
 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STTTT-CNTT 

V/v sử dụng, công khai dữ liệu trên Cổng dịch 

vụ dữ liệu TP. Đà Nẵng 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2019 

Kính gửi:    

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; 

- Các sở, ban, ngành; quận, huyện, phường, xã; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; 

- Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố;  

- VCCI Đà Nẵng; 

- Hội Doanh nhân Trẻ thành phố;  

- Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng; 

- Các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. 
 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Sở Thông tin và Truyền 

thông thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng thí điểm Cổng dịch vụ dữ liệu TP. Đà 

Nẵng (tại địa chỉ: www.congdulieu.vn, opendata.danang.gov.vn) vào ngày 

18/10/2019. 

Đây làm nền tảng thu thập, công khai dữ liệu theo hình thức mở phục vụ 

nhu cầu khai thác, tra cứu của tổ chức, cá nhân; đồng thời cho phép tổ chức, cá 

nhân cung cấp, công bố dữ liệu của mình; nhằm cụ thể nhiệm vụ theo Luật tiếp 

cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội và Quy chế tạm 

thời về việc chia sẻ dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Quyết định 

846/QĐ-UBND ngày 21/02/2019); đồng thời là cũng một trong những hợp phần 

của thành phố thông minh, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo. 

Hiện tại, Cổng dịch vụ dữ liệu đang cung cấp khoảng 80 tập dữ liệu trên 

nhiều lĩnh vực, thông qua nhiều kênh tra cứu như qua Web và API, tin nhắn 

SMS, ứng dụng Zalo (Phụ lục kèm theo) và đang tiếp tục cập nhật. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính thông tin để Quý Cơ quan biết, triển 

khai sử dụng; cụ thể: 

1. Các cơ quan Nhà nước: 

a) Thông báo cho CBCCVC và người lao động biết và tham gia sử dụng, 

khai thác dữ liệu trên Cổng, đặc biệt là các dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà 

nước của Quý Cơ quan.  
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b) UBND quận, huyện, xã, phường kết hợp, lồng ghép với các chương trình 

liên quan thông tin, hướng dẫn cho người dân biết, sử dụng (Sở TT&TT sẽ cung 

cấp tài liệu, tờ rơi và cử cán bộ phối hợp); 

c) Cung cấp các dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Quý Cơ 

quan lên Cổng để phục vụ nhu cầu khai thác của cơ quan, đơn vị khác và của tổ 

chức, công dân theo Quy chế tạm thời về việc chia sẻ dữ liệu số trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

2. Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng, 

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Hội Doanh nhân Trẻ thành phố, 

Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng 

và Các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố: 
 

a) Thông báo cho người lao động, các thành viên, sinh viên biết và tham 

gia sử dụng, khai thác dữ liệu trên Cổng, đặc biệt là sử dụng các dữ liệu kết hợp 

với hàm API sẵn có để tạo ra các sản phẩm mới;  

b) Có đề nghị, đề xuất dữ liệu cần công khai, công bố hoặc góp ý cho Cổng 

dịch vụ dữ liệu để Sở TT&TT tiếp tục hoàn thiện, mở rộng trong thời gian đến; 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, phối 

hợp thực hiện. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Phúc Vĩnh 

Trung, Phòng CNTT, 02363 840 125; Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung 

tâm Thông tin dịch vụ công, điện thoại 0903 257 085 hoặc *1022./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- LĐS (báo cáo); 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CNTT, TTTTDVC. 

                         
                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 



Phụ lục I  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Tải hướng dẫn sử dụng tại: https://bom.to/congdulieu 

Hoặc quét mã QR Code dưới đây:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II  

https://bom.to/congdulieu


DANH SÁCH CÁC DỮ LIỆU 

ĐƯỢC CUNG CẤP QUA CỔNG DỊCH VỤ DỮ LIỆU 

 

TT Tên dữ liệu Hình thức cung cấp API 

Web SMS Zalo   

  Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe 

1 Cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

x x x x 

2 Cơ sở dược - thuốc  x   x x 

3 Cở sở y - khám chữa bệnh x   x x 

4 Cơ sở tiêm chủng x   x x 

5 Phòng khám bệnh x     x 

  Lĩnh vực Giao thông - Vận tải 

6 Phương tiện vi phạm giao thông qua 

Camera giám sát  

x x x x 

7 Thông tin tuyến xe buýt  x   x x 

8 Thông tin xe du lịch đang hoạt động x x x x 

  Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

9 Giá đất thành thị tại Đà Nẵng năm 

2019 

x x x x 

10 Giá đất nông thôn tại Đà Nẵng năm 

2019 

x   x x 

11 Giá đất nông nghiệp tại Đà Nẵng 

năm 2019 

x   x x 

12 Giá đất khu Công nghệ cao tại Đà 

Nẵng năm 2019  

x   x x 

  Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 

13 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ x   x x 

14 Trường học các cấp x   x x 

15 Trung tâm tư vấn du học x   x x 

16 Điểm thi THPT năm 2019 x x   x 

17 Điểm thi vào lớp 10 năm 2019 x x   x 

18 Điểm thi lớp 10 – Lê Quý Đôn 2019 x x   x 

19 Trung tâm đào tạo nghệ thuật - Lớp 

dạy đàn, thanh nhạc 

x     x 

  Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông 

20 Cơ quan báo chí, truyền thông, đài 

truyền hình 

x     x 

21 Bưu điện, bưu cục x     x 

22 Thông tin trạm phát sóng di động 

BTS 

x   x x 



23 Tra cứu số điện thoại vi phạm quảng 

cáo, rao vặt. 

x x x x 

  Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

24 Lịch sự kiện - Lễ hội tại Đà Nẵng 

năm 2019. 

x   x x 

25 Thông tin Huấn luyện viên thể thao 

thành phố 

x     x 

26 Khách sạn x     x 

27 Đại lý vé máy bay x     x 

  Lĩnh vực Quản lý Nhà nước 

28 Sở, ban, ngành trực thuộc UBND 

thành phố Đà Nẵng 

x     x 

29 Công an các Quận/huyện trực thuộc 

thành phố Đà Nẵng 

x     x 

30 Thông tin Công an quận Liên Chiểu x     x 

31 Thông tin Công an quận Sơn Trà x     x 

32 Thông tin Công an quận Ngũ Hành 

Sơn 

x     x 

33 Thông tin Công an huyện Hòa Vang x     x 

34 Thông tin Công an quận Thanh Khê x     x 

35 Thông tin Công an quận Hải Châu x     x 

36 Thông tin Công an quận Cẩm Lệ x     x 

37 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Liên 

Chiểu 

x     x 

38 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hải 

Châu 

x     x 

39 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ngũ 

Hành Sơn 

x     x 

40 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Sơn 

Trà 

x     x 

41 Ủy ban nhân dân (UBND) huyện 

Hòa Vang 

x     x 

42 Ủy ban nhân dân (UBND) quận 

Thanh Khê 

x     x 

43 Danh sách các phường/xã trên tại Đà 

Nẵng. 

x     x 

  Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Doanh nghiệp 

44 Thông tin các công ty, doanh nghiệp 

đang hoạt động  

x   x x 

45 Chi nhánh các ngân hàng x     x 

46 Danh sách các trạm rút tiền ATM  x     x 



  Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ 

47 Dịch vụ cầm đồ x     x 

48 Dịch vụ may đo quần áo - Danh sách 

nhà may 

x     x 

49 Dịch vụ may mui, nệm x     x 

50 Dịch vụ giặt là x     x 

51 Đoàn múa lân nghệ thuật, lân sư 

rồng 

x     x 

52 Dịch vụ cho thuê dụng cụ, thiết bị 

xây dựng 

x     x 

53 Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ, an ninh x     x 

54 Tổ chức sự kiện - Dịch vụ cho thuê 

âm thanh ánh sáng, máy chiếu... 

x     x 

55 Dịch vụ in ấn, photocopy x     x 

56 Dịch vụ rửa xe x     x 

57 Dịch vụ thu mua phế liệu, ve chai x     x 

58 Dịch vụ trang trí cưới hỏi x     x 

59 Tiệm chụp ảnh, studio x     x 

60 Dịch vụ thuê xe ô tô, xe máy, xe đạp x     x 

61 Dịch vụ sửa chữa bảo trì nhà ở - 

Dịch vụ vệ sinh - Giúp việc nhà 

x     x 

62 Cửa hàng sơn x     x 

63 Cửa hàng nhạc cụ - máy may x     x 

64 Cửa hàng quà lưu niệm x     x 

65 Cửa hàng phong thủy, Phật giáo x     x 

66 Cửa hàng hóa chất x     x 

67 Cửa hàng điện lạnh, điện gia dụng x     x 

68 Cửa hàng camera, cctv x     x 

69 Cửa hàng kinh doanh đồ bảo hộ lao 

động 

x     x 

70 Công ty dịch thuật  x     x 

71 Cửa hàng điện thoại, laptop, máy 

tính, sửa chữa điện thoại 

x     x 

72 Trung tâm bảo hành điện thoại, máy 

tính 

x     x 

73 Đại lý các hãng sữa x     x 

74 Nhà vệ sinh công cộng x     x 

75 Danh sách các chợ tại tại Đà Nẵng x     x 

  Lĩnh vực khác 

76 Thông tin Hợp tác xã x     x 

77 Văn phòng công chứng x     x 

78 Lịch cúp điện tại Đà Nẵng.     x x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập gấp giới thiệu 
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