CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KHU VỰC CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KHU VỰC CÔNG
Học phần 1
Tổng quan về
chuyển đổi số
- CĐS và vai trò
chuyển đổi số
trong việc nâng
cao năng lực
cạnh tranh địa
phương
- CĐS và phát
triển thành phố
thông minh

Học phần 2
Hoạch định
và quản trị
chiến lược
- Hoạch định
chiến lược CĐS
trong khu vực
công
- Quản trị chiến
lược CĐS trong
khu vực công

Học phần 3
Thực thi
chiến lược

Học phần 4
Thích ứng
chiến lược

- Lãnh đạo và
quản lý triển khai
chiến lược CĐS
trong khu vực
công

- Quản trị rủi ro
dành cho các nhà
lãnh đạo trong
CĐS ở khu vực
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công

- Kiến tạo và thúc
đẩy môi trường
đổi mới sáng tạo
trong khu vực
công

- Kiểm soát và
đánh giá kết quả
triển khai các
chương trình CĐS

Kết quả
Nâng cao năng
lực lãnh đạo và
quản lý chiến
lược CĐS nhằm
thúc đẩy năng lực
cạnh tranh và
phát triển bền
vững của địa
phương

Học phần 1: Tổng quan về chuyển đổi số
• Chuyển đổi số và vai trò chuyển đổi số trong việc nâng cao năng lực
cạnh tranh địa phương
○ Tìm hiểu về bối cảnh và bản chất của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
○ Định hướng của quốc gia và địa phương trong bối cảnh CMCN 4.0
○ Năng lực cạnh tranh địa phương
○ Phân tích tác động môi trường bên ngoài lên năng lực cạnh tranh địa phương (PESTLE)
○ Tổng quan về chuyển đổi số trong khu vực công

• Chuyển đổi số và phát triển thành phố thông minh
○ Chuyển đổi số của thành phố: động lực phát triển thành phố thông minh
○ Thành phố thông minh: cơ hội và thách thức, bài học kinh nghiệm
○

Các yếu tố chính và các sáng kiến trong chuyển đổi số để phát triển thành phố thông minh
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Học phần 2: Hoạch định và quản trị chiến lược
• Hoạch định chiến lược chuyển đổi số trong khu vực công
○ Làm rõ về sự cần thiết phải xây dựng chiến lược chuyển đổi số tại địa phương;
○ Khung lý thuyết xây dựng chiến lược
○ Giới thiệu công cụ phân tích SWOT;
○ Thực hành phân tích SWOT để nhận diện thực tiễn tại địa phương có liên quan đến chiến
lược chuyển đổi số;
○

Tìm hiểu về bộ công cụ đánh giá sự sẵn sàng cho các hoạt động chuyển đổi số của chính
phủ (GDRA);

○

Tìm hiểu mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

• Quản trị chiến lược chuyển đổi số trong khu vực công
○ Xây dựng/lựa chọn chiến lược chuyển đổi số tại địa phương;
○ Lập kế hoạch để quản trị và điều chỉnh chiến lược chuyển đổi số tại địa phương
○ Điều chỉnh chiến lược chuyển đổi số định hướng dữ liệu
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Học phần 3: Thực thi chiến lược
• Lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược chuyển đổi số trong khu
vực công
○ Ứng dụng mô hình quản trị thay đổi của John Kotter trong chuyển đổi số ở khu vực công
○ Thảo luận thực tiễn quản trị thay đổi chuyển đổi số trong khu vực công tại tỉnh BR-VT

• Kiến tạo và thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo trong khu vực
công
○ Giới thiệu về tổ chức học hỏi, sáng tạo
○ Hỏi - Đáp về tính học hỏi, đổi mới của tổ chức
○ Khung phân tích về quản trị đổi mới
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Học phần 4: Thích ứng chiến lược
• Quản trị rủi ro dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý trong chuyển
đổi số ở khu vực công
○ Lý thuyết về rủi ro
○ Nhận dạng những rủi ro trong kỷ nguyên số
○ Nhận dạng những rủi ro trong các dự án công nghệ thông tin
○ Thảo luận về quản trị rủi ro chuyển đổi số trong thực tiễn

• Kiểm soát và đánh giá kết quả triển khai các chương trình chuyển
đổi số trong các tổ chức công
○ Khái niệm trưởng thành kỹ thuật số và các yếu tố tác động.
○ Giới thiệu về các mô hình trưởng thành kỹ thuật số và các công cụ đánh giá kết quả chuyển
đổi số trong khu vực công
○ Thảo luận tự đánh giá (self-reflection) mức độ trưởng thành kỹ thuật số
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HỌC PHẦN 1
Chuyển đổi số và vai trò của chuyển đổi số trong
việc nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương
Đinh Công Khải, PhD
Viện trưởng Viện Chính sách Công
Nguyễn Đức Trí, PhD
Trưởng Khoa Du lịch

7

Chuyển đổi số và vai trò
��
chuyển

đổi số trong việc

nâng cao năng lực cạnh
tranh địa phương

Lorem
ipsum

Lorem ipsum
Nội dung
congue

Lorem
ipsum

Chuyển đổi số và phát
triển thành phố thông minh
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Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệpmạng

9

Chuyển đổi số là gì?
…là đổi mới mô
hình hoạt động,
thay đổi quy trình
làm việc, thay đổi
cách thức cung
cấp dịch vụ, nhanh
chóng cung cấp
dịch vụ công mới..

●
SỐ HÓA
(Digitization)
●

●
ỨNG DỤNG SỐ
(Digitalization)

●

●
https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-co-quan-nha-nuoc-la-gi/#:
~:text=Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%20s%E1%BB%91%2
0l%C3%A0%20ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%20chuy%E1
%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%2C%2
0%C4%91%E1%BB%95i,h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%
C3%B4ng%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn.

CHUYỂN ĐỔI SỐ
(Digital
transformation)

●

Chuyển tín hiệu từ dạng analog thành
tín hiệu số (0-1) (digital) để máy tính
có thể đọc
Ví dụ: chuyển từ CD thành mp3

Ứng dụng công nghệ số để làm thay
đổi cách vận hành tổ chức
Ví dụ: dạy học online

Lựa chọn công nghệ để triển khai
chiến lược của tổ chức
Ví dụ: quản lý công dân
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Tại sao phải chuyển đổi số
trong lĩnh vực công?

Môi trường
thay đổi
Cung
QL
cấp dịch
Hành chính
vụ công
TỔ CHỨC CÔNG

Môi trường thay đổi

Sự thay đổi môi
trường đòi hỏi các
tổ chức công phải
thích ứng
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Sự thay đổi môi trường
Công nghệ thay đổi
nhanh chóng

Ít trung thành hơn
Tin giả tràn
lan

Căm ghét, thóa mạ
nhau trên không gian
mạng

Ranh giới mờ nhạt
hơn

Siêu kết nối

Kinh tế chia sẻ

Cá nhân có tiếng nói
mạnh mẽ hơn, dễ
gây ảnh hưởng cộng
đồng

Gia tăng di trú và du lịch

Tin tặc & tội
phạm mạng
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Tại sao phải chuyển đổi số
trong lĩnh vực công?
VẤN ĐỀ ĐANG GẶP PHẢI:

SỐ HÓA
(Digitization)

●
●
ỨNG DỤNG SỐ
(Digitalization)

CHUYỂN ĐỔI SỐ
(Digital
transformation)

Phần lớn tổ chức
công đang trong
giai đoạn này

●

Phần mềm rời rạc, không kết nối với
nhau
Dữ liệu có ở KHẮP NƠI nhưng mỗi
nơi KHÔNG có dữ liệu của tất cả
Phải thao tác THỦ CÔNG để tổng
hợp dữ liệu khi cần.
○ Mất thời gian
○ Dễ sai sót
○ Khó khai thác sức mạnh của
CNTT để phục vụ quản lý
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Chuyển đổi số
…là đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi quy trình làm việc,
thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nhanh chóng cung cấp
dịch vụ công mới..

Chuyển đổi số không phải là về công nghệ!
….Nó bắt đầu với một chiến lược…
…. một chiến lược xác định ta cần đạt được gì trong quản lý
hành chính và cung ứng dịch vụ công
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The WHAT ?

Chuyển đổi số
● Trong chiến lược đó, ta lựa chọn công nghệ cần thiết để
mang lại:
○ Đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức & doanh nghiệp
○ Giá trị mới
○ Năng suất
○ Dữ liệu
○ Cải tiến
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Một ví dụ về mục tiêu chuyển đổi số
Đáp ứng các nhu cầu
mới và luôn thay đổi
của người tiêu dùng

Hệ sinh thái hiệu suất
cao cho doanh nghiệp

Công nghệ phải dễ tiếp
cận và vừa túi tiền

Vận hành thông minh
hơn & sáng tạo hơn

Công việc có nhiều giá
trị hơn
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Những lĩnh vực ưu tiên thực hiện
chuyển đổi số
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Năng lực cạnh tranh địa phương

Nguồn: Porter (2008), Khung phân tích năng lực cạnh tranh địa phương
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Năng lực cạnh tranh địa phương
Tài nguyên tự nhiên
- Tài nguyên biển, danh lam
thắng cảnh, môi trường sinh
thái, văn hoá tâm linh, di tích
lịch sử, …

Vị trí địa lý
-

-

-

-

Có vị trí thuận lợi kết nối
thông thương với quốc tế
bằng đường biển.
Nằm trên tuyến container
huyết mạch quốc tế
Có lợi thế so sánh vượt
trội về cảng nước sâu với
hệ thống cảng biển đang
hình thành và phát triển
mạnh mẽ, thuận lợi phát
triển dịch vụ logistics.
Có vị trí thuận lợi kết nối
với các địa phương trong
vùng KTTĐ phía Nam về
đường bộ

Quy mô thị trường
-

Quy mô dân số
Mật độ dân số
Thu nhập đầu người
Quy mô thị trường du
lịch
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Năng lực cạnh tranh địa phương
Hạ tầng văn hóa, y tế
giáo dục
-

Cơ cấu dân số
Trình độ dân trí
Chất lượng GD&ĐT
Năng lực CĐS trong GD&ĐT
Chính sách giáo dục
Chất lượng hệ thống y tế
Trình độ phát triển ngành y tế
Chính sách y tế
Nhu cầu nghệ thuật, vui chơi,
giải trí

Chính sách tài khóa, tín
dụng, cơ cấu kinh tế,
pháp luật

Hạ tầng kỹ thuật
-

-

-

Cơ sở hạ tầng viễn thông
Cơ sở dữ liệu: máy chủ, kết
nối, đường truyền băng thông
rộng, tốc độ xử lý
Mạng viễn thông 4G/5G
Chuẩn kết nối (IPv4, IPv6)
Hệ thống giám sát
Công nghệ đột phá: trí tuệ
nhân tạo, chuỗi khối, internet
kết nối vạn vật
Khả năng tương thích
Tỉ lệ người dùng internet,
thiết bị di động
………………

-

Tính bền vững ngân sách
địa phương
Tỷ lệ chi cho đầu tư phát
triển
Tỷ lệ chi ch GD&ĐT
Tỷ lệ chi cho KH&CN
Tiếp cận thị trường tín
dụng địa phương
Cơ cấu kinh tế tạo áp lực
ứng dụng số, CĐS

-
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Năng lực cạnh tranh địa phương
Trình độ phát triển các
cụm ngành

Môi trường kinh doanh
-

Gia nhập thị trường
Tiếp cận đất đai
Tính minh bạch
Chi phí thời gian
Chi phí không chính
thức
Tính năng động LĐ
Hỗ trợ DNDN
Đào tạo lao động
Thiết chế pháp lý
Cạnh tranh bình đẳng

-

-

Quy mô cụm ngành
Nhu cầu ứng dụng công
nghệ/giải pháp số đối
với những cụm ngành
có lợi thế cạnh tranh
(NN thông minh, du lịch
thông minh, thương mại
điện tử, logistics, ….)
Trình độ phát triển
Liên kết giữa các DN

Hoạt động DN,
chiến lược cạnh tranh DN
- Số lượng DN
- Quy mô DN: số lượng lao
động, doanh thu, …
- Mức độ tinh vi
- Trình độ công nghệ
- Nhu cầu đổi mới công nghệ
- Tính chất và mức độ cạnh
tranh trong ngành

22

Phân tích môi trường bên ngoài PESTEL

●
●
●
●

●
●
●

Sự ổn định chính trị
Chiến lược ứng phó đại dịch
Áp lực CĐS từ TW
Các vấn đề được nêu trong
chương trình nghị sự chính trị
có liên quan đến CMCN 4.0 và
CĐS

Mối quan hệ giữa kỹ thuật số và
người dân
Phân khúc nhu cầu về công
nghệ
Những đổi mới trong hiện tại và
tương lai có liên quan đến công
nghệ

●

Tăng trưởng kinh tế hiện tại và
dự kiến, lạm phát và thất nghiệp
Khả năng chi tiêu của người
dân
Mức chi tiêu chính phủ hiện tại
và tương lai
Tác động của toàn cầu hóa

●
●
●

●

●

Vấn đề ban hành pháp luật liên quan đến
kinh tế số: Pháp luật về an ninh mạng;
Pháp luật về giao dịch điện tử, chữ ký số
Pháp luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ
liệu cá nhân ; Pháp luật về an toàn thông
tin mạng Pháp luật về công nghệ thông tin;
Pháp luật về công nghệ cao
Các quy định liên quan đến phòng chống
dịch

●
●
●
●

●
●
●

Nhân khẩu học
Xu hướng lối sống hậu đại dịch
Những quy định ảnh hưởng đến các
yếu tố xã hội
Thái độ và ý kiến của người dân

Các vấn đề và quy định về môi
trường
Chiến lược hạn chế rác thải
nhựa
Các chiến lược hướng tới năng
lượng tái tạo
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Những lợi ích mà các công cụ kỹ thuật số mang lại cho Chính phủ

Tương tác với người dân và các
đối tác khác trong việc đồng thiết
kế và đồng cung cấp các dịch vụ
công (ví dụ: PPP)

Thúc đẩy quan hệ giữa các
công dân, doanh nghiệp và
các chính phủ khác

Digital systems reduce barriers
to international trade

Tạo điều kiện các quy
trình của chính phủ hiệu
quả hơn

Tăng năng suất, quy trình làm
việc hiệu quả, thông tin liên lạc
được chia sẻ

Tăng tính khả dụng của
dữ liệu, cung cấp thông
tin và thông tin chi tiết
hữu ích
Luồng thông tin đến công dân
và các bên khác mà chính phủ
phải chịu trách nhiệm

Chuyển đổi số

Hỗ trợ nhân đạo

Tăng trưởng kinh tế, thương
mại và trao quyền

Kết nối kỹ thuật số tương quan với tốc
độ tăng trưởng kinh tế cao hơn và dẫn
đến sự hòa nhập tài chính của công
dân (ví dụ: dịch vụ tài chính kỹ thuật
số, thanh toán di động)

Tăng cường và
chuyển đổi hệ thống
cung cấp dịch vụ của
chính phủ

Thông tin thời gian thực
trong thời gian khủng hoảng
(ví dụ: COVID, thiên tai)
Hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian,
cắt giảm chi phí,

* Adapted from the USAID report “Digital Strategy: 2020-2024”

24

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews.
Government information quarterly, 36(4), 101385.
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Những kỹ năng cần thiết
trong bối cảnh CMCN 4.0
26

Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc
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HỌC PHẦN 1 (Cont.)

CHUYỂN ĐỔI SỐ &
PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THÔNG28MINH
TS. Trịnh Tú Anh
Viện trưởng, Viện đô thị thông minh & Quản lý

CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA THÀNH PHỐ:
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TP THÔNG MINH

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kinh tế

Xã hội

Môi trường

KHUNG PHÁT TRIỂN

CHUYỂN ĐỔI SỐ

PHỐI HỢP LINH HOẠT

ĐẦU TƯ TRỌNG TÂM

Granada

Kavala

Singapore

Hợp tác đa ngành rất kém

Trình độ CNTT thấp và chảy
máu chất xám

Nguồn lực cần được tận dụng hiệu
quả do hạn chế về tài nguyên

Nền giáo dục và trung tâm khoa
học y tế chất lượng cao của khu
vực

Lợi thế về công nghiệp khai thác,
nông nghiệp và du lịch

Kinh tế và giáo dục rất phát triển, là
trung tâm KT của khu vực

Chuyển đổi số xoay quanh lĩnh
vực chăm sóc y tế

CĐS để tạo nền tảng tích hợp phục
vụ các ngành kinh tế mũi nhọn

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu
vực công hướng đến doanh nghiệp
và người dân

● Chính sách hỗ trợ nghiên cứu,
đào tạo CĐS trong lĩnh vực
chăm sóc sức khỏe;
● Mở rộng các cơ sở nghiên cứu
ứng dụng;
● Đẩy mạnh CĐS trong doanh
nghiệp.

● Các chính sách biến thành phố
thành nền tảng kết nối các
ngành kinh tế trọng điểm;
● Đẩy mạnh đào tạo CNTT và kỹ
năng số cho các bên liên quan;
● Đầu tư chọn lọc vào hạ tầng
số phục vụ cho các ngành mũi
nhọn.

● Tăng cường sự tham gia của
các bên liên quan, đặc biệt là
người dân thông qua các đơn
vị nghiên cứu, giáo dục;
● Hỗ trợ tối đa cho khởi nghiệp
và đổi mới sáng tạo bằng cách
đầu tư có định hướng thống
nhất cho các lĩnh vực.

27 thành phố và địa phương trực thuộc
đã có chương trình, kế hoạch, mục tiêu
và nhiệm vụ CĐS

Nguồn lực hạn chế
Mục tiêu chưa rõ ràng, trọng tâm
Chưa dựa trên đặc trưng riêng và thiếu
hợp tác

Vũng Tàu đã có những lợi thế và bước đi đầu tiên rất tốt trong
CĐS. Tuy nhiên, cần lưu ý ở các điểm sau để tạo động lực và
đòn bẩy phát triển thành phố thông minh

● Kết hợp hài hòa các chương trình, khung phát triển một
cách có chọn lọc, cập nhật;
● Phát triển có trọng tâm và mục tiêu rõ ràng dựa trên lợi
thế nội tại của địa phương;
● Hợp tác đa ngành, phân chia nhiệm vụ, công việc rõ ràng
trong nội bộ và trong quá trình hợp tác;
● Phát triển xoay quanh con người bằng cách tận dụng
nguồn lực từ các trường đại học, viện nghiên cứu;

THÀNH PHỐ THÔNG MINH:
CƠ HỘI – THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề đô thị một cách
hiệu quả bằng các nguồn lực hiện có, nâng cao chất lượng
cuộc sống người dân và hướng đến phát triển bền vững.

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
2016: 80% dự án
thành phố thông
minh không đủ
điều kiện là dự án
thành phố thông
minh vì chúng chỉ
giải quyết một mặt
của các vấn đề
của thành phố

Vấn đề Bà Rịa - Vũng Tàu

● Điểm thu hút du lịch và đầu tư,
đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng,
kết hợp chăm sóc sức khỏe;
● Lợi thế địa lý;
● Các thành tựu CĐS đã đạt được;
● Các thành tựu kinh tế có thể trở
thành đòn bẩy phát triển.

●
●
●
●
●

Suy thoái tài nguyên đất;
“Dấu chân con người”;
Ô nhiễm môi trường;
Hiện tượng nóng lên toàn cầu;
Bành trướng đô thị.

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
2018

2020

1.

New York

1.

London

2.

London

2.

New York

3.

Paris

3.

Paris

4.

Tokyo

4.

Tokyo

5.

Reykjavik

5.

Reykjavik

6.

Singapore

6.

Copenhagen

7.

Seoul

7.

Berlin

8.

Toronto

8.

Amsterdam

9.

Hongkong

9.

Singapore

Amsterdam 10.

Hongkong

10.

IESE Cities in Motion Index:
2018: 165 cities from 80 countries
2020: 174 cities from 80 countries

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
1.

New York, Hoa Kỳ

Dữ liệu
Wifi: Tốc độ cao, nhiều điểm truy cập
Dân cư: Các cộng đồng được kết nối
Giao thông: Công cộng, các dịch vụ
chia sẻ phương tiện
Giáo dục: Nhiều nền tảng liên kết giữa
các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp
Kinh doanh: Tối ưu hóa quy trình và
các quyết định

Nền kinh tế đổi mới

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
2.

London, Anh

Giao thông: Công cộng, các dịch vụ chia
sẻ phương tiện, bãi đỗ, xe điện, người đi
bộ và người đi xe đạp
Kinh doanh: Các giải pháp đổi mới
Wifi: Tốc độ cao
Năng lượng: Khuyến khích sử dụng năng
lượng hiệu quả, tiết kiệm
Sức khỏe: Nền tảng kỹ thuật số
Dữ liệu: Chia sẻ dữ liệu
Người dân: Trở thành trung tâm
Giáo dục: Phổ cập các nền tảng giao dục
số

Hệ thống giao thông công cộng hiệu quả

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
3.

Paris, Pháp

Chính phủ: Số hóa
Môi trường: Xanh và thân thiện
Wifi: Tốc độ cao, phổ biến ở các điểm tập
trung dân cư đông
Năng lượng: Nhiên liệu sạch, có thể tái
tạo
Hệ sinh thái kinh doanh: Khuyến khích
số hóa, đổi mới
Dữ liệu: Mở, chia sẻ
Dân cư: Kết nối giữa các cộng đồng
Giao thông: Giao thông công cộng hiệu
quả, phổ biến xe điện, xe đạp

Điểm đến thu hút

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
4.

Tokyo, Nhật Bản

Môi trường: Không phát thải, nhiều
mảng xanh
Wifi: Nhiều điểm truy cập
Năng lượng: tái tạo
Kinh doanh: dữ liệu mở, chia sẻ thông
tin phát triển
Dân cư: Trở thành trung tâm cho các
dịch vụ, thiết kế đô thị
Giao thông: Hơn 100 tuyến tàu điện, hệ
thống bãi đỗ thông minh

Đô thị công nghệ thông minh

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
4.

Tokyo, Nhật Bản

Môi trường: Không phát thải, nhiều mảng
xanh
Wifi: Nhiều điểm truy cập
Năng lượng: tái tạo
Kinh doanh: dữ liệu mở, chia sẻ thông tin
phát triển
Dân cư: Trở thành trung tâm cho các dịch
vụ, thiết kế đô thị
Giao thông: Hơn 100 tuyến tàu điện, hệ
thống bãi đỗ thông minh

Đô thị công nghệ thông minh

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới

5.

Reykjavik, Iceland

Môi trường: Hệ thống GIS quản lý
toàn bộ hạ tầng đô thị
Giao thông: Sử dụng nền tảng số
hóa để tối ưu hiệu quả
Năng lượng: Sử dụng địa nhiệt và
các dạng năng lượng tái tạo khác
Đứng đầu trong bảng chỉ số về môi trường

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
6.

Singapore

Chính phủ: Số hóa, thanh toán điện tử
Giao thông: Hạn chế phương tiện cá nhân
bằng phương tiện chung
Sức khỏe: Nền tảng chung, hiệu quả
Business Ecosystem: Khuyến khích, ươm
mầm khởi nghiệp
Dữ liệu: Trung tâm dữ liệu và điện toán
đám mây
Dân cư: Các nền tảng tăng tương tác giữa
người dân và chính phủ

Các đối tác thương mại đổi mới

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
7.

Seoul, Hàn Quốc

Sức khỏe: Các cơ sở hạ tầng dành cho
người lớn tuổi và người tàn tật
Dân cư: Khả năng tương tác cao thông
qua các thiết bị di động
Wifi: Tốc độ cao
Dữ liệu: Hệ thống cảm biến, CCTV phổ
biến toàn thành phố
Giao thông: Tự động cập nhật, sử dụng
dịch vụ bổ sung vào giờ cao điểm, sau 12h
bằng ứng dụng trên điện thoại
Tận dụng công nghệ thông minh trong giao thông vận tải

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới
8.

Toronto, Canada

Giao thông: Nâng cao chất lượng giao
thông công cộng
Dân cư: Tăng tương tác với chính phủ,
giảm giá nhà
Wifi: Tốc độ cao, các điểm truy cập phổ
biến
Dữ liệu: Mở, chia sẻ
Môi trường: Tối ưu hiệu quả sử dụng
nước, tôi ưu diện tích bờ sông thông qua
các ứng dụng quản lý số

Quy hoạch đô thị ven sông

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới

9.

Hongkong

Chính phủ: dữ liệu mở, dịch vụ công cộng
Giao thông: Sử dụng nền tảng thông minh
để quản lý, truy cập thông tin thời gian
thực
Dân cư: Nâng cao chất lượng cuộc sống,
tăng tương tác
Môi trường: Quản lý chung trên nền tảng
số
Dữ liệu: Xây dựng hệ thống IoT
Đô thị thông minh điển hình

Top các Thành phố Thông minh trên thế giới

10.

Amsterdam, Hà Lan

Dân cư: Nâng cáo chất lượng cuộc sống,
tăng tính tương tác
Chính phủ: Số hóa
Môi trường: Quản lý số
Kinh doanh: Các cộng đồng ươm mầm và
khuyến khích khởi nghiệp

Thủ phủ sáng tạo nhất của châu Âu

Cách tiếp cận phát triển Thành phố Thông minh trên thế giới

Greenfield vs. Brownfield
• Greenfield: kế hoạch rộng hơn (cách
tiếp cận toàn diện)
• Brownfield: quan điểm chiến thuật và
dần dần với các dự án nhỏ có thể
thực hiện được

Thành công trong phát triển thành phố Thông minh
trên thế giới
1.

Xác định Đặc trưng đô thị + Vấn đề + Tầm nhìn của chính quyền
đô thị

2.

Tập trung ưu tiên phát triển: chủ yếu tập trung vào một hướng
(ưu tiên) đã lựa chọn, Các mặt khác của đô thị sẽ tích hợp theo

3.

Sư hợp tác & phân chia trách nhiệm các thành phần trong xã hội:
Sự hợp tác của các doanh nghiệp, cộng đồng, quy hoạch định đô
thị + chính quyền để tìm ra các giải pháp tích hợp, linh hoạt, bền
vững và mỹ quan phù hợp với kết cấu đô thị, từ đó cung cấp
chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân

4.

Có một kế hoạch chiến lược rõ ràng với 1 hoặc 2 mục tiêu chính

MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG
Phát triển Đô thị thông minh

Tạo ra sự phát triển kinh tế bền vững &
chất lượng cuộc sống tốt

Thách thức phát triển Thành phố Thông minh tại Việt Nam
1.

Tập trung chủ yếu về mặt CÔNG NGHỆ:
Dựa trên cách tiếp cận “CỨNG”

2.

Chưa xác định rõ vấn đề ƯU TIÊN giải
quyết, CHƯA DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CỦA
TỪNG ĐÔ THỊ

3.

Trung tâm phát triển đô thị thông minh là
con người, NHƯNG CHƯA CÓ CHIẾN
LƯỢC CỤ THỂ

4.

Thiếu đồng bộ, tích hợp trong quản lý và
hoạt động

5.

Chưa có Quy hoạch tổng thể cho Đô thị
thông minh

KẾT LUẬN
•
•
•
•

Đô thị thông minh có những điểm mạnh và hạn chế riêng
“Thông minh” là con đường, không phải đích đến
Mỗi đô thị cần xác định định hướng của mình dựa vào đặc trưng và vấn đề của đô thị
Cần có khung phát triển phù hợp và thống nhất với định hướng phát triển và quản lý
đô thị
• Khung phát triển thống nhất: định hướng, QH chung, phân khu, chi tiết đến từng con
đường, góc phố…
• Phân phối quyền hạn và trách nhiệm của các thành phần xã hội và công tác quản lý
đô thị

Đề xuất phát triển TPTM tại Vũng Tàu

CÁC YẾU TỐ CHÍNH &
CÁC SÁNG KIẾN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Mục tiêu phát triển Thành phố Thông minh trên thế giới

Các yếu tố phát triển Thành phố Thông minh

Các tiêu chí đo lường cho sự phối hợp
giữa các bên liên quan:
● Tính toàn diện và công bằng;
● Tính minh bạch và trách nhiệm;
● Năng lực và sự hiệu quả;
● Thể chế, cấu trúc và sự tích hợp;
● Tính linh hoạt, thích nghi với điều
kiện địa phương và thời đại.
Các tiêu chí đo lường hiệu quả của
thành phố thông minh:
● Chất lượng cuộc sống;
● Tính toàn diện;
● Tính bền vững;
● Khả năng phục hồi.

Nguồn: Smart City Pathways for Developing Asia: An Analytical Framework and Guidance, ADB

IESE Cities in Motion Index
101 chỉ
số

Sáng kiến chuyển đổi
số phát triển Thành phố
Thông minh

Nguồn:Smart city initiatives in the context of digital transformation - scope, services and
technologies. Katarina, Igor. 2019

