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Tóm tắt: 

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông đã tác 

động ngày một sâu rộng đến cuộc sống hàng ngày của con người, làm biến đổi sâu sắc cách thức 

làm việc của Chính phủ và của cả người dân. Hiện tại, Việt Nam đã và đang xây dựng Chính phủ 

điện tử (CPĐT) ở các tỉnh và thành phố lớn, trong đó Đà Nẵng được xem như là một trong 

những thành phố đầu tiên triển khai CPĐT. Kết quả nghiên cứu 287 người dân trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng cho thấy những nhân tố thuộc về tính hữu ích, chất lượng dịch vụ, niềm tin, quy 

định của Chính phủ, cảm nhận sự thích thú, nhận thức sự rủi ro và khả năng sẵn sàng là những 

nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng CPĐT của người dân. Việc xác định những nhân tố ảnh 

hưởng là cơ sở để đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao tính hiệu quả đối với 

người dân khi sử dụng hệ thống CPĐT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay. 
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Abstract: 

The rapid development of information technology and communication has deeply influenced on 

people's daily life, considerably transforming the way that the government and the people work. 

In support of that development, many countries in the world have been developing information 

technology services that aim to improve the quality of life for people. At present, Vietnam has 

been building e-government in big cities and provinces, of which Da Nang is considered one of 

the first cities executing e-government. The results of survey among 287 people in Danang City 

have shown that the factors such as usefulness, quality of services, beliefs, government 

regulations, perceived enjoyment, perceived risk and the willingness have affected the intention 

of using e-government. Determining the factors above is the basis for proposing solutions 

contributing to promoting and enhancing the efficiency of people using e-government system in 

Da Nang city now. 
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