu hành này). Riêng vi h iu iOS cho máy Iphone, ã a lên App
store ca Apple, ang ch phê duyt. Theo lãnh o S Thông tin và Truyn thông à Nng, vi 1 ng dng
DaNang Smart City ngi dân có th s dng nhiu dch v mà chính quyn cung cp qua mng, trên TD.
Chng hn nh các Dch v công trc tuyn, Phn ánh/ góp ý, Tra cu xe buýt, khai thác d liu m, tra cu
thông tin dch t, ng dng xe, chatbot 1022… Hoc các ng dng an sinh xã hi, h tr t cng ng nh ng dng
“Cho và nhn”, ng dng Cu h (Kuhoo)… c bit, qua DaNang Smart Cityngi dân c cung cp ngay các
thông tin t các c quan, chính quyn TP nh các chính sách mi, thông tin thiên tai, bão l hay tình trng
khn cp,...
Không ch ngi dân, du khách mà vi cán b, công chc khi s dng DaNang Smart City cho phép t TD có
th s dng h thng Qun lý vn bn - iu hành và Mt ca, các ng dng ca H thng thông tin chính quyn in t, Th
in t, ng dng qun lý th vé QR-Code… thun li trong thc thi công v.
Theo ông Trn Ngc Thch- Phó Giám c S Thông tin và Truyn thông à Nng, vic trin khai ng dng
Danang Smart City nh mt nn tng chung truy cp các dch v ô th thông minh ti à Nng s mang li nhiu
tin li cho ngi dân, tit kim chi phí truyn thông, hng dn ca Chính quyn. Bên cnh ó, ng dng DaNang
Smart City còn thúc y tng cng s kt ni gia các cá nhân, du khách, t chc, doanh nghip và c quan
chính quyn thành ph, góp phn gii quyt nhu cu a dng v ng dng CNTT ca ngi dùng trong nhp sng ô th
ngày càng phát trin hin nay. iu này cng góp phn vào kt qu trin khai thành ph thông minh mà à Nng
ang thc hin. Tuy nhiên, iu quan trng nht, qua ng dng DaNang Smart City thì c quan hành chính ca
TP s “gn hn na” vi ngi dân, doanh nghip, t ó phc v ngi dân, doanh nghip tt hn.
Theo cand.com.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

