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11. Summary of the findings of the thesis:
- Basic research and strategic IT development policies of the Ministry of Information &
Communications.
- Survey and assessment of the current status of information technology Hai Phong City.
- Develop the IT development plan for Hai Phong City.
- Construction of the project portfolio development and preliminary estimates.
- Construction of the solution development and implementation.
12. Practical applicability, if any: Applied IT master plan for Hai Phong City State
agencies, education, health and business. As prerequisite for the detailed scheme, plan for
IT development units across the city.
13. Further research directions, if any: Research trends and technology in the country in
the world to apply IT projects in the City
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