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BỐI CẢNH
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TẠI VIỆT NAM

"Tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh luôn 
nhận được sự quan tâm lớn, theo đó, các chủ 
trương, chính sách xây dựng và phát triển đô 
thị thông minh đã được ban hành tại các Nghị 
quyết của Đảng và Đề án của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ý kiến về 
xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế 
giới và Việt Nam, qua đó yêu cầu Bộ Thông tin 
và Truyền thông khẩn trương chủ trì, phối hợp 
với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây 
dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận 
đô thị thông minh và hướng dẫn các địa 
phương thực hiện, bảo đảm việc đầu tư thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối 
vốn và điều kiện của từng địa phương.

Đến nay, cả nước đã có 41/63 tỉnh, thành phố 
đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát 
triển đô thị thông minh, trong đó, có khoảng 
gần 40 tỉnh, thành phố đã triển khai phát triển 
các dịch vụ đô thị thông minh; 17/63 tỉnh, 
thành phố đã triển khai xây dựng hoặc đồng ý 
về chủ trương xây dựng trung tâm điều hành 
đô thị thông minh; 17/63 tỉnh đã triển khai ứng 
dụng dịch vụ du lịch thông minh, khoảng trên 
10 tỉnh triển khai các ứng dụng về giao thông 
thông minh, kiểm soát trật tự an toàn đô thị. 
Ngoài ra còn một số ứng dụng trong các lĩnh 
vực khác như giáo dục thông minh, y tế thông 
minh…"
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HỘI NGHỊ LỚN NHẤT
TOÀN QUỐC

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
về

Là một nước có tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó xây dựng và phát triển đô thị 
thông minh được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những ưu tiên hàng 
đầu tại Việt Nam. Với mục đích tạo ra một diễn đàn chia sẻ, trao đổi và xác 
định tầm nhìn, chiến lược dài hạn cho phát triển đô thị thông minh, sự kiện "Hội 
nghị đô thị toàn quốc 2022" được Bộ Xây dựng và Ban kinh tế Trung ương đồng 
chủ trì, Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức vào 
ngày 08/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Sự kiện xoay quanh chủ đề chính "QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM BỀN 
VỮNG TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” 
với 1 Phiên toàn thể, 4 Hội thảo chuyên đề và Triển lãm đô thị toàn quốc. Sự kiện 
dự kiến có được sự tham gia của hơn 1000 đại biểu cấp cao đến từ các Bộ, 
Ban, ngành, các lãnh đạo đô thị cũng như các doanh nghiệp/ tổ chức hàng 
đầu trong nước và quốc tế. Hội nghị năm nay sẽ tập trung thảo luận, hoàn thiện 
các cơ chế quản lý và chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa các đô thị 
theo hướng thông minh, bền vững. Ngoài ra, các phiên hội thảo cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số, trình bày các sáng kiến, giải pháp 
công nghệ nhằm nâng cao chất lượng của các đô thị thông minh. 

Song song với chương trình Hội thảo, Triển lãm đô thị toàn quốc còn đem đến 
cơ hội trải nghiệm sản phẩm và giải pháp mới nhất, hiện đại nhất đến từ các 
doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực về Hoạch định và Quản 
lý thông minh, Năng lượng, Cơ sở hạ tầng ICT và Công nghệ 4.0, Giao thông 
vận tải,... Triển lãm hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian đa chiều cởi mở, thúc 
đẩy các sáng kiến và chia sẻ các kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề 
phát triển đô thị xanh, cũng như phát triển các mô hình thông minh lấy con 
người làm trung tâm.
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Con số 
truyền thông
ấn tượng 80+

Đơn vị báo chí
Truyền hình

53.000+
Lượt truy cập

50.000+
Lượt tiếp cận

WEBSITE truyền thông sốtruyền thông

2.300+
Lượt theo dõi 
trên LinkedIn và Facebook

Mạng xã hội

"Tham gia sự kiện lần này, 
đầu tiên, chúng tôi được 
lắng nghe những chỉ đạo, 
kế hoạch của Chính phủ 
trong việc thực hiện các dự 
án đô thị thông minh tại Việt 
Nam. Thứ hai, chúng tôi sẽ 
được trao đổi với các đối 
tác của chúng tôi tại Việt 
Nam để các hoạt động, 
các sự hợp tác có thể đi 
cùng với chiến lược của 
Chính phủ và chuẩn bị cho 
các hoạt động trong năm 
tới để phục vụ cho các dự 
án về đô thị thông minh tại 
Việt Nam." 

"Thông qua Diễn đàn cấp 
cao Đô thị thông minh 
ASEAN 2020, chúng tôi hiểu 
rằng chúng tôi cần phải phổ 
biến thông tin và truyền đạt 
cho người dân để họ hiểu 
được những gì chúng tôi 
đang làm và cảm thấy yên 
tâm về việc mang lại hiệu 
quả năng lượng cho khu 
vực." 

"Chúng tôi đánh giá đây là 
một sự kiện rất thành công vì 
Diễn đàn cấp cao Đô thị 
thông minh ASEAN 2020 đã 
thể hiện được sự cam kết 
của Chính phủ, các cấp 
lãnh đạo trên khắp quốc gia 
cũng như bạn bè, đối tác 
quốc tế với cuộc Cách 
mạng Công nghệ lần 4 cũng 
như chuyển đổi số.

"Tôi tin rằng sự kiện này đã 
giúp chúng ta cùng nhau 
hiểu rằng các lĩnh vực 
chuyên môn khác nhau đều 
đóng vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng thành 
phố thông minh. Nó không 
chỉ là một thành phố của 
công nghệ, không chỉ là một 
thành phố truyền thống, một 
thành phố thông minh sử 
dụng tất cả các giá trị mà 
nó tạo ra để xây dựng một 
cái gì đó lớn hơn nhiều." 

Tổng Giám đốc, 
Qualcomm Việt Nam, Lào 
& Campuchia

Ông thiều phương nam
Trưởng Nhóm công tác Điện 
và Năng lượng, Diễn dần 
Doanh nghiệp Việt Nam, 
CEO/Phó chủ tịch Công ty 
Cổ phần Chân Mây LNG.

ông John Rockhold
Giám đốc Phát triển Kinh 
doanh, Công ty Hệ thống 
Thông tin FPT

Ông phan thanh sơn
Tổng Giám đốc, Ecotek

Ông nguyễn ngọc bảo lâm

"Sự kiện này cho phép 
chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu 
cầu và yêu cầu đối với đô 
thị Việt Nam để có thể thiết 
kế và đưa ra giải pháp phù 
hợp.  Theo nhận định cá 
nhân của tôi, sự kiện này có 
thể mang đến những khoản 
đầu tư đô thị thông minh 
tổng trị giá từ đến 4 tỉ Đô-la 
Mỹ, từ các giải pháp kỹ 
thuật số, bất động sản đến 
cách chúng ta cải thiện môi 
trường ở các thành phố ở 
Việt Nam." 

Cố vấn đặc biệt khu vực 
Đông Dương, Fundacion 
Metropoli

Ông Shanmuga Retnam
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THÀNH PHẦN THAM DỰ

Theo
chức vụ

theo
Ngành Cơ quan Trung ương & Chính quyền địa 

phương, đô thị
Xây dựng & Bất động sản
Sản xuất
Năng lượng & Tiện ích
Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng
Chăm sóc sức khỏe
Vận tải & Logistics
IT & Telcos

Hiệp hội
Tổ chức quốc tế
Trung tâm nghiên cứu

65 CHÍNH PHỦ 30 DOANH NGHIỆP 05 KHÁC

CXO |  VP | GIÁM ĐỐC
Lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ 
Việt Nam 

Bộ trưởng/ Thứ trưởng các bộ liên quan 
trong khu vực

Chủ tịch/ Phó chủ tịch các Ủy ban Nhân dân

Giám đốc/ Phó giám đốc các Sở liên quan

Giám đốc/ Phó giám đốc các Trung tâm 
Công nghệ thông tin và Truyền thông, 
Trung tâm dữ liệu, Trung tâm Quản lý và 
Vận hành Giao thông đô thị,...

Chủ tịch | CIO | CTO | CDO | Phó chủ 
tịch | Giám đốc CNTT

42 C_Level
QUẢN LÝ | TRƯỞNG PHÒNG

Trưởng phòng: Hạ tầng kỹ thuật, Phát triển đô 
thị, Quy hoạch kiến trúc, Quản lý xây dựng... 
các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc

Trưởng phòng: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin,... 
Sở thông tin và Truyền thông 

Trưởng phòng: Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông, An toàn giao thông, Quản lý vận tải, 
phương tiện và người lái... các Sở Giao thông 
vận tải

Quản lý, Trưởng bộ phận: CNTT | Quản trị mạng 
và hệ thống | Hạ tầng và Vận hành | Chuyển 
đổi số | Tích hợp hệ thống | Quản trị dự án | 
Bảo mật

38 M_Level
CHUYÊN VIÊN | NHÂN VIÊN

Chuyên gia kỹ thuật

Chuyên viên tư vấn

Kỹ sư CNTT 

20 E_Level
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CON SỐ NỔI BẬT

1.000+ Khách tham dự online
và trực tiếp

80+
Đơn vị truyền thông

35+
Quảng cáo & Triển lãm

40+
Diễn giả
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Thứ 3
08/11

Phiên Toàn thểPhiên Toàn thể
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.

TIỆC TỐI18:00 -  21:00

8:00 -  12:00 (diễn ra song song)

14:00 -  17:00

Hội thảo chuyên đề 1
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 
HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo chuyên đề 2
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHÀ Ở VÀ HỆ THỐNG HẠ TẦNG 
ĐÔ THỊ, ĐẢM BẢO NĂNG LỰC CHỐNG CHỊU, GIẢM 
THIỂU PHÁT THẢI.

Hội thảo chuyên đề 3
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.

Hội thảo chuyên đề 4
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU 
QUẢ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

Triển lãm Đô thị toàn quốc
08:00 -  17:00

LỊC
H 

TR
ÌN

H 
SỰ

 K
IỆ

N

(diễn ra song song với các hội thảo)
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ĐIỂM NHẤN HỘI  THẢO
Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022

từ các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia tư vấn chiến lược và lãnh đạo các doanh nghiệp 
tới chia sẻ ý tưởng, sáng kiến và những kết quả nghiên cứu mới nhất trên mọi lĩnh vực của một 
thành phố thông minh (Quy hoạch thông minh, Quản lý thông minh, Cơ sở hạ tầng CNTT thông 
minh, Giao thông thông minh & Di động, Năng lượng thông minh &Tiện ích, Chính sách, v.v.)

1 0 0 0 + đại biểu cấp caoquy tụ hơn 

Bước tiến mới của camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Thanh toán số: Giải pháp xây dựng đô thị thông minh hơn.

Tiềm năng tích hợp công nghệ blockchain vào phát triển đô 
thị thông minh.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị: Góc nhìn từ thế giới. 

Quản lý đô thị: Tầm nhìn và định hướng trong kỷ nguyên số.

Khuyến nghị các vấn đề trọng tâm, chính sách quản lý đô thị, 
phát triển đô thị Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa.

Các định hướng quản lý Hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở đô thị 
thích ứng với biến đổi khí hậu, thực trạng và các giải pháp.

Khai thác sức mạnh của IoT nâng cao chất lượng đời sống đô thị.

Triển vọng ứng dụng công nghệ mới phát triển cơ sở hạ tầng xanh.

Số hóa cơ sở hạ tầng – Nền tảng cho thành phố thông minh.

Tương lai phát triển các đô thị thông minh dựa trên dữ liệu.

ch
ủ 

đề
 n

ổi
 b

ật
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Giải pháp mô hình hoá thông tin công 
trình/đô thị (BIM/CIM)

GIS/GPS

Công nghệ viễn thám

Hệ thống Chính phủ số (G2G/G2B/G2C)

Hệ thống định danh điện tử

Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Nền tảng dữ liệu mở

Hệ thống Camera an ninh (CCTV/Drones)

Giải pháp quản trị thảm hoạ/ứng phó sự cố

Hệ thống kiểm soát trọng tải (PCS)

ĐIỂM NHẤN TRIỂN LÃM

QUY HOẠCH
VÀ QUẢN LÝ THÔNG MINH

trong nước và quốc tế trưng bày những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất 
hướng tới phát triển đô thị thông minh.

đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu35
Triển lãm quốc tế Smart Citiies 2022 

sẽ quy tụ hơn

Hệ thống quản lý nước

Hệ thống quản lý, xử lý và tái chế chất thải

Hệ thống quản lý chất lượng không khí

Chiếu sáng thông minh

Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời)

Dự trữ/Tiết kiệm năng lượng

Lưới điện thông minh

Đồng hồ đo thông minh

Hệ thống quản lý năng lượng

Chăm sóc sức khoẻ thông minh

Hệ thống đổi mới y tế tự động (AIMIS)

Thực hiện đơn hàng tự động 

Công nghệ kiểm soát ô nhiễm và tiếng ồn

Quản lý môi trường

TIỆN ÍCH THÔNG MINH
4G/ LTE/ 5G

LPWAN

Wifi & Băng thông rộng

IoT

Cảm biến thông minh

Điện toán đám mây

AI/ML

Blockchain

Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu

AR/VR

Robotics

Bản song sinh số

An ninh mạng

Các giải pháp ICT

Internet Mesh Nets

Các hệ thống và phòng quản lý, điều khiển 
giao thông nâng cao

Dịch vụ di chuyển (MaaS)

Hệ thống giao thông công cộng thông minh

Vận tải kết hợp

Hệ thống quản lý thông tin hành khách

Giám sát hầm và cầu đường

Giải pháp theo dõi và quản lý đội xe

Đỗ xe thông minh

Xe tự động, Xe điện

Xe tự lái (AVs)

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS)

Hệ thống trạm sạc cho xe điện

Trạm thu phí điện tử (ETC)

Hệ thống giám sát giao thông thông minh 
(ITMS)

GIAO THÔNGDỮ LIỆU 
& HẠ TẦNG THÔNG MINH THÔNG MINH

Ứng dụng quản lý dân cư

Proptech (Hệ thống quản lý tài sản từ xa)

Xếp hàng thông minh

QR Code

CÔNG DÂN THÔNG MINH
Hệ thống quản lý toà nhà thông minh

Hệ thống tự động hoá toà nhà

Căn hộ và thiết bị gia dụng thông minh

Hệ thống điều hòa không khí nâng cao

Giải pháp PCCC thông minh

Hạ tầng mạng và kết nối thông minh

TOÀ NHÀ THÔNG MINH
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QCTT Kim cương

QCTT vàng

QCTT bạc

QCTT đồng

Quảng cáo
truyền thông

s ự  k i ệ n
liên hệ Kết nối với chúng tôi để tham khảo gói quảng cáo truyền thông và quyền lợi

với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

info@iecgroup.com.vnTầng 5, số 66, Trần Đại Nghĩa,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ (84) 246 663 2450 www.iecgroup.com.vn

INTERNATIONAL EVENTS & CONSULT ING GROUP
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