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Căn cứ pháp lý
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Căn cứ pháp lý

❑Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

❑Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

❑Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình;

❑Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý
Đề án đầu tư xây dựng công trình;

❑Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu
tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

❑Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định về lập và quản lý chi phí Đề án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

❑Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ
thông tin.



Hiện trạng & sự cần thiết ứng 

dụng công nghệ thông tin
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HỆ THỐNG TRUYỀN THANH HỮU TUYẾN

Tăng âm

Loa
Dây dẫn

Bàn trộn tiếng (Mixer)

Nguồn phát tin (Hoặc đầu thu tín hiệu)



HỆ THỐNG TRUYỀN THANH vô TUYẾN FM

Loa

Bàn trộn tiếng (Mixer)

Nguồn phát tin (Hoặc đầu thu tín hiệu)

Bộ mã hóa
Máy phát sóng FM

Cột anten phát FM



Đánh giá chung

❑Trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, hệ thống truyền thanh
vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là tiếng nói của
Đảng, chính quyền trên địa bàn với người dân

❑Người dân mong muốn được duy trì nghe tiếng nói của địa
phương qua hệ thống truyền thanh

❑Cơ sở vật chất đang xuống cấp, công nghệ cũ (truyền thanh hữu
tuyến và vô tuyến FM) có những hạn chế cố hữu không khắc phục
được, gây khó khăn cho công tác vận hành khai thác



Giới thiệu giải pháp
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GIẢI PHÁP TRUYỀN THANH 
THÔNG MINH



Hệ thống truyền thanh thông minh

CÁN BỘ 
HUYỆN/ 

PHƯỜNG XÃ

3G/4G/Internet

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
ĐỊA BÀN

PHƯỜNG, XÃ
TRUYỀN DẪN

CHỨC NĂNG



MIRA

(Mobifone Internet 

Radio Amplifier)

Đầu ra audio 04 kênh

Đầu ra micro Không

Bộ nhớ SD card

Nguồn cung cấp AC 220V/50Hz

Kết nối mạng
Có dây: Ethernet

Không dây: 2G/3G/4G

Wifi Không

Tiêu chuẩn bảo vệ IP65

Vật liệu chế tạo Thép không gỉ

Kích thước
300(W) x 350(H) x

100(D) mm

Trọng lượng 5 Kg

(1)Hộp thiết bị (2) Khóa thiết bị (3) Ăng ten bắt sóng

1. THIẾT BỊ MIRA



1. THIẾT BỊ MIRA



2. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BIÊN TẬP NỘI DUNG

Quản lý địa bàn/ Quản lý thiết bị
Cảnh báo trạng thái hoạt động của thiết bị, điều
khiển âm lượng, nhật ký từng thiết bị, cụm loa

Quản lý phân quyền đến các cấp
Tỉnh/TP /Quận,Huyện / Phường,Xã / Tổ dân / Cụm
dân cư

Kịch bản phát thanh
Đa dạng Khẩn cấp/Lập lịch phát thanh

Tính năng: 
Text to Speech, tường thuật hội nghị, tiếp sóng FM, 
tiếp sóng online



2. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BIÊN TẬP NỘI DUNG





BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

1. Bảo mật hệ thống: 
- Hệ thống truyền thanh số đặt trong Data Center của Mobifone được phân vùng 

các lớp mạng DMZ, bảo vệ bởi Firewall/IPS/IDS ngăn chặn kết nối trái phép.
- Ứng dụng quản trị trên website, điện thoại được rà quét đánh giá an toàn thông 

tin, vá lỗi tránh tấn công truy cập trái phép định kỳ.
- Cơ sở dữ liệu được backup định kỳ và giám sát giao dịch qua hệ thống Database 

Firewall

2. Bảo mật đường truyền: 
- Website và ứng dụng sử dụng bảo mật qua giao thức: HTTPS
- Giao thức kết nối giữa MIRA và Server sử dụng giao thức: MQTTS
- Cơ chế xác thực tài khoản/ mật khẩu để chống giả mạo

3. Bảo mật tại thiết bị: 
- Kiểm soát truy cập; kiểm duyệt tính xác thực, hợp lệ và toàn vẹn của bản tin 

phát



An toàn thông tin & Hợp chuẩn hợp quy thiết bị



CÁC ĐỊA BÀN ĐÃ TRIỂN KHAI

❑Miền Bắc: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, 
Hưng Yên, Thái Bình, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh 
Phúc, Lạng Sơn...

❑Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị, 
Dak lak

❑Miền Nam: Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, 
Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình 
Phước

Giải pháp đã được triển khai tại trên 50 tỉnh tại các vùng 
đô thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, 

hải đảo



2.1 TRIỂN KHAI MỚI



2.2 KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG CŨ

T/b điều chế
Âm thanh

Cloud Server

Bộ xử lý 
tín hiệu số

Máy phát FM xã

Máy phát có dây

Bộ bật tắt tự động

Tín hiệu Audio

Thiết bị thu phát 
truyền thanh

T/b điều khiển



2.3 Số hóa đài huyện

Cloud Server
Máy tính

phát nội dung (mp3)

Mixer

Bộ số hóa
tại huyện

Máy phát FM tại huyện



2.4 tường thuật hội nghị trực tuyến

Mixer hội trường

Tại hội trường huyện

Mixer
Máy phát FM huyện1

2

Cloud Server

Máy PC

Bộ xử lý tín hiệu số

Thiết bị thu phát truyền thanh

Bộ số hóa
tại huyện



Đánh giá LỢI ÍCH NỔI TRỘI CỦA GIẢI PHÁP

Đảng, 
Nhà 

nước

Người 
dân

Cơ quan 
triển 
khai



LỢI ÍCH NỔI TRỘI CỦA GIẢI PHÁP

Tiết kiệm chi phí và nhân công bảo dưỡng duy trì hệ thống

Các cụm loa có khả năng hoạt động độc lập

Thu âm, phát thanh mọi lúc, mọi nơi tới từng cụm loa, giảm chi phí nhân công
vận hành

Phân cấp quản lý dễ dàng

Theo dõi được trạng thái của từng cụm loa từ web quản trị

Phát được đa dạng các loại bản tin (ghi âm, up file/kết nối nhiều file âm thanh, 
công nghệ AI chuyển giọng nói text-to-speech, ...)
Phát bản tin theo lịch, phân chia khung giờ cho từng cấp

Hệ thống cung cấp đầy đủ nhật ký vận hành khai thác, báo cáo các cấp
phục vụ công tác quản lý



Mảnh ghép cho thành phố thông minh

Hệ thống TTTM được
MobiFone xây dựng sẵn
sàng để kết nối với các hệ
thống chính quyền điện
tử, đô thị thông minh của
địa phương



Cam kết của Mobifone

❑Sản phẩm
❖Thiết bị sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay

❖Phần mềm cập nhật liên tục trọn đời

❖An toàn, bảo mật hệ thống đảm bảo 24/7

❑Mạng lưới kinh doanh kỹ thuật toàn quốc đảm bảo tốt nhất công 
tác hỗ trợ sau bán hàng

❑Là đối tác tin cậy, cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư



So sánh giải pháp của Mobifone với sản phẩm khác

Thiết bị

Phần 
mềm

Quy mô 
tổ chức



So sánh giải pháp của Mobifone với sản phẩm khác

❑Thiết bị của Mobifone



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Q&A


