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ĐỒNG CHỦ TRÌ: 

 Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 Đ/c Mai Tiến Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 Đ/c Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 Đ/c Trần Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương
 Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 Đ/c Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
 Đ/c lãnh đạo Bộ Ngoại giao
 Đ/c lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Đ/c lãnh  đạo Bộ Giao thông vận tải
 Đ/c lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ
 Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành trung ương, địa phương

13:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THAM QUAN TRIỂN LÃM 

14:00 LỄ KHAI MẠC

14:10 PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

14:20 CLIP PHÓNG SỰ VỀ 1 NĂM TRIỂN KHAI CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ 
VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

14:35 PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

14:50 PHÁT BIỂU CỦA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 
Ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
15:05 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

ĐẾN NĂM 2030 
Đ/c Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

15:20 Phát biểu trực tuyến:
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI SINGAPORE: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT TRONG 
NHỮNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI
Ông Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore

15:35 Phát biểu trực tuyến:
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC HOA KỲ - ASEAN TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Bà Karen Dunn Kelley, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ

15:50 TIỆC TRÀ & GIAO LƯU
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CO-HOSTED BY: 

 H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Member of the Politburo, Prime Minister
 H.E. Mr. Nguyen Van Binh, Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the Central 
Economic Commission
 H.E. Mai Tien Dung, Member of the Party Central Committee, Minister, Chairman of the Office of the Government
 H.E. Mr. Pham Hong Ha, Member of the Party Central Committee, Minister of Construction
 H.E. Mr. Tran Tuan Anh, Member of the Party Central Committee, Minister of Industry and Trade
 H.E. Mr. Nguyen Manh Hung, Member of the Party Central Committee, Minister of Information and Communications
 H.E. Mr. Nguyen Van Thanh, Member of the Party Central Committee, Deputy Minister of Public Security
 Leadership from Ministry of Foreign Affairs
 Leadership from Ministry of Natural Resources and Environment
 Leadership from Ministry of Transport
 Leadership from Ministry of Science and Technology
 Leadership from other Ministries, central government agencies, local authorities, etc.

13:00 DELEGATE REGISTRATION

13:30 VIP TOUR

14:00 OPENING CEREMONY

14:10 OPENING REMARKS
H.E. Mr. Nguyen Van Binh, Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the 
Central Economic Commission

14:20 VIDEO CLIP ON 1 YEAR IMPLEMENTATION OF THE PARTY AND THE GOVERNMENT’S POLICIES ON SMART CITY 
DEVELOPMENT

14:35 REMARKS BY THE LEADERSHIP OF THE PARTY AND STATE
H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Member of the Politburo, Prime Minister

14:50 REMARKS BY ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
H.E. Dato Lim Jock Hoi, Secretary - General of ASEAN

KEYNOTES
15:05 DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE SMART CITIES IN VIETNAM IN THE PERIOD OF 2018 - 2025, VISION TO 2030

H.E. Mr. Pham Hong Ha, Member of the Party Central Committee, Minister of Construction

15:20 Online speech:
BUILDING SMART CITY IN SINGAPORE - EXPERIENCE ON ONE OF THE SMARTEST CITIES IN THE WORLD
H.E. Mr. Vivian Balakrishnan, Minister of Foreign Affairs of Singapore

15:35 Online speech:
THE U.S - ASEAN COOPERATION ON SMART CITY DEVELOPMENT
H.E. Mrs Karen Dunn Kelley, Deputy Secretary of the U.S. Department of Commerce

15:50 TEA BREAK
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16:10 TỌA ĐÀM CẤP CAO
”Tạo lập nền tảng cho xây dựng đô thị thông minh thành công”
Điều phối: Ông Phạm Đức Long, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tham gia trao đổi, tọa đàm cùng đoàn chủ trì: 
Nhóm 1: Trao đổi, chia sẻ của đại diện lãnh đạo doanh nghiệp: Viettel, VNPT, Qualcomm, BRG, FPT
Nhóm 2: Trao đổi của đại diện một số tổ chức quốc tế: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; UNDP; Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Việt Nam; Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Nhóm 3: Trao đổi của đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Dương.
Nhóm 4: Trao đổi về quan điểm, tầm nhìn, các chiến lược liên quan đến đô thị hóa, phát triển đô thị, xây dựng đô 
thị thông minh: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số bộ, ngành 

17:20 PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

17:30 KẾT THÚC PHIÊN CẤP CAO
17:30 CHỤP ẢNH LƯU NIỆM
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16:10 HIGH-LEVEL DIALOGUE
”Creating foundation for successful smart city development”
Moderator: Mr. Pham Duc Long, Chairman of the Member Council & CEO, VNPT

Panelists:
Group 1: Representatives from enterprises: Viettel, VNPT, Qualcomm, BRG, FPT
Group 2: Leadership from international organizations: World Bank in Vietnam, UNDP Vietnam, Embassy of Japan in 
Vietnam, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Vietnam
Group 3: Leadership from People’s Committees: Hanoi, Ho Chi Minh city, Quang Ninh, Binh Duong
Group 4: Leadership from the Party, the Government of Vietnam, Ministries, central government agencies, etc.

17:20 CLOSING REMARKS
H.E. Mr. Nguyen Van Binh, Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the 
Central Economic Commission

17:30 END OF HIGH-LEVEL FORUM
17:30 GROUP PHOTOS
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07:30 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:15 TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

08:20 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

08:30 PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN
Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

08:40 Phát biểu trực tuyến:
QUY HOẠCH VÙNG LIÊN KẾT HỆ THỐNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÔNG MINH 
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TS. Alfonso Vegara, Nhà sáng lập và Chủ tịch danh dự của Fundacion Metropoli, Đại sứ danh dự Singapore tại 
Madrid, Chủ tịch Hiệp hội các nhà quy hoạch vùng và thành phố quốc tế 
Ông Nguyễn Ngọc Bảo Lâm, Tổng Giám đốc, Ecotek

09:10 MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ THÔNG MINH VINSMART ĐANG PHÁT TRIỂN
Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Trung tâm Smartcity, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart

09:30 Phát biểu trực tuyến:
TẬN DỤNG SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Bà Maimunah Jaffar, Giám đốc Cơ quan phát triển vùng Iskandar 

09:50 TIỆC TRÀ

10:10 QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM
TS. Hán Minh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ACUD Group

10:30 Phát biểu trực tuyến:
THÀNH PHỐ CỦA TƯƠNG LAI: DỰ ÁN ECO DELTA SMART CITY TẠI BUSAN
TS. Park Jeong Hyeok, Nghiên cứu viên cao cấp, Ban Phát triển đô thị thông minh, K-water

10:50 XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ SÁNG TẠO: NHỮNG BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Bà Vương Phan Liên Trang, Phó Tổng Giám đốc, enCity 

11:10 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Giảng viên thâm niên & Điều phối viên chương trình Thạc sĩ Phát triển Đô thị 
Bền vững Đại học Việt - Đức

12:00 KẾT THÚC HỘI THẢO
Đại diện lãnh đạo Hiệp hội các đô thị Việt Nam

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 | CONFERENCE SESSION 1
QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
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07:30 DELEGATE REGISTRATION

08:15 V.I.P INTRODUCTION
The Organizing Committee

08:20 OPENING REMARKS
Leadership from Central Economic Commission

08:30 WELCOME REMARKS
Leadership from Ministry of Construction

KEYNOTES

08:40 Online speech:
METROPOLITAN PLANNING TOWARDS ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dr. Alfonso Vegara, Founder and Honorary President of Fundacion Metropoli; Honorary Consul General of 
Singapore in Madrid; Former President of ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) 
Mr. Nguyen Ngoc Bao Lam, CEO, Ecotek

09:10 VINSMART'S MODEL OF SMART TOWNSHIP ECOSYSTEM
Mr. Nguyen Thanh Cong, Director, Smartcity Center, VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company

09:30 Online speech:
OPTIMIZING TECHNOLOGY TOWARDS ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Ms. Maimunah Jaffar, Director, Iskandar Regional Development Authority (IRDA)

09:50 TEA BREAK

10:10 URBAN PLANNING MANAGEMENT TOWARD SMART URBAN ORIENTATION IN VIETNAM 
Dr. Han Minh Cuong, Chairman, ACUD Group

10:30 Online speech:
THE FUTURE PROOF CITY: BUSAN ECO DELTA SMART CITY
Dr. Park Jeong Hyeok,  Principal Researcher, Smart City Development Dept., K-Water

10:50 BUILDING AN INNOVATION DISTRICT: LESSONS FOR VIETNAM FROM INTERNATIONAL EXPERIENCES
Ms. Vuong Phan Lien Trang, Vice Managing Director, enCity

11:10 PANEL DISCUSSION
Moderator: Dr. Nguyen Ngoc Hieu, Senior Lecturer & Academic Coordinator of Sustainable Urban Development, 
Master Program, Vietnamese - German University

12:00 END OF CONFERENCE SESSION
Leadership from Association of Cities of Vietnam

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 | CONFERENCE SESSION 1
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07:30 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:15 TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

08:20 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

08:30 PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN 
Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

08:40 Phát biểu trực tuyến:
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀ IOT TRONG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH
Ông Sanjeet Pandit, Giám đốc cấp cao phụ trách khối giải pháp cho Đô thị thông minh, Qualcomm 
Technologies, Inc. 

09:00 Phát biểu trực tuyến:
HẠ TẦNG SỐ - XƯƠNG SỐNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Ông Ani Bhalekar, Chuyên gia & Phó Giám đốc Hợp danh, McKinsey & Company

09:20 MỘT SỐ NỀN TẢNG VÀ ỨNG DỤNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM
TS. Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Tích hợp Hệ thống (VNPT SI)

09:40 TIỆC TRÀ

10:00 Phát biểu trực tuyến:
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VỚI CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 
Ông Julian Lau, phụ trách Thị trường Mới nổi ASEAN, Khu vực công toàn cầu, Amazon Web Services

10:20 ĐẨY MẠNH TẦM NHÌN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VỚI CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
Ông Guru Mallikarjuna, Tổng giám đốc, Bosch Việt Nam

10:40 Phát biểu trực tuyến:
HẠ TẦNG DỮ LIỆU LỚN CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH
Ông Kok Siong Lim, Giám đốc phụ trách Giải pháp dành cho khối Chính phủ, HPE khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
Ông Đoàn Chí Hiếu, Trưởng nhóm Tư vấn Giải pháp, HPE Việt Nam

11:00 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Đại diện từ Bộ Thông tin và Truyền thông

12:00 KẾT THÚC HỘI THẢO
Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
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07:30 DELEGATE REGISTRATION

08:15 V.I.P INTRODUCTION
The Organizing Committee

08:20 OPENING REMARKS
Leadership from Ministry of Information and Communications

08:30 WELCOME REMARKS
Leadership from Ministry of Science and Technology 

KEYNOTES

08:40 Online speech:
TRANSFORMING SMART CITIES WITH AI & IOT
Mr. Sanjeet Pandit, Sr. Director, Head of Smart Cities, Qualcomm Technologies, Inc.

09:00 Online speech:
DIGITAL INFRASTRUCTURE - THE BACKBONE OF SMART CITY DEVELOPMENT
Mr. Ani Bhalekar, Expert Associate Partner, McKinsey & Company

09:20 SOME PLATFORMS AND APPLICATIONS ACCELERATING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF SMART CITIES IN 
VIETNAM
PhD. Nguyen Duc Kien, Director of System Integration Center, VNPT SI

09:40 TEA BREAK

10:00 Online speech:
BUILDING A SMART, RESILIENT CITY WITH CLOUD TECHNOLOGY
Mr. Julian Lau, Head of ASEAN Emerging Market, Worldwide Public Sector, Amazon Web Services (AWS)

10:20 POWERING SMART CITIES WITH BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES
Mr. Guru Mallikarjuna, Managing Director, Bosch Vietnam

10:40 Online speech:
BUILDING THE DATA PLATFORM FOR A DATA-DRIVEN SMART CITY 
Mr. Kok Siong Lim, General Manager, Public Sector, Enterprise Group Asia Pacific, HPE 
Mr. Doan Chi Hieu, Presales Lead, HPE Vietnam

11:00 PANEL DISCUSSION
Moderator: Representative from Ministry of Information and Communications

12:00 END OF CONFERENCE SESSION
Leadership from Ministry of Information and Communications

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 | CONFERENCE SESSION 2
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ NỀN TẢNG CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH
DEVELOPING DIGITAL INFRASTRUCTURE AND CORE DIGITAL TECHNOLOGIES FOR SMART CITIES



07:30 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:15 TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

08:20 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương 

08:30 PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN 
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

08:40 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ THÔNG MINH 
Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT, Trưởng ban Hiện đại hóa ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 
(Vietcombank)

09:00 THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT - MẢNH GHÉP THIẾT YẾU CỦA ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính số VNPT

09:20 SNP ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID
Ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

09:40 TIỆC TRÀ

10:00 TÍCH HỢP CÁC KÊNH PHÂN PHỐI SỐ - NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG
Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

10:20 GIẢI PHÁP GIAO HÀNG THÔNG MINH Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN TẠI VIỆT NAM & ĐÔNG NAM Á
Ông Phạm Hữu Ngôn, CEO, AhaMove

10:40 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Đại diện từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

12:00 KẾT THÚC HỘI THẢO
Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3 | CONFERENCE SESSION 3
PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÔNG MINH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
DEVELOPING DIGITAL SERVICES IN THE JOURNEY OF NATIONAL DIGITAL TRANSFORMATION

07:30 - 12:00 / 22 | 10 | 2020
Octorber 22nd, 2020

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
National Convention Center, Hanoi



07:30 DELEGATE REGISTRATION

08:15 V.I.P INTRODUCTION
The Organizing Committee

08:20 OPENING REMARKS
Leadership from Central Economic Commission

08:30 WELCOME REMARKS
Leadership from the State Bank of Vietnam  

KEYNOTES

08:40 FROM DIGITAL BANKING TO A NEW DIGITAL AGE OF SMART SERVICES ECOSYSTEMS 
Mr. Pham Anh Tuan, Member of The Board of Directors, Director of Banking Technology Modernization Board, Joint 
Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam (Vietcombank)

09:00 CASHLESS PAYMENT - AN ESSENTIAL PIECE OF SMART CITY
Mr. Nguyen Nam Thang, Deputy Director, VNPT FinTech - VNPT Media

09:20 SNP BOOSTING DIGITAL TRANSFORMATION - AN EFFECTIVE SOLUTION FOR THE PANDEMIC
Mr. Truong Tan Loc, Marketing Director, Saigon Newport Corporation

09:40 TEA BREAK

10:00 INTEGRATING DIGITAL DISTRIBUTION CHANNELS TO IMPROVE CUSTOMER EXPERIENCE
Mr. Tran Cong Quynh Lan, Deputy General Director, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 
(VietinBank)

10:20 SMART DELIVERY SOLUTIONS FOR BIG CITIES IN VIETNAM AND ASEAN
Mr. Pham Huu Ngon, CEO, AhaMove 

10:40 PANEL DISCUSSION
Moderator: Representative from the State Bank of Vietnam

12:00 END OF CONFERENCE SESSION
Leadership from Central Economic Commission

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3 | CONFERENCE SESSION 3
PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THÔNG MINH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
DEVELOPING DIGITAL SERVICES IN THE JOURNEY OF NATIONAL DIGITAL TRANSFORMATION



13:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30 TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

13:45 PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN 
Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

13:55 KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ THÔNG MINH VỚI NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM
Ông John Rockhold, Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, CEO/Phó 
Chủ tịch Công ty Cổ Phần Chân Mây LNG

14:15 TRIỂN KHAI NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHÂN TÁN CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ 
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Trungnam

14:35 GIẢI PHÓNG LƯỚI ĐIỆN SỐ
TS. Đỗ Nguyên Hưng, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Hệ thống Năng lượng, Schneider Electric Việt Nam

14:55 TIỆC TRÀ

15:15 CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP TẠI ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM
Tiến sĩ Michael DiGregorio, Đại diện quốc gia, Quỹ Châu Á

15:35 THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÒA NHÀ KHÔNG THẢI KHÍ CARBON
Đại diện từ UNDP 

15:55 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Đại diện từ Bộ Công Thương

17:30 KẾT THÚC HỘI THẢO
Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4 | CONFERENCE SESSION 4
NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
SMART ENERGY DEVELOPMENT IN THE JOURNEY OF URBANIZATION AND URBAN DEVELOPMENT

13:30 - 17:30 / 22 | 10 | 2020
Octorber 22nd, 2020

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
National Convention Center, Hanoi



13:00 DELEGATE REGISTRATION

13:30 V.I.P INTRODUCTION
The Organizing Committee

13:35 OPENING REMARKS
Leadership from Office of the Government

13:45 WELCOME REMARKS
Leadership from Ministry of Industry and Trade

KEYNOTES

13:55 VIETNAM’S SMART CITY INDUSTRIAL & ECONOMIC ZONES WITH CLEANER ENERGY EFFICIENCIES
Mr. John Rockhold, Head of Power & Energy Working Group, Vietnam Business Forum & CEO/ Vice Chairman of 
Chan May LNG JSC

14:15 A COMPREHENSIVE APPROACH TO DEPLOY RENEWABLE DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES IN CITIES
Mr. Nguyen Tam Tien, CEO, Trungnam Group

14:35 DIGITAL GRID UNLEASHED 
Dr. Do Nguyen Hung, Vice President, Power System Division, Schneider Electric Vietnam

14:55 TEA BREAK

15:15 LOW CARBON INDUSTRIAL ZONES IN DANANG, VIETNAM 
Dr. Michael DiGregorio, Country Representative, The Asia Foundation

15:35 TOWARDS NEARLY ZERO-ENERGY BUILDINGS: TOP CHALLENGES AND SOLUTIONS
Consulting expert from UNDP

15:55 PANEL DISCUSSION
Moderator: Representative from Ministry of Industry and Trade

17:30 END OF CONFERENCE SESSION
Leadership from Ministry of Industry and Trade

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4 | CONFERENCE SESSION 4
NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
SMART ENERGY DEVELOPMENT IN THE JOURNEY OF URBANIZATION AND URBAN DEVELOPMENT



13:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30 TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải

13:45 PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN UBND TP. HỒ CHÍ MINH
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CHÍNH

13:55 ĐỔI MỚI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG BỀN VỮNG
Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

14:15 CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ CHUYỂN ĐỔI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc công nghệ, FPT IS

14:35 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ AI TRONG QUẢN LÝ VẬN TẢI CÔNG CỘNG (GIẢI PHÁP EBUS)
Ông Đỗ Đức Hậu, Tổng Giám Đốc, Advantech Việt Nam

14:55 TIỆC TRÀ

15:15 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐIỆN TẠI VIỆT NAM
Ông Lê Văn Dương, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải 

15:35 Phát biểu trực tuyến:
CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN XE ĐIỆN
Bà Urda Eichhorst, Giám đốc dự án GIZ

15:45 GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH 
Bà Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc dự án, HIKVISION Việt Nam

16:05 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Đại diện từ Bộ Giao thông vận tải

17:30 KẾT THÚC HỘI THẢO
Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 5 | CONFERENCE SESSION 5
GIAO THÔNG THÔNG MINH TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
SMART TRANSPORTATION IN THE URBANISATION AND URBAN DEVELOPMENT STRATEGY

13:30 - 17:30 / 22 | 10 | 2020
Octorber 22nd, 2020

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
National Convention Center, Hanoi



13:00 DELEGATE REGISTRATION

13:30 V.I.P INTRODUCTION
The Organizing Committee

13:35 OPENING REMARKS
Representative from Ministry of Transport

13:45 REMARKS BY LEADERSHIP FROM HO CHI MINH CITY PEOPLE’S COMMITTEE
Leadership from Ho Chi Minh City People’s Committee

KEYNOTES

13:55 TRANSFORMING TRANSPORTATION - THE ROAD TO SUSTAINABLE MOBILITY
Ms. Ann Mawe, Swedish Ambassador to Vietnam

14:15 DISRUPTIVE TRENDS TRANSFORMING URBAN MOBILITY
Mr. Nguyen Xuan Viet, CTO, FPT IS

14:35 DIGITAL TECHNOLOGY APPLICATION AND AI IN PUBLIC TRANSPORT MANAGEMENT (EBUS SOLUTION)
Mr. Do Duc Hau, General Manager, Advantech Vietnam

14:55 TEA BREAK

15:15 STATUS QUO OF ELECTRIC MOBILITY DEVELOPMENT IN VIETNAM
Mr. Le Van Duong, Acting Director General, Science - Technology Department, Ministry of Transport

15:35 Online speech:
INTERNATIONAL EXPERIENCES ON E-MOBILITY DEVELOPMENT
Ms. Urda Eichhorst, GIZ Project Director, NDC Transport Initiative for Asia

15:45 INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEM 
Ms. Nguyen Bao Ngoc, Project Account Manager, HIKVISION Vietnam

16:05 PANEL DISCUSSION
Moderator: Representative from Ministry of Transport

17:30 END OF CONFERENCE SESSION
Leadership from Ministry of Transport

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 5 | CONFERENCE SESSION 5
GIAO THÔNG THÔNG MINH TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
SMART TRANSPORTATION IN THE URBANISATION AND URBAN DEVELOPMENT STRATEGY
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PHIÊN TOÀN THỂ
ĐÔ THỊ THÔNG MINH

HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG, BẢN SẮC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
VÌ MỘT ASEAN GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

HIGH-LEVEL FORUM
SMART CITIES - TOWARDS COMMUNITY, IDENTITY 

AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR A COHESIVE AND RESPONSIVE ASEAN
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Tiến sĩ Vivian Balakrishnan là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng phụ trách Sáng kiến Quốc gia Thông minh.
Ông từng là Bộ trưởng Bộ Môi trường và Nguồn nước; Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao; Thứ trưởng 

Bộ Công Thương; Bộ trưởng Phụ trách Doanh nghiệp; và Thứ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật. Ông là thành 
viên Quốc hội từ năm 2001.

Tiến sĩ Balakrishnan đã lãnh đạo Bộ Ngoại giao (MFA) từ tháng 10 năm 2015. Ông cũng đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
số của Singapore để thành một Quốc gia Thông minh từ năm 2014. Ông đã lãnh đạo việc thực hiện các sáng kiến quan trọng 
như SingPass Mobile và MyInfo, các hệ thống thanh toán điện tử và nền tảng cảm biến. Ông đã hoạch định các khung chính 
sách như Kế hoạch chi tiết của Chính phủ số, Chiến lược Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia và Đánh giá Bảo mật Dữ liệu Khu vực Công.

Tiến sĩ Balakrishnan đã đưa ra nhiều sáng kiến và chính sách quan trọng trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Tại Bộ Môi 
trường và Nguồn nước, ông từng là người hỗ trợ cấp bộ trưởng cho các cuộc đàm phán dẫn đến Thỏa thuận Paris về biến 
đổi khí hậu tại Liên Hợp Quốc. Ông cũng đã nâng cao đáng kể năng lực khử muối và sản xuất NEWater và khởi xướng việc 
xây dựng các trung tâm bán hàng mới để đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm tươi ngon có giá cả 
phải chăng, đồng thời tạo điều kiện cho những người bán hàng rong địa phương kiếm sống tốt. Tại Bộ Phát triển cộng đồng, 
Thanh niên và Thể thao, ông đã thành lập hệ thống ComCare để tăng cường trợ giúp xã hội toàn diện cho tất cả những người 
dân Singapore cần được hỗ trợ. Tại Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật, ông đã triển khai dự án Mạng cáp quang băng 
thông rộng quốc gia nhằm mang lại băng thông rộng cáp quang tốc độ cực cao, chi phí thấp và hiệu quả cho tất cả các 
hộ gia đình và doanh nghiệp ở Singapore.

Dr Vivian Balakrishnan is the Minister for Foreign Affairs and Minister-in-charge of the Smart Nation Initiative. 
He previously served as Minister for the Environment and Water Resources; Minister for Community Development, Youth 

and Sports; Second Minister for Trade and Industry; Minister-in-charge of Entrepreneurship; and Second Minister for Information, 
Communications and the Arts. He has been a Member of Parliament since 2001.

Dr Balakrishnan has helmed the Ministry of Foreign Affairs (MFA) since October 2015. He has also driven the digital transformation 
of Singapore into a Smart Nation since 2014. He led the implementation of key initiatives such as SingPass Mobile and MyInfo, 
e-payment systems, and sensor platforms. He shaped policy frameworks like the Digital Government Blueprint, National Artificial 
Intelligence Strategy, and Public Sector Data Security Review.

Dr Balakrishnan rolled out numerous key initiatives and policies throughout his political career. At the Ministry of the Environment 
and Water Resources, he was a ministerial facilitator for negotiations that led to the Paris Agreement on climate change at the 
United Nations. He also increased the capacity for desalination and NEWater production substantially and initiated the building 
of new hawker centres to ensure that everyone has access to fresh and affordable food, and to enable local hawkers to make 
a good living. At the Ministry of Community Development, Youth and Sports, he established the ComCare system to enhance 
comprehensive social assistance for all Singaporeans in need. At the Ministry of Information, Communications and the Arts, he 
worked on the National Broadband Fibre Network project to bring ultra-high speed, low-cost, and efficient fibre broadband to all 
households and enterprises in Singapore.

TS. VIVIAN BALAKRISHNAN
DR. VIVIAN BALAKRISHNAN
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Singapore

 Minister for Foreign Affairs, Singapore
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QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Từ 2018: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
2005 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
2002 - 2005: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.
2000 - 2002: Trưởng phòng Đầu tư Tài chính Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.
1999 - 2000: Phó phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.
1996 - 1999: Chuyên viên kỹ thuật Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.
DANH HIỆU
Huân chương Lao động hạng nhì.
BẰNG CẤP
1977 - 1983: Cử nhân Tự động hóa công nghiệp, Đại học Cơ điện St. Petersburg (LETI), Liên Xô.
1988 - 1990: Thạc sỹ Tự động hóa công nghiệp, Đại học Cơ điện St. Petersburg (LETI), Liên Xô.
1993 - 1996: Thạc sỹ Cơ điện, Đại học Nam Australia.
NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh, tiếng Nga.

WORK EXPERIENCE
Since 2018: President and CEO of Viettel Group.
2005 - 2018: Executive Vice President of Viettel Group.
2002 - 2005: Deputy General Director of Viettel Corporation.
2000 - 2002: Chief of Development Investment Department of Viettel Corporation.
1999 - 2000: Vice Manager of Development Investment Department of Viettel Corporation.
1996 - 1999: Technical specialist of Viettel Corporation.
RECOGNITION
Second-Class Labour Order.
CERTIFICATES
1977 - 1983: Bachelor of Industrial Automation, St. Petersburg Electrotechnical University (LETI), Russia.
1988 - 1990: Post-graduate Diploma of Industrial Automation, St. Petersburg Electrotechnical University (LETI), Russia.
1993 - 1996: Master of Electronic Engineering, University of South Australia.
LANGUAGES
Vietnamese, English, Russian

ÔNG LÊ ĐĂNG DŨNG
MR. LE DANG DUNG
 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, 
 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

 President & Chief Executive Officer, Viettel Group
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Ông Thiều Phương Nam chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh và vận hành của Qualcomm tại Việt Nam, Lào 
và Campuchia với mục tiêu thúc đẩy sử dụng công nghệ kết nối 4G, 5G và những thế hệ công nghệ kết nối kế tiếp.

Trước khi gia nhập Qualcomm, ông là Giám đốc điều hành khu vực, Kinh doanh tổng hợp cho IBM Việt Nam, phụ trách rất 
nhiều lĩnh vực đầu tư kinh doanh bao gồm dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, doanh nghiệp, giáo dục, y tế và chính 
phủ. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng, chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh trong 
hoạt động kinh doanh và vận hành của chi nhánh. Trước khi đầu quân cho IBM, ông Thiều Phương Nam đã làm việc 12 năm 
tại Intel Việt Nam. Ông gia nhập với tư cách là Trưởng phòng Giao dịch và Truyền thông tại Intel Việt Nam và trong suốt thời 
gian làm việc của mình, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo và quản lý khác nhau, bao gồm Giám đốc bán hàng Quốc gia tại Việt 
Nam, Lào và Campuchia cũng như Giám đốc Quốc gia cho Campuchia. Là một trong số ít những người đặt nền móng cho 
Intel tại quốc gia này, ông Thiều Phương Nam đã dẫn dắt sự phát triển kinh doanh của Intel trở thành một trong những doanh 
nghiệp phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới thông qua việc thúc đẩy một số sáng kiến chiến lược với các cơ quan chính 
phủ và các đối tác OEM & các đối tác trong hệ sinh thái để tăng cường áp dụng thông tin và truyền thông công nghệ trong 
các lĩnh vực kinh doanh, tiêu dùng, chính phủ và giáo dục.

Ông Thiều Phương Nam nhận bằng cử nhân và bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học kỹ thuật điện quốc gia Saint 
Petersburg và bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật của Đại học Giao thông Vận tải Quốc gia Moscow.

Nam Thieu oversees Qualcomm’s business and operations in Vietnam, Laos and Cambodia with the goal of driving 4G/5G 
and next generations of wireless technology adaptation and usage in this region.

Prior to joining Qualcomm, Mr. Nam was Territory Executive, General Business for IBM Vietnam, in charge of a broad business 
portfolio including banking & financial service, telecom, enterprise, education, healthcare and government segments. In addition 
to that role, he also served as the Branch Manager for HCMC & Danang branches, responsible for all aspects of their business 
and operations. Prior to IBM, Mr. Nam spent 12 years with Intel in Vietnam. He started as the Head of Intel Vietnam’s Networking 
and Communication division and throughout his tenure at Intel, Nam held various management & leadership positions including 
Country Sales Manager for Vietnam, Laos and Cambodia and Country Manager for Cambodia. As one of a few pioneers of Intel 
in the country, Nam led the development of Intel’s business to become one of the fastest growing enterprises worldwide through 
driving several strategic initiatives with the government authorities and OEMs & ecosystem partners to increase the adoption of 
information and communication technologies in the business, consumer, government and education sectors.

Nam Thieu received his Bachelor’s and Master’s degrees in Electrical Engineering from Saint Petersburg State Electro-technical 
University and Ph.D. degree in Technical Sciences from Moscow State University of Transportation.

ÔNG THIỀU PHƯƠNG NAM
MR. THIEU PHUONG NAM
 Tổng giám đốc, Qualcomm Việt Nam, Lào & Campuchia

 Country Manager, Qualcomm Vietnam, Laos & Cambodia 
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Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga luôn đau đáu trăn trở làm thế nào để có thể góp phần xây dựng 
phát triển Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.

Với tâm huyết và tấm lòng tận tụy cống hiến, trong suốt hơn 30 năm qua, bà Nguyễn Thị Nga đã tiên phong trong nhiều 
hoạt động sản xuất kinh doanh như triển khai các dự án quy hoạch trọng điểm, xây dựng và phát triển hệ thống sân Gôn, 
Khách sạn - nghỉ dưỡng; sản xuất và phân phối ô tô; đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thương mại và bán lẻ giúp nâng tầm vị thế 
của Việt Nam cũng như tham gia cống hiến và đóng góp nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa khác.

Ms. Nguyen Thi Nga was born and grew up in Hanoi. She is always wondering how she can contribute to the development of 
Hanoi and Vietnam to compare with other economic powers in the world.

With enthusiasm and dedication for more than 30 years, Ms. Nguyen Thi Nga has pioneered many production and business 
activities such as implementing key master planning projects in Hanoi, Nghe An, etc; building Golf Courses and raising the level 
of Vietnamese Golf, investing and building international standard Hotels and Resorts; manufacturing and distributing in the 
automotive sector; promoting import-export, trade and retailing, helping to raise the position of Vietnam as well as participating 
in contributing to country development and a number of other meaningful social activities.

TÓM TẮT | ABSTRACT

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh đòi hỏi những đổi mới trong quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển 
của đô thị và một tầm nhìn chiến lược cụ thể về phát triển đô thị thông minh, để tránh rơi vào bẫy của sự dàn trải, và mắc 
các lỗi về quy hoạch chồng chéo, khiến các dự án sẽ bị ngưng trệ hoặc không hiệu quả. Do đó, việc cấp thiết là phải thiết 
lập chiến lược xây dựng kế hoạch tổng thể cho thành phố thông minh, bao gồm lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên phát triển phù 
hợp với Việt Nam.

Với tư cách là một doanh nghiệp có đóng góp vào sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam, chúng tôi luôn nghiên cứu về xu 
hướng và lựa chọn mô hình phát triển đô thị thông minh sao cho vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, vừa 
phù hợp với đặc thù riêng của Việt Nam. Nghiên cứu các mô hình thành phố thông minh trên thế giới, tôi cho rằng việc lựa 
chọn mô hình phát triển đô thị thông minh trước hết phải dựa trên mục tiêu phát triển bền vững và tại đây sẽ ứng dụng những 
công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng thành phố về mọi mặt.

Rapid urbanization requires planning innovations to meet urban development needs and a strategic vision of smart 
city development, to avoid falling into the trap of spread and overlapping development, causing projects to be stalled or 
ineffective. Therefore, it is imperative to establish a strategy to develop smart cities, including selection of priority development 
areas suitable for Vietnam.

As a business contributing to Vietnam's urban development, BRG Group always research to choose a smart urban 
development model to suit the general development trend of the world, both in accordance with specific characteristics of 
Vietnam. Researching smart city models in the world, I think that the selection of smart city development model must firstly be 
based on the goal of sustainable development and here will apply the latest technology to improving the quality of living in 
the city in all aspects.

BÀ NGUYỄN THỊ NGA
MS. NGUYEN THI NGA
 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Tập đoàn BRG

 Chairwoman, BRG Group
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PGS.TS. Trương Gia Bình là một trong các nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT. Không chỉ là nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp, ông còn là người tâm huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến các quyết sách của Chính phủ trong việc 
thúc đẩy sự phát triển ngành Công nghệ thông tin như việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông đã và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng như: Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân của Hội đồng 
tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Thành viên hội đồng quốc gia 
về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Công nghiệp điện toán Châu Á - 
Châu Đại Dương ASOCIO, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO, Chủ tịch Câu lạc Bộ Doanh nghiệp 
Nông nghiệp Công nghệ cao - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Được ví như linh hồn, người tập hợp lực lượng của FPT, ông Bình luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong 
từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng của tập đoàn. Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã được vinh danh Top 300 doanh 
nghiệp giá trị nhất châu Á, là Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với gần 30.000 cán bộ nhân viên, hiện diện tại 59/63 
tỉnh thành và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với vai trò công ty dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, FPT nỗ lực thực 
hiện mục tiêu kép là góp phần quan trọng vào việc hiện thực hoá mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và 
đứng trong nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có vị thế và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Assoc.Prof.Dr. Truong Gia Binh is one of the founders and Chairman of FPT Corporation. Not only a business leader, he has 
been also well-known due to his dedication to the country as well as his influence over government decisions in boosting the 
Information Technology industry and the participation of Vietnam in the industrial revolution 4.0.

He has been holding many important positions such as: Head of The National Private Economic Development Research 
Board under the Government's Advisory Council for Administrative Procedure Reform, Deputy Chairman of the Government's 
Advisory Council for Administrative Procedure Reform, Member of the National Council for Sustainable Development and 
Competitiveness Improvement, First Deputy Chairman of ASOCIO Asia-Oceania Computing Industry Association, First Chairman 
of ASOCIO Smart City Committee, President of Digital Agriculture Association - Vietnam Young Entrepreneurs Association.

Considered as the soul - the leader who gathers forces of FPT, he always gives important strategic directions in each period 
of development to maintain the outstanding growth of the Corporation. Under his leadership, FPT was honored with the Top 300 
most valuable enterprises in Asia, the foremost technology corporation in Vietnam presented in 59/63 provinces locally as well 
as 22 countries around the globe with nearly 30.000 employees. Pioneering the urban and regional digital transformation, FPT 
has been striving to realize the dual goal of making an important contribution to the development of digital government, digital 
economy, and digital society while leading the Vietnamese technology enterprises with global position and competitiveness.

PGS.TS. TRƯƠNG GIA BÌNH
ASSOC.PROF.DR. TRUONG GIA BINH
 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần FPT

 Chairman, FPT Corporation
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Thông tin cá nhân 
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT 
Ngày sinh: 27/5/1970 
Học vấn 
Kỹ sư viễn thông (Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh) 
Tiến sỹ Điện tử Viễn thông (Đại học Tokyo - Nhật Bản)
Quá trình công tác
09/1992 - 01/1993: Kỹ sư hệ thống, Trung tâm nhắn tin Sài gòn Epro, Bưu điện TP. HCM
02/1993 - 07/1994: Kỹ sư hệ thống, Trung tâm vô tuyến di động MobileNet, Bưu điện TP. HCM 
09/1994 - 08/1995: Tham gia chương trình đào tạo, Trung tâm nghiên cứu của NEC Nhật Bản 
09/1995 - 10/1995: Quản lý kỹ thuật, Trung tâm điện thoại Call Link, Bưu điện TP. HCM 
11/1995 - 03/1997: Chuyên viên, Phòng Viễn thông, Bưu điện TP. HCM 
04/1997 - 09/2005: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Điện tử Viễn thông, Đại học Điện tử - Viễn thông Tokyo, Nhật Bản 
10/2005 - 07/2006: Chuyên viên, Phòng Viễn thông, Bưu điện TP. HCM 
08/2006 - 09/2007: Tổ phó Tổ chuyên trách, Ban chuẩn bị thành lập Tổng Công ty Viễn thông 2
10/2007 - 03/2009: Trưởng Phòng Viễn thông, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh 
04/2009 - 02/2012: Phó Giám đốc, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh 
03/2012 - 12/2013: Giám đốc, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh 
12/2013 - 03/2015: Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT 
04/2015 - 06/2020: Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT
06/2020 - nay: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT

Personal Detail 
Current position: Chairman of the Member Council & CEO of VNPT 
Date of birth: 27 May 1970 
Educational background 
Engineer of Telecommunications, Ph.D of Telecoms & Electronics (Ho Chi Minh City)
University of Science and Technology, Denkitsushin Daigaku University (Japan)
Professional background 
09/1992 - 01/1993: System Engineer, SaiGon Epro Message Center, Ho Chi Minh City Central Post Office 
02/1993 - 07/1994: System Engineer, MobileNet Center, Ho Chi Minh City Central Post Office 
09/1994 - 08/1995: Join the educational program of Research Center of NEC, Japan 
09/1995 - 10/1995: Technical Manager, Call Link Center, Ho Chi Minh City Central Post Office 
11/1995 - 03/1997: Specialist at Telecoms Department, Ho Chi Minh City Central Post Office 
04/1997 - 09/2005: Ph.D at Electronics - Telecoms Tokyo University, Japan 
10/2005 - 07/2006: Specialist at Telecoms Department, Ho Chi Minh City Central Post Office 
08/2006 - 09/2007: Deputy Chief of Group, Telecommunications Corporation 2 Project Department 
10/2007 - 03/2009: Director of Telecoms Department, VNPT Ho Chi Minh 
04/2009 - 02/2012: Deputy Director of VNPT Ho Chi Minh 
03/2012 - 12/2013: Director of VNPT Ho Chi Minh 
12/2013 - 03/2015: Member of the Members’ Council of VNPT, Vice President of VNPT
04/2015 - 06/2020: Member of the Members’ Council of VNPT, President & CEO of VNPT
06/2020 - present: Chairman of the Member Council, CEO, VNPT

ÔNG PHẠM ĐỨC LONG
MR. PHAM DUC LONG
 Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, 
 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

 Chairman of the Member Council, CEO, 
 Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) 
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Ông Alfonso Vegara có bằng Tiến sĩ về Quy hoạch Thành phố và Vùng; bằng Kiến trúc, Kinh tế và Xã hội học. Ông là cựu Chủ tịch 
ISOCARP - Hiệp hội các nhà quy hoạch vùng và thành phố quốc tế - với mạng lưới thành viên tại hơn 70 quốc gia. Ông cũng là Thành 
viên và Người được ủy thác của Học bổng Eisenhower; được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự của Singapore tại Madrid từ năm 2005.

Ông Alfonso Vegara đã và đang giảng dạy về Chủ nghĩa đô thị tại Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
Universidad de Navarra, và Universidad CEU San Pablo. Ông từng là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Thiết kế của Đại học Pennsylvania, 
và Cố vấn của Đại học Bách khoa ETH Zurich.

Các ý tưởng và dự án của ông đã được giới thiệu trong 30 cuốn sách và các Hội nghị Quốc tế ở châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ 
Latinh, Châu Á, Châu Úc và Châu Phi. Các dự án của ông đã được trao giải thưởng của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Hội đồng 
các nhà quy hoạch không gian châu Âu, Hiệp hội kiến trúc sư, Hiệp hội Doanh nhân, Thành phố và Chính phủ Quốc gia. Trong số các 
giải thưởng này có giải “Rey Jaime I” do nhà vua Tây Ban Nha trao để ghi nhận đóng góp của ông Alfonso Vegara trong các lĩnh vực 
về Chủ nghĩa Đô thị và Phát triển bền vững. Ông cũng đã ba lần được trao “Giải thưởng Quy hoạch Châu Âu” danh giá cho công 
trình của mình ở Euskal Hiria, vùng thành phố Basque và thiết kế thành phố sinh thái Sarriguren ở Navarra. 

Ông được trao “Giải thưởng Ngôi sao Dịch vụ Công cộng” do Tổng thống Singapore trao tặng vào năm 2017. Ông cũng là thành 
viên Ban giám khảo của “Giải thưởng Thành phố Thế giới Lý Quang Diệu” và là Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Giám khảo tại 
“Giải thưởng Quy hoạch Đô thị và Khu vực Châu Âu”. Ông là cố vấn hơn 15 năm cho Chính phủ Singapore, cũng như nhiều thành 
phố trên thế giới.

Alfonso Vegara là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự của Fundacion Metropoli, một trung tâm quốc tế quy tụ những chuyên gia 
xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và đổi mới ở các thành phố trên thế giới. Fundacion Metropoli đang hợp tác với Microsoft 
tại các thành phố khác nhau trên thế giới nhằm tích hợp công nghệ vào quy hoạch. 

Các nghiên cứu của ông tập trung vào việc thúc đẩy các giá trị chiến lược và các cơ hội tương lai của các thành phố trong 
một thế giới phức tạp và mang tính kết nối cao. Những ý tưởng và dự án của ông được trình bày trong các cuốn sách ông đã viết: 
“Territorios Inteligentes” và gần đây là “Supercities. The Intelligence of Territory”; ấn phẩm này đã nhận được Giải thưởng Gerd Albers 
cho cuốn sách hay nhất năm 2016 của ISOCARP.

PhD in City and Regional Planning; degrees in Architecture, Economics, and Sociology. Former President of ISOCARP - 
International Society of City and Regional Planners - which has members in over 70 countries. He is Fellow and Trustee of the 
Eisenhower Fellowships; he’s also been appointed as Honorary Consul General of Singapore in Madrid since 2005. 

Alfonso Vegara has been lecturing Urbanism at the Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad de 
Navarra, and Universidad CEU San Pablo. He was also a visiting professor at the School of Design of the University of Pennsylvania, 
and Advisor of ETH Zurich Polytechnic. 

His ideas and projects have been disseminated through more than 30 books and International Conferences in Europe, The United 
States, Latin America, Asia, Australia, and Africa. His projects have been awarded prizes by The United Nations, The European Union, 
The European Council of Spatial Planners, Architects' Associations, Entrepreneurial Associations, Cities, and National Governments. 
Among these awards is the “Rey Jaime I“ prize, given by the King of Spain to recognize Alfonso Vegara’s contribution to the fields of 
Urbanism and Sustainability. He has also been awarded on three occasions with the prestigious “European Award of Planning” for 
his work in Euskal Hiria, The Basque city region and the design of the eco-city of Sarriguren in Navarra. 

He’s been granted the “Public Service Star Award”, given by the President of Singapore in 2017. Member of the Jury of the “Lee 
Kuan Yew World City Prize” and current President of the jury at the “European Regional and Urban Planning Awards”. He’s been an 
advisor for more than 15 years to the Government of Singapore, as well as of various cities around the world. 

Alfonso Vegara is the Founder and Honorary President of Fundacion Metropoli, an international center of excellence dedicated 
to research, design, and innovation in cities around the world. Fundacion Metropoli has an alliance with Microsoft in order to work 
in different cities of the world at the intersection between Territory and Technology. 

The focus of Alfonso Vegara’s work is to promote strategic values of cities and their future opportunities in a complex and 
interrelated world. His ideas and projects are presented in the books he has written: “Territorios Inteligentes” and the recently 
“Supercities. The Intelligence of Territory”; this last publication received the Gerd Albers Award for best book of 2016 by ISOCARP.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
METROPOLITAN PLANNING TOWARDS ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

TS. ALFONSO VEGARA
DR. ALFONSO VEGARA
 Nhà sáng lập và Chủ tịch danh dự của Fundacion Metropoli; Đại 

sứ danh dự Singapore tại Madrid; Chủ tịch Hiệp hội các nhà quy 
hoạch vùng và thành phố quốc tế

 Founder and Honorary President of Fundacion Metropoli; Honorary 
Consul General of Singapore in Madrid; Former President of  
ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)
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Chúng ta đang sống trong một thế giới của các thành phố, một hành tinh với tỷ lệ đô thị ngày càng cao. Các thành phố 
là động lực mới của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng có khả năng trở thành thành phần chính trong việc đối phó với 
những thách thức của biến đổi khí hậu và đấu tranh chống bất bình đẳng và nghèo đói. Nếu quá khứ được định hình bởi các 
thời kỳ mà thế giới được tổ chức thành các đế quốc và sau đó là các quốc gia, thì trong tương lai, chúng ta sẽ hướng tới một 
cuộc sống trong một thế giới của các thành phố - một thế giới của các Siêu Thành phố.

Các thành phố của chúng ta, hầu như luôn hạn chế về nguồn lực kinh tế và quyền lực chính trị, lại phải đối mặt với những 
thách thức ghê gớm: với những yếu tố này, chúng tôi đã quyết định gọi những khu vực đặc biệt này - nơi mà khả năng lãnh 
đạo, sáng tạo và tầm nhìn chung đang tạo ra sức hút và phát triển các sáng kiến   và dự án có tác động lớn - là các Siêu Thành 
phố. Siêu Thành phố đã thành công trong việc hiểu rõ bản chất của chính mình và xác định các yếu tố vượt trội làm cơ sở cho 
việc xác định hồ sơ đô thị, kích hoạt mạng lưới hợp tác và phát triển dự án thành phố của riêng mình.

We live in a world of cities; ours is an increasingly urban planet. Cities are the new engines of the global economy, and at the 
same time they have the potential to be the main actors engaging the challenges of climate change and the struggle against 
inequality and poverty. If the past was shaped by periods in which the world was organized into empires and later into nation-states, 
in the future we will live more and more in a world of cities - a world of SuperCities.

Our cities, which almost always have significantly limited economic resources and little political power, have to address 
formidable challenges: with these factors in mind we have chosen to refer to this generation of singular places - whose leadership, 
creativity and shared vision are generating a special magnetism and developing initiatives and projects of great impact - as 
SuperCities. The SuperCity has succeeded in understanding its own nature and identifying its components of excellence as a basis 
for defining its urban profile, activating its networks of cooperation and developing its own city project.
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- Tổng giám đốc của Ecotek - Nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ tư vấn phát triển đô thị thông minh
- 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam
- Chiến lược gia phụ trách chính việc quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh tại Ecopark Diamond City.
Ông Lâm bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ tài chính. Việc fintech và chuyển đổi số ngày càng nhận được 

nhiều sự quan tâm đã tạo ra nhiều cơ hội để thôi thúc ông Lâm tham gia vào lĩnh vực chuyển đổi số và tích hợp công nghệ, 
từ đó đưa ông đến với VPBank, với tư cách là cố vấn và giám sát về chuyển đổi số của ngân hàng. Qua đó, ông nhận thấy 
tầm quan trọng của việc không chỉ đơn thuần phát triển và xây dựng công nghệ hiện đại, mà còn là sự cần thiết trong việc 
thiết lập nền tảng để tích hợp liền mạch các công nghệ mới vào cuộc sống hàng ngày của người dân. Được thúc đẩy bởi 
triết lý đó, ông Lâm đã tìm kiếm những đối tác phù hợp có chung lý tưởng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho một 
xã hội tương lai và quyết định hợp tác với Ecopark, sau đó thành lập Ecotek, một đơn vị độc lập về phát triển và tư vấn về đô 
thị thông minh. Với kinh nghiệm phát triển bất động sản, cùng với khả năng phát triển công nghệ và chuyên môn về thành 
phố thông minh, Ecotek tin tưởng vào tầm nhìn có thể xây dựng một mô hình chuẩn mực trong Ecopark, đồng thời nhân rộng 
ra các địa phương khác trong cả nước, mang xã hội đến gần nhau hơn và phù hợp hơn với kỷ nguyên số.

- CEO of Ecotek - Smart City Development Consultancy & Solution Provider
- 5 years of experience strategizing in the field of digital transformation within Vietnam
- Lead strategist for the Smart City development and planning of the Ecopark Diamond City.
Mr. Lam began his journey in the field of financial services consulting. With the concurrent rise of interest in fintech 

and digital transformation, this provided ample opportunities to propel Mr. Lam into the field of digital transformation 
and technological integration, which landed him at VPBank, as an advisor and overseer regarding the bank’s digital 
transformation. Through which, he observed the importance of not just simply developing and building the latest state of 
the art technology, but also the necessity in laying the foundational groundworks to seamlessly integrate new technologies 
into the day to day lives of their citizens. Fueled by that philosophy, Mr. Lam went on a search for the right partners who 
shared the same ideals in building a strong foundation for a future society and found himself partnering with Ecopark and 
establishing an independent, Smart City Consultancy and Development Arm - Ecotek. With the real estate development 
experience, coupled with technological development capabilities and smart city expertise, Ecotek believes in a vision where 
an exemplary model can be built within Ecopark, and scaled up and replicated to the rest of the nation, bring society closer 
together and more in line with the digital era.

ÔNG NGUYỄN NGỌC BẢO LÂM
MR. NGUYEN NGOC BAO LAM
 Tổng Giám đốc, Ecotek

 CEO, Ecotek
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Ông Nguyễn Thành Công là Giám đốc Trung tâm Smartcity của công ty VinSmart thuộc tập đoàn Vingroup. 
Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart được thành lập vào tháng 6/2018, với sứ mệnh trở thành công ty công nghệ 

Toàn cầu, kiến tạo ra những sản phẩm điện tử và công nghệ thông minh chất lượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và kết nối 
với các thiết bị trên nền tảng IoT.

Công ty VinSmart cam kết liên tục sáng tạo, cải tiến trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ trọn vẹn, mang đến 
một cuộc sống hiện đại, tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam và thế giới. 

Mục tiêu của Trung tâm Smartcity của VinSmart là nghiên cứu và triển khai các giải pháp cho đô thị thông minh áp dụng 
các công nghệ do chính người Việt nghiên cứu, chế tạo, sản xuất để kiến tạo hệ sinh thái thành phố thông minh đẳng cấp, 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt; từ đó, nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Ông Công là nhà chiến lược CNTT & Kỹ thuật số đam mê, lãnh đạo tổ chức đầy cảm hứng, CxO giàu kinh nghiệm với 
nền tảng CNTT-TT vững chắc, đã giúp các tổ chức trong các lĩnh vực & ngành công nghiệp khác nhau đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi hoạt động, số hóa và đổi mới liên tục.

Ông Công có kinh nghiệm trong việc áp dụng các khuôn khổ Agile trong các dịch vụ cung cấp công nghệ và CNTT cho 
khách hàng trên toàn thế giới. Đặc biệt là chương trình chuyển đổi trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số hàng đầu, chiến lược 
dữ liệu và xây dựng văn hóa quản trị dựa trên dữ liệu. 

Mr. Nguyen Thanh Cong is the Director of Smartcity Center of VinSmart, a subsidiary of Vingroup.
VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company was established in June 2018. As a member of Vingroup, our 

mission is to become a technology company on a global scale. Vinsmart creates electronic products, smart technology 
certified with global quality, while applying artificial intelligence (AI) and connecting all devices on IoT platform.

VinSmart Company commits to progressive creativity and innovation in organizing an integrated technology ecosystem, in 
order to bring a modern and better life for Vietnamese and global citizens.

The aim of VinSmart Smartcity Center is to research and deploy smart city solutions applying technologies researched, 
manufactured and produced by Vietnamese to create an eco-city ecosystem and improve Vietnamese life standards; 
thereby, raising the position of Vietnam brand in the international arena.

Mr. Cong is the passionate digital & IT strategist, inspiring organization leader, experienced CxO with strong ICT foundation, 
helped organizations in various sectors & industries to accelerate the operational transformation, digitalisation, and continuous 
innovation.

Mr. Cong has experienced in adopting Agile frameworks in IT & technology delivery services to worldwide clients. Especially      
leading digital customer experiences transformation program, data strategy, and building data-driven governance culture.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ THÔNG MINH VINSMART ĐANG PHÁT TRIỂN
VINSMART'S MODEL OF SMART TOWNSHIP ECOSYSTEM

TÓM TẮT | ABSTRACT

VinSmart đã triển khai 3 dự án đô thị thông minh tại VinHomes Grand Park (Hồ Chí Minh), VinHomes SmartCity và VinHomes 
Ocean Park (Hà Nội) nhằm mang lại 4 giá trị lớn tạo chuẩn sống cho đô thị hiện đại: An ninh an toàn thông minh - Nhà thông 
minh - Cộng đồng văn minh và Vận hành thông minh.

Dự án gặp phải 3 thách thức lớn cần vượt qua. Đầu tiên là yêu cầu tích hợp một lượng dữ liệu rất lớn từ nhiều hệ thống 
quản lý độc lập từ nhiều nhà thầu cung cấp đổ về theo thời gian thực. Tiếp theo là khó khăn khi các thiết bị nước ngoài không 
đáp ứng được hết yêu cầu của hệ thống VinSmart. Cuối cùng là thách thức về công nghệ yêu cầu hệ thống phải nhận diện 
được các hành vi gây mất an ninh an toàn nhất để áp dụng vào các tình huống thực tế diễn ra hàng ngày. 

Để giải quyết vấn đề về tích hợp, VinSmart đã đứng ra làm Tổng thầu cho toàn bộ hệ thống phần mềm, phần cứng, đường 
truyền cho toàn bộ các khu đại đô thị. Tiếp theo, với vấn đề thiết bị thì VinSmart đã tự nghiên cứu phát triển và sản xuất, làm 
chủ công nghệ (phần cứng, phần mềm, công nghệ nhận dạng thông minh) và đảm bảo sản xuất đúng số lượng, tiến độ 

ÔNG NGUYỄN THÀNH CÔNG
MR. NGUYEN THANH CONG
 Giám đốc Trung tâm Smartcity, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và 

Sản xuất VinSmart

 Director of Smartcity Center, VinSmart Research & Manufacturer 
Joint Stock Company
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và chất lượng theo dự án. Cuối cùng với thách thức về công nghệ, VinSmart đã huy động nguồn lực nội bộ để đóng vai trò 
làm nguồn dữ liệu đào tạo. Đồng thời, VinSmart đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI cũng thuộc Tập đoàn 
Vingroup để cùng phối hợp nghiên cứu cơ bản (tối ưu thuật toán cho mô hình học sâu) và đưa mô hình tích hợp lên thiết bị 
(do VinSmart tự sản xuất) để giảm thời gian nhận dạng, không phụ thuộc vào đường truyền và server từ đó tăng tính an toàn.

VinSmart has implemented 3 smart city projects at VinHomes Grand Park (Ho Chi Minh), VinHomes SmartCity and VinHomes 
Ocean Park (Hanoi) to bring 4 great values to create living standards for modern cities. That is Smart Security and Safety - Smart 
Home - Civilized Community and Smart Operation.

The project faces 3 major challenges that need to be overcome. The first one is to integrate huge amounts of data from 
multiple independent management systems poured in in real time from multiple vendors. The next one is the difficulty when the 
foreign devices do not meet the requirements of the VinSmart system. Finally, the technological challenge requires the system 
to identify the most insecure behaviors to apply in real-world situations.

To solve the integration problem, VinSmart has acted as the General Contractor for the entire software, hardware and 
transmission systems for all major urban areas. Next, with regard to equipment, VinSmart has self-researched and developed and 
produced, mastered technology (hardware, software, intelligent identification technology) and ensured the correct quantity, 
progress and production quality according to the project. Finally with the technological challenge, VinSmart has mobilized 
internal resources to act as a training data source. At the same time, VinSmart has cooperated with the VinAI Research Institute 
which is also a part of Vingroup to coordinate basic research (optimizing algorithms for deep learning models) and bring 
integrated models to devices (produced by VinSmart) to reduce identification time, not depend on transmission line and 
server, thereby increasing safety.
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Bà Maimunah Jaffar thúc đẩy và triển khai các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững và đổi mới trong các công 
việc hàng ngày của mình ở Iskandar Malaysia. Bà bắt đầu làm việc với tư cách là một kiến   trúc sư vào năm 1988 tại Hoa Kỳ và 
đến năm 1992, bà trở về nước và làm việc với tư cách là một nhà thiết kế đô thị tại một trong những công ty có uy tín ở Kuala 
Lumpur. Năm 2007, bà gia nhập Cơ quan Phát triển vùng Iskandar (IRDA) và hiện là một trong những Giám đốc của IRDA dẫn 
dắt nhóm công tác về Công nghệ và Đổi mới. Bà đã phát triển Kế hoạch Phát triển Toàn diện Iskandar Malaysia vào năm 2005 
và Khung Thành phố Thông minh Iskandar Malaysia vào năm 2012.

Bà Maimunah dẫn đầu nhóm Thành phố Thông minh Iskandar Malaysia trong IRDA và là CSCO cho Johor Bahru trong liên 
minh chương trình Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN. Bà là thành viên của Ủy ban ProTeam của Liên minh Thành phố Thông 
minh Malaysia và thành viên ủy ban của Hội đồng Công trình Xanh Malaysia khu vực phía Nam.

Bà đã bảo vệ thành công dự án Iskandar Malaysia để trở thành dự án thí điểm cho chương trình Thúc đẩy Hiệu quả Năng 
lượng của Liên Hợp Quốc, được đưa ra tại hội nghị Liên Hợp Quốc, New York vào tháng 10 năm 2014. Bà đại diện cho Iskandar 
Malaysia để phát biểu trong Hội nghị các Bên (COP) và tại các hội nghị cấp cao trong nước và quốc tế về chủ đề Thành phố 
bền vững và thông minh.

Vào năm 2015, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã chọn bà Maimunah là một trong nhiều đại diện nữ giới tham gia 
triển lãm về địa điểm bền vững ở Boston, Mỹ.

Maimunah Jaffar promotes and practices sustainability and innovation in delivering her daily works in Iskandar Malaysia. 
She set out on her working life as an architect in 1988 in the United States and in 1992, she returned home and worked as an 
urban designer in one of the prestigious companies in Kuala Lumpur.

In 2007 she joined Iskandar Regional Development Authority (IRDA), and now she is one of IRDA’s Directors and leads the 
Technology and Innovation workstream. She developed the Iskandar Malaysia Comprehensive Development Plan in 2005, and 
Smart City Iskandar Malaysia Framework in 2012. 

Maimunah leads the Smart City Iskandar Malaysia team in IRDA and Chief Smart City Officer for Johor Bahru in the ASEAN 
Smart City Network program alliances. She is in the ProTeam Committee of Malaysia Smart Cities Alliance and committee 
member of Malaysia Green Building Council Southern Chapter.

She has successfully secured Iskandar Malaysia to become a pilot project for the United Nation Energy Efficiency Acceleration 
program, launched at the United Nations conference, New York in October 2014. She represented Iskandar Malaysia to launch 
and speak in the Conference of Parties (COP) and speaks at various national and international conferences and summits on 
the topic of Sustainable and Smart City. In 2015, the Massachusetts Institute of Technology (MIT) selected Maimunah as one of 
the many female faces in sustainable places exhibition in Boston, USA.
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BÀ MAIMUNAH JAFFAR
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Tiến sĩ Hán Minh Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty ACUD Group. 
Hiện nay, ông là giảng viên thỉnh giảng cho các chủ đề liên quan đến Quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật tại trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngoài ra, ông từng đảm nhận vai trò Chủ nhiệm, chuyên gia cho rất nhiều các đồ án Quy hoạch, 
Hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Ông 
Hán Minh Cường có kiến thức chuyên sâu về Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật, GIS và bằng tiến sĩ về Quản lý đô thị.

Tiến sĩ Hán Minh Cường là một nhà tư vấn quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và giải pháp quản lý đô thị cho nhiều tỉnh thành phố 
tại Việt Nam. Ông là tác giả của Phần mềm Quản lý đô thị thông minh - CSGIS (phần mềm nhận được giải thưởng Quy hoạch 
đô thị quốc gia lần thứ nhất tại Việt Nam) và các bài báo, báo cáo về quy hoạch, quản lý đô thị thông minh. Ngoài ra, ông 
đã tư vấn các giải pháp quản lý đô thị thông minh thông qua ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS cho các cơ quan nhà 
nước trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, các doanh nghiệp quản lý và vận hành dự án. Tiến sĩ Hán Minh Cường tham 
gia các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm đối với các đề tài thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường do 
Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Dr. Han Minh Cuong is the chairman, CEO, and founder of ACUD Group. He is now a guest lecturer in planning - related 
topics of Hanoi Architectural University. Apart from that, he has played the chairman, expert positions for many urban 
planning, technical infrastructure projects in Vietnam. His major areas are urban planning and management, and technical 
infrastructure. Dr. Han Minh Cuong has in-depth knowledge of planning, technical infrastructure, GIS, and a doctoral degree 
in urban management.

Dr. Han Minh Cuong has consulted planning, technical infrastructure and urban management solutions for many provinces 
in Vietnam. He is the author of CSGIS - Smart urban management software (1st National urban management award in Vietnam), 
and articles in smart urban planning and management. He has consulted on smart urban management solutions through the 
application of GIS for state agencies in urban planning management, businesses in project management and operation. 
Dr. Han Minh Cuong attends annual research of the Ministry of Construction, Ministry of Information and Communications in 
science, technology, and environment areas. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
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URBAN PLANNING MANAGEMENT TOWARD SMART URBAN ORIENTATION IN VIETNAM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Bài trình bày sẽ tập trung vào đề xuất giải pháp QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Phần đầu tiên của bài thuyết trình sẽ trình bày về mục tiêu phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, đánh giá thực trạng 
yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị theo các văn bản quy phạm hiện hành, qua đó đánh giá được tổng thể các 
nội dung đã đạt được, những tồn tại, bất cập, khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nhằm làm cơ sở 
đề xuất các giải pháp quản lý đô thị thông minh tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ở phần thứ hai của bài thuyết trình sẽ trình bày đề xuất một số giải pháp quản lý quy hoạch đô thị thông minh trong quá 
trình lập quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch và giới thiệu về các ứng dụng quản lý đô thị thông minh trên nền tảng hệ 
thống thông tin địa lý GIS.

The presentation focuses on proposing solutions for URBAN PLANNING MANAGEMENT TOWARD SMART URBAN ORIENTATION 
IN VIETNAM

The first part of the presentation is about targets in smart urban development in Vietnam, assessing the actual demand 
in urban management and planning via published regulatory documents. Thus, assessing what has been achieved, the 
existing problems and inadequacies in urban management and planning, and using that as the foundation for new urban 
management solutions in Vietnam for the next period.

The second part of the presentation will be about some solutions for smart urban management and planning during the 
planning process, planning process management, and introduction to smart urban management software using the GIS platform.

TS. HÁN MINH CƯỜNG
DR. HAN MINH CUONG
 Chủ tịch Hội đồng quản trị, ACUD Group

 Chairman, ACUD Group
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Tiến sĩ Park được đào tạo và công tác với vai trò một nhà thủy văn đô thị, nhà quy hoạch đô thị và kỹ sư đô thị. Ông nhận 
bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Đô thị tại Đại học Quốc gia Chungbuk. Ông cũng đã giảng dạy tại Đại học Quốc gia Chungbuk trong 
nhiều năm.

Ông gia nhập K-water vào năm 2016 với tư cách là nghiên cứu viên cao cấp và đang thiết kế hệ thống lưu thông nước bền 
vững cho dự án Busan Eco Delta City ở Hàn Quốc. Dự án có diện tích 11 triệu mét vuông và dân số 75.100 người. Ông cũng 
tham gia vào việc lập chiến lược và triển khai kế hoạch dự án thành phố ven sông trong tương lai của K-water.

Ông tham gia tư vấn chuyên môn cho chính quyền trung ương và địa phương trong lĩnh vực phát triển đô thị và chuyển 
đổi số cho thành phố thông minh.

Ông rất quan tâm đến việc nghiên cứu thực tiễn về tái tạo đô thị, tương lai đô thị, thành phố ven sông và xây dựng thành 
phố thông minh. Kết quả nghiên cứu của ông đã được xuất bản dưới dạng một số bài báo: Đánh giá nguyên nhân gây ra 
ngập lụt ở vùng ngập lụt nhiều lần ở thành phố Cheongju, Hàn Quốc bằng cách sử dụng mô hình 1D/2D (WST, tác giả chính), 
Đánh giá khả năng giảm ngập lụt ở lưu vực đô thị (CET, tác giả chính), Dự báo về hạn hán ở Hàn Quốc sử dụng các con 
đường tập trung đại diện (TAO, tác giả thứ hai), v.v.

Dr. Park has been trained and practiced as an urban hydrologist, urban planner and urban engineer. He received a PhD in 
Urban Engineering at the Chungbuk National University. He also taught at Chungbuk National University as a Teaching Fellow 
in Korea for many years.

He joined K-water in 2016 as principal researcher and is designing for sustainable water-circulation of Busan Eco Delta City 
in South Korea. It covers 11million square meters and has a population of 75,100 people. He is also involved in making K-water's 
future waterfront city strategy and implementation plan. He gives professional consultation for central and local government 
in the area of urban development and digital transformation for smart city.

He is very keen on doing research with practice on urban regeneration, urban futures, waterfront city, and making smart city. 
His research outcomes were published as several papers, Evaluation of the cause of inundation in a repeatedly flooded zone in 
the city of Cheongju, Korea using a 1D/2D modelling (WST, 1st author), Assessment of inlets capacity for inundation diminution in 
urban watershed (CET, 1st author), Future projections of drought over South Korea using representative concentration pathways 
(TAO, 2nd author) and so on.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
THÀNH PHỐ CỦA TƯƠNG LAI: DỰ ÁN ECO DELTA SMART CITY TẠI BUSAN
THE FUTURE PROOF CITY : BUSAN ECO DELTA SMART CITY

TÓM TẮT | ABSTRACT

Các khu vực lưu vực sông đã tiếp tục được các nhà nghiên cứu, thực hành và phát triển đô thị quay lại nghiên cứu trong 
hai thập kỷ qua. Những khu vực này được coi là tài sản có giá trị đối với việc tái sinh đô thị và là tài sản tự nhiên quan trọng 
đối với lợi ích sinh thái. Hiện nay, các công trình phát triển khu vực lưu vực sông đã trở thành một vấn đề được quan tâm trên 
toàn thế giới nhằm tối đa hóa tiềm năng kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường của nước.

Busan Eco Delta City, tọa lạc tại đồng bằng sông Nakdong, đang đối mặt với thách thức lớn trong việc trở thành thành phố 
ven sông thứ 21 và gần đây được chỉ định là Dự án Thí điểm Thành phố Thông minh Quốc gia vào năm 2018. Các công nghệ 
thành phố thông minh sẽ được áp dụng vào khu vực ven sông Delta để đạt được công nghệ thông minh, quy trình thông 
minh, dân chủ thông minh trong khu đô thị ven sông ở Busan, Hàn Quốc

Waterfronts have begun to be revisited by urban researchers, practitioners and developers during the last two decades 
because they were considered to be valuable urban assets for vitalising urban areas and significant natural assets for ecological 
benefits. At present, waterfront developments have become a worldwide phenomenon, trying to maximise water’s economic, 
socio- cultural, and environmental potential.

The Busan Eco Delta City, which is located at Nakdong Delta, is facing great challenges making 21st waterfront city and 
recently  designated as National Smart City Pilot Project in 2018. The cutting edge smart city technology is going to be applied 
into the Delta waterfront to achieve smart technology, smart process, smart democracy in urban waterfront settlement in 
Busan, South Korea. 

TS. PARK JEONG HYEOK
DR. PARK JEONG HYEOK
 Nghiên cứu viên cao cấp, Ban Phát triển đô thị thông minh, 

K-water

 Principal Researcher, Smart City Development Dept., K-Water
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Nguyễn Đỗ Dũng là một chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị với 15 năm kinh nghiệm trong việc lập và triển 
khai các đồ án phát triển cho các vùng đô thị quy mô lớn, các thành phố đang tăng trưởng nhanh và các khu đô thị đáng 
sống tại hơn 10 quốc gia. Ông Dũng đã lãnh đạo các nhóm chuyên gia đa ngành, tư vấn cho lãnh đạo các tập đoàn bất 
động sản và lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như khai phá những lĩnh vực mới trong phát triển và quản lý đô thị nhằm 
cung cấp các giải pháp phù hợp với thị trường, nhạy cảm với bối cảnh và thiết thực để triển khai trong thực tế. Ông Dũng 
là đồng sáng lập và Tổng giám đốc của enCity, công ty cung cấp giải pháp đô thị quốc tế. Ngoài công việc tại enCity, ông 
Dũng còn là giảng viên trong chương trình cao học về quy hoạch đô thị tại Đại học Quốc gia Singapore.

Mr. Nguyen Do Dung is an international expert in city planning and design with 15 years of experience in formulating and 
implementing development projects for large-scale urban areas, fast growing and livable cities in more than 10 countries. He 
has led multidisciplinary expert groups advising leaders of real estate corporations and local governments as well as exploring 
new fields in urban development and governance to provide suitable and practical solutions for real-world implementation. 
Nguyen Do Dung is the co-founder and Group Managing Director of enCity, an international urban solutions provider. Besides 
his work at enCity, Dung is also a lecturer in the Master’s program in Urban Planning at the National University of Singapore. 
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XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ SÁNG TẠO: NHỮNG BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
BUILDING AN INNOVATION DISTRICT: LESSONS FOR VIETNAM FROM INTERNATIONAL EXPERIENCES

TÓM TẮT | ABSTRACT

Thành phố Thông minh đã trở thành ngôn ngữ thời thượng trong phát triển đô thị. Trong khi hầu hết các dự án thành phố 
thông minh tập trung vào giám sát và nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, câu hỏi LỚN là làm sao công nghệ thông minh có 
thể giải quyết những thách thức lâu dài của một thành phố: làm cho đô thị trở nên đáng sống hơn cho mọi cộng đồng, bền 
vững hơn cho hệ sinh thái và đầy cơ hội cho các doanh nhân. enCity Smart City Planning Framework (Khung quy hoạch Thành 
phố Thông minh của enCity), phát triển bởi một nhóm chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, công nghệ và 
môi trường, cung cấp một công cụ toàn diện để định hướng phát triển các thành phố hướng tới các mục tiêu lâu dài thông 
qua vận dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Khung quy hoạch này phân chia việc kiến tạo một thành phố thông minh thành 
4 lớp riêng biệt: môi trường tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng dịch vụ cùng với một lớp quản trị đặt nền móng 
chung. Bài thuyết trình bởi công ty enCity Urban Solutions (Singapore) sẽ giải thích khung quy hoạch này thông qua bốn dự án 
tiên phong tại Singapore và Việt Nam.

Smart City has become the buzz words in urban development. While smart city efforts have been focusing on monitoring 
and operational efficiency, the BIG question is how smart technology solves cities’ long-term challenges: making cities 
more liveable for each community, more sustainable for ecology and more conducive for entrepreneurs. enCity Smart City 
Planning Framework, developed by a group of international experts in urban planning, technology and environment, offers 
a comprehensive tool to guide the development of cities toward those long-term objectives through leveraging on latest 
technologies. The framework dissects the making of a smart city into 4 distinctive layers: natural, physical, digital and service 
infrastructures plus an overarching layer of governance. The presentation by enCity Urban Solutions (Singapore) will illustrate 
how this framework can guide smart city development through four pioneering projects in Singapore and Vietnam.

ÔNG NGUYỄN ĐỖ DŨNG
MR. NGUYEN DO DUNG
 Nhà sáng lập & Tổng Giám đốc, enCity

 Founder & Group Managing Director, enCity
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Bà Vương Phan Liên Trang là Phó tổng giám đốc, phụ trách điều hành và phát triển các văn phòng enCity tại Việt Nam.
Với chuyên môn về quy hoạch và quản lý đô thị, bà Trang là một trong những người thành lập ra các văn phòng enCity, 

với khát vọng tạo ra những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực đô thị cũng như mang đến những tư vấn trách nhiệm, chuyên 
nghiệp, chất lượng cho các nhà đầu tư, chính quyền và người dân.

Trước enCity, bà Trang đã làm việc tại Mỹ và hoàn thành bằng Thạc sĩ thứ hai của mình tại Khoa Quy hoạch và Chính sách 
Đô thị và Môi trường, ĐH tổng hợp Tufts với học bổng Fulbright. Bên cạnh đó, bà giảng dạy tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội và 
là thành viên tích cực của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.

Ms. Vuong Phan Lien Trang is the Vice Managing Director, in charge of operating and developing enCity offices in Vietnam.
With her expertise in urban planning and management, Trang is one of the founders of the enCity office network that aims 

to bring about positive changes in the urban sector as well as to provide valuable and professional consultancy for investors, 
authorities and citizens.

Prior to joining enCity, Trang has worked in the USA and completed her second Master’s degree in Urban and Environmental 
Policy and Planning at Tufts University under a Fulbright Scholarship. She also worked as a lecturer at the Hanoi University of 
Architecture and has been an active member of the Vietnam Urban Planning and Development Association.
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TÓM TẮT | ABSTRACT

Thành phố Thông minh đã trở thành ngôn ngữ thời thượng trong phát triển đô thị. Trong khi hầu hết các dự án thành phố 
thông minh tập trung vào giám sát và nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, câu hỏi LỚN là làm sao công nghệ thông minh có 
thể giải quyết những thách thức lâu dài của một thành phố: làm cho đô thị trở nên đáng sống hơn cho mọi cộng đồng, bền 
vững hơn cho hệ sinh thái và đầy cơ hội cho các doanh nhân. enCity Smart City Planning Framework (Khung quy hoạch Thành 
phố Thông minh của enCity), phát triển bởi một nhóm chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, công nghệ và 
môi trường, cung cấp một công cụ toàn diện để định hướng phát triển các thành phố hướng tới các mục tiêu lâu dài thông 
qua vận dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Khung quy hoạch này phân chia việc kiến tạo một thành phố thông minh thành 
4 lớp riêng biệt: môi trường tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng dịch vụ cùng với một lớp quản trị đặt nền móng 
chung. Bài thuyết trình bởi công ty enCity Urban Solutions (Singapore) sẽ giải thích khung quy hoạch này thông qua bốn dự án 
tiên phong tại Singapore và Việt Nam.

Smart City has become the buzz words in urban development. While smart city efforts have been focusing on monitoring 
and operational efficiency, the BIG question is how smart technology solves cities’ long-term challenges: making cities 
more liveable for each community, more sustainable for ecology and more conducive for entrepreneurs. enCity Smart City 
Planning Framework, developed by a group of international experts in urban planning, technology and environment, offers 
a comprehensive tool to guide the development of cities toward those long-term objectives through leveraging on latest 
technologies. The framework dissects the making of a smart city into 4 distinctive layers: natural, physical, digital and service 
infrastructures plus an overarching layer of governance. The presentation by enCity Urban Solutions (Singapore) will illustrate 
how this framework can guide smart city development through four pioneering projects in Singapore and Vietnam.

BÀ VƯƠNG PHAN LIÊN TRANG
MS. VUONG PHAN LIEN TRANG
 Phó Tổng Giám đốc, enCity

 Vice Managing Director, enCity
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TS. Nguyễn Ngọc Hiếu là giảng viên thâm niên về Quản trị đô thị, Chương trình Phát triển Đô thị Bền vững (SUD), Đại học 
Việt Đức (VGU).

Là Tiến sĩ Quy hoạch Phát triển tại UCL (Đại học tổng hợp London) và đã có hơn 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn 
về quy hoạch và phát triển đô thị. Các nghiên cứu gần đây của ông tập trung vào việc sắp xếp thể chế trong phát triển đô 
thị, các công cụ quy hoạch và giải pháp tích hợp quản lý phát triển, tăng trưởng thông minh, xây dựng sự đồng thuận và 
chiến lược hợp tác nhằm giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn 
khác tại Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm:

- Quản lý đô thị và huy động tài nguyên phát triển đô thị
- Quy hoạch tổng hợp & quản lý phát triển đô thị
- Thành phố thông minh và tăng trưởng bền vững
- Xây dựng sự đồng thuận và hợp tác phát triển

Dr. Nguyen Ngoc Hieu is senior lecturer of urban governance in the sustainable urban development program (SUD), 
Vietnamese German University (VGU).

He graduated as PhD on development planning in UCL (University College London), worked over 20 years in doing research 
and teaching, consulting in urban development and planning. His recent research concentrates institutional arrangement in 
urban development, planning tools and solutions to integrate development management, smart growth, building consensus 
and strategy to collaborate to reduce congestion and flooding in Ho Chi Minh city and other large cities in Vietnam. His 
expertise includes:

- Urban governance & resource mobilization for urban development
- Integrated planning & urban development management
- Smart city & resilient growth
- Consensus building & collaborative development

TS. NGUYỄN NGỌC HIẾU
DR. NGUYEN NGOC HIEU
 Giảng viên thâm niên & Điều phối viên chương trình Thạc sĩ Phát 

triển Đô thị Bền vững, Trường Đại học Việt - Đức 

 Senior Lecturer & Academic Coordinator of Sustainable Urban 
Development, Master Program, Vietnamese - German University 
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Sơn có hơn 25 năm kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, hệ thống đối tác, phát triển thị trường, tư vấn, kỹ thuật và điều hành 
trong ngành ICT. Ông đã làm việc với các khách hàng ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau như lĩnh vực công, viễn thông, dịch 
vụ tài chính, dầu khí, sản xuất, giáo dục, an ninh, quốc phòng, bất động sản/xây dựng/khách sạn, bán lẻ, y tế và giao thông.

Gia nhập Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS - một đơn vị của Tập đoàn FPT) năm 2017 với vai trò Giám đốc Công nghệ/ 
CTO, ông Sơn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, giải pháp mới và 
đưa cảm hứng công nghệ đến với mọi hoạt động kinh doanh sản xuất của FPT IS, giúp công ty liên tục nâng cao chất lượng 
dự án, phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Từ 2019 Sơn chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh/CBDO 
dẫn dắt phát triển thị trường mới, mô hình kinh doanh mới, chiến lược của FPT IS cùng với các khách hàng, đối tác và các 
ngành trọng điểm trong đó có Công nghiệp Số, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

FPT IS hiện là đơn vị đi đầu Việt Nam và khu vực với 25 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm và giải pháp, tích hợp hệ 
thống, dịch vụ CNTT cho Khối Chính phủ, Tài chính công, Ngân hàng Tài chính, Viễn thông, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Điện - 
nước - gas… tại Việt Nam và các nước đang phát triển.

Trước đây, ông đã làm việc cho các tập đoàn lớn như Cisco, Equant (nay là Orange Business Services), Liên doanh dầu 
khí Việt-Nga Vietsovpetro, công ty TRADEVICO-IBC (đối tác kinh doanh đầu tiên của IBM tại Việt Nam) và tập đoàn T&C với 
nhiều vai trò khác nhau. Gần đây nhất, ông là nhà cố vấn ICT độc lập và là Chuyên gia tư vấn cao cấp cho Simitri Group 
International và Miller Heiman. Sơn từng là Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Đối tác, CTO của Cisco Systems Việt Nam. 
Trong suốt 15 năm làm việc ở Cisco, ông đã được công nhận bởi khách hàng, đối tác và đại chúng về vai trò quan trọng của 
mình trong việc thúc đẩy sự thành công của Cisco tại Việt Nam. Ông đại diện cho Cisco với vai trò CTO và Giám đốc Điều 
hành của Cisco tại các hiệp hội và diễn đàn công nghệ. Ông thường là diễn giả tại các diễn đàn và sự kiện về các cơ hội 
và xu thế công nghệ trong tương lai, bao gồm Chuyển đổi số, IoT, Thành phố thông minh, Cách mạng công nghiệp lần thứ 
Tư, an ninh mạng, Giáo dục 3.0, giáo dục STEM/STEAM. Ông đã làm việc chặt chẽ với các tổ chức chính phủ, tư nhân và các 
tổ chức phi chính phủ như các Bộ ban ngành, các thành phố, doanh nghiệp, UNESCO, USTDA, WEF để tìm hiểu và xúc tiến 
quan hệ hợp tác chiến lược giữa hệ sinh thái công nghệ số và các tổ chức để đưa ra các khởi xướng   chuyển đổi số cho các 
ngành công nghiệp và quốc gia.

Sơn tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Máy tính tại ĐH Bách khoa TP.HCM và học khoa Thông tin tại Học viện Kỹ thuật Quân 
sự. Ông hoàn thành chương trình 10 tháng về phát triển kỹ năng lãnh đạo do Harvard Business Publishing trực thuộc Harvard 
Business School thực hiện.

Mr. Son has over 25 years’ experience in ICT sales management, channel management, business development, consulting, 
technical and general management. He has worked with customers in various industry segments including Public Sector, 
Telco, FSI, Oil &Gas, Manufacturing, Education, Military, Real Estate/Construction/Hospitality, Retail, Education, Healthcare and 
Transportation.

Joining FPT Information System (FPT IS - a member of FPT Corporation) since Apr 2017 as Chief Technology Officer, Mr. Son 
was expected to promote the research and application of new technologies & solutions and bring technological inspiration to 
the business activities of the FPT IS, increasing the quality of projects and ensuring improved services for customers. From 2019, 
he got the new role as Chief Business Development Officer for FPT IS to lead the new business opportunities for future growth 
and in new areas including Digital Industries.

FPT IS is the leading company in Vietnam and the region with 25 years experiences in providing system integration, IT services, 
solutions and services for Public Sector, Public Finance, Banking - Finance, Telecommunication, Healthcare, Transportation, Utilities…

Prior to FPT Information System, Son worked for corporations including Cisco, Equant (now Orange Business Services), 
Vietsovpetro, Tradivico-IBC and T&C in various roles. Most recently he was an independent ICT advisor and a senior consultant 
for Simitri, Miller Heiman. Son was Country Manager cum Partner Operation Manager, CTO of Cisco Systems Vietnam. During his 
15 years with Cisco, Son was widely recognized by customers, partners, and the public for his critical role in driving success for 
the Cisco business in Vietnam. He represented Cisco as Cisco Vietnam CTO/GD in Vietnam public associations and forums. He 
regularly speaks at public forums and events on future technology trends and opportunities, including Digital Transformation, 
Internet of Everything/Internet of Things, Smart Cities, The Fourth Industrial Revolution, Education 3.0, STEM/STEAM Education 
and Cyber Security. He worked closely with government, private and NGO organizations such as Ministries, Cities, Corporations, 
UNESCO, USTDA, WEF to explore and accelerate the strategic partnerships between digital technology ecosystem and the 
organizations for national/industry digital transformational initiatives.

Son holds a Bachelor of Computer Science from HCMC Polytechnic and studied Communications at Vietnam Academy of 
Military Technology. He successfully completed the 10 month Leadership Excellence and Accelerated Development program 
by Harvard Business Publishing under Harvard Business School.

ÔNG PHAN THANH SƠN
MR. PHAN THANH SON
 Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Hệ thống Thông tin FPT

 Chief Business Development Officer, FPT IS
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Ông Shanmuga Retnam là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp có uy tín đến từ Singapore, người đã nhận được sự đánh giá 
cao trong cả khu vực tư nhân và khu vực công trên khắp châu Á. Ông hiện là Đối tác của MARA (Market Access & Regulatory 
Affairs) Việt Nam, một đơn vị cố vấn thương mại hàng đầu. Ông Retnam hiện đang dẫn dắt một kế hoạch đô thị hóa mới cho 
Hà Nội, đồng thời hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại nội khối ASEAN.

Retnam đảm nhận vị trí lãnh đạo một hiệp hội chuyên ngành non trẻ với tư cách là Chủ tịch DMAS vào năm 1995. Sau đó, 
ông được Văn phòng Thủ tướng (Singapore) tuyển dụng vào năm 2007 để thiết kế và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các thành 
phố thế giới, qua đó giúp ông nhận được giải thưởng của Thủ tướng vào năm 2010. Sau khi rời vị trí này, ông Retnam thành 
lập Viện Quản lý Thành phố Châu Á (AiCM) vào năm 2013 - một doanh nghiệp xã hội đóng góp tích cực cho các tỉnh thành, 
địa phương trên khắp Việt Nam và khu vực sông Mê Kông.

Từng học tập tại Singapore, ông hiện đang sinh sống tại Việt Nam cùng vợ và đã được công nhận là một nhà lãnh đạo 
xuất sắc trong việc xây dựng các chiến lược xuyên biên giới và thương hiệu thành phố. Ông Shanmuga Retnam hiện là Cố 
vấn đặc biệt (khu vực Châu Á) cho Fundacion Metropoli và Nguyên Phó Chủ tịch, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore Việt Nam 
(Hà Nội).

Shanmuga Retnam is a highly regarded business leader from Singapore who has gained a stellar reputation both in the 
private and public sector across Asia. He is currently Partner of MARA (Market Access & Regulatory Affairs) Viet Nam, a boutique 
trade advisory. Retnam is leading the new urbanisation plan for Greater Hanoi and promoting trade exchange within ASEAN.

Retnam took on the helm of a fledgling industry association as Chairman of the DMAS in 1995 which he turned around and 
was subsequently employed by Prime Minister's Office (Singapore) in 2007 to design and deliver the lofty World Cities Summit 
that secured him a Minister's Award in 2010. On leaving the civil service, Retnam founded Asia Institute of City Management 
(AiCM) in 2013 as a demand responsive social enterprise that actively contributed to local provinces and cities across Vietnam 
and Mekong region. 

Educated in Singapore, he currently resides in Vietnam with his wife and is already acknowledged as a thought leader on 
cross border strategies and economic city branding. Shanmuga Retnam is currently Special Advisor (Asia) for global urban think 
tank, Fundacion Metropoli and Former Vice President, Singapore Business Association of Vietnam (Hanoi).

TÓM TẮT | ABSTRACT

Diễn giả sẽ trình bày về chiến lược Xây dựng Thương hiệu Thành phố, trong đó thúc đẩy sự tham gia của người dân trong 
việc quy hoạch các thành phố đáng sống và năng động. Hai ví dụ điển hình là Thành phố chuyển đổi của Amsterdam và Nền 
kinh tế Tre của Bali, hiện là một nghiên cứu của ĐH Harvard. 

Các thành phố cần nhận thức được tầm quan trọng của liên kết vùng cả trong nước và xuyên biên giới để xây dựng lợi 
thế cạnh tranh mới liên quan đến tái tạo đô thị, đồng thời thúc đẩy chuyển giao tri thức và các giải pháp đô thị sáng tạo. 
Diễn giả sẽ chia sẻ về dự án Đường chéo lãnh thổ sông Hồng (Red River Territorial Diagonal), Mạng lưới các thành phố sáng 
tạo và Diễn đàn trực tuyến về thành phố thông minh, vốn rất quan trọng trong việc xem xét lại mô hình truyền thống để bảo 
tồn những tài sản vô hình của chúng ta và xây dựng giá trị mới thông qua sự tham gia của khu vực tư nhân.

Speaker will expound on the Economic City Branding strategy which elaborates on the participatory process of citizenry 
engagement in the planning of liveable and vibrant cities. The two case studies are Amsterdam’s Transform City and Bali’s 
Bamboo Economy that is now a Harvard Case Study.

Local cities must recognise the importance of regional linkages both within the country and cross border to build new 
competitive advantages in relation to urban regeneration and also accelerating the transfer of knowledge and innovative 
urban solutions. The case studies are with the Red River Territorial Diagonal, Creative Cities Network and E-Forum of Smart Cities 
which are vital in rethinking the traditional model to preserve our intangible assets and build new value through private sector 
engagement.

ÔNG SHANMUGA RETNAM
MR. SHANMUGA RETNAM
 Cố vấn đặc biệt (Khu vực Đông Dương), Fundacion Metropoli

 Special Advisor (Indochina), Fundacion Metropoli
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Ông Sanjeet Pandit là Giám đốc Toàn cầu phụ trách mảng Thành phố thông minh tại Qualcomm, Hoa Kỳ và chịu trách 
nhiệm phát triển các mối quan hệ với các đối tác và hệ sinh thái trong lĩnh vực này. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành 
viễn thông, ông có kiến thức chuyên sâu về thiết kế thành phố thông minh, thiết lập các ngành dọc thông minh, chuyển đổi 
số và các chiến lược go-to-market nhằm gia tăng lợi ích cho cả hai khối công - tư lẫn người dân trong việc xây dựng thành 
phố thông minh.

Ông Pandit đã phát triển thành công chương trình Qualcomm Smart Cities Accelerator nhằm quy tụ tất cả các nhà cung 
cấp giải pháp B2B cho Thành phố thông minh và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Những nỗ lực của ông đã giúp phát triển các khái niệm Ngành dọc thông minh và Không gian/Công nghiệp thông minh 
trên toàn cầu, từ đó giúp ứng dụng nhanh hơn các giải pháp này vào các ngành khác nhau và các ngành dọc công nghiệp. 
Ông đã phát triển và triển khai nhiều mô hình doanh thu thành phố thông minh khác nhau cùng với các đối tác trong hệ sinh 
thái và mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Sanjeet cũng làm việc và phối hợp với nhiều đối tác trong hệ sinh thái 
Thành phố thông minh để xây dựng và phát triển các dự án Thành phố thông minh trên toàn cầu.

Trước khi trở thành người lãnh đạo của khối giải pháp Thành phố thông minh, ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí cấp cao 
tại Qualcomm và chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ.

Mr. Sanjeet Pandit is the Global Head for Smart Cities practice at Qualcomm, Inc USA and responsible for Carrier and 
Ecosystem relationships in this domain. His expertise in the telecom industry spans over 20 plus years. He specializes in the areas 
of Smart City design, creation of Smart verticals, digital transformation and go to market strategies creating an experience that 
would benefit public private domains and citizen engagements. 

Mr. Pandit has successfully launched the Qualcomm Smart Cities Accelerator program that brings all Smart Cities B2B 
providers under one roof and enables matchmaking in this domain.

His efforts have enabled Smart Verticals and Smart Spaces/Industrial concepts globally that have resulted into quicker 
adoption into various industries and industrial verticals. He has developed and deployed various Smart City revenue models in 
association with ecosystem partners resulting into a win-win situation for all parties. Sanjeet has worked and created relationships 
with the Smart city ecosystem partners, resulting in multiple Smart City projects globally. 

He has held various senior positions at Qualcomm and was responsible for APAC and India business development prior to 
leading the Smart City vertical.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) & IOT TRONG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH 
TRANSFORMING SMART CITIES WITH AI & IOT

TÓM TẮT | ABSTRACT

Công nghệ AI & IoT không dây đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các Thành phố thông minh và Không gian kết nối 
thông minh. Bài thuyết trình này giới thiệu khái niệm “IoT như một dịch vụ” (IoT as a Service) và cách Qualcomm Technologies 
đang cung cấp các giải pháp toàn diện để nhanh chóng triển khai trên toàn cầu trên nhiều ngành dọc.

Innovative AI & IoT wireless technology is driving the digital transformation across Smart Cities and Smart Connected Spaces. 
This presentation introduces the concept of “IoT as a Service” and how Qualcomm Technologies is helping to provide end-to-
end solutions for rapid global deployment across multiple verticals.

ÔNG SANJEET PANDIT
MR. SANJEET PANDIT
 Giám đốc cấp cao Phụ trách khối giải pháp cho Đô thị thông minh, 

Qualcomm Technologies, Inc.

 Sr. Director, Head of Smart Cities, Qualcomm Technologies, Inc.
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Ani Bhalekar là Chuyên gia, Phó Giám đốc Hợp danh McKinsey & Company. Làm việc tại văn phòng Singapore, ông cũng 
đảm trách cương vị Phó Chủ tịch Ban Tư vấn Internet Vạn vật (IoT) - Châu Á.

Với niềm đam mê sức mạnh của kỹ thuật số trong chuyển đổi kinh doanh và khai mở giá trị, ông tham gia tư vấn về tất cả 
các khía cạnh của chuyển đổi dựa trên công nghệ - từ chiến lược và thiết kế đến xây dựng và vận hành. Ông đã phát huy 
vốn kiến thức chuyên môn sâu rộng về công nghệ di động và IoT để phục vụ các khách hàng trong nhiều ngành khác nhau, 
đặc biệt là về Công nghiệp 4.0, tòa nhà thông minh, giao thông kết nối và blockchain. 

Trước khi gia nhập McKinsey, Ani là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo toàn cầu của Accenture Mobility, nơi ông dẫn 
dắt Ban Tư vấn Công nghiệp 4.0 của khu vực. Ông là người đóng góp quan trọng trong việc lãnh đạo tư tưởng của Accenture, 
thường đại diện cho quan điểm của Accenture trước giới phân tích ngành và trong các ấn phẩm ngành tại Châu Á, gần đây 
nhất là về Công nghiệp 4.0 và phân tích nâng cao. Trước Accenture, Ani từng giữ vai trò lãnh đạo tại Microsoft, chỉ đạo lập 
quy hoạch di động trên toàn thế giới với Samsung và LG.

Ani có 18 năm kinh nghiệm trong các phần khác nhau của hệ sinh thái kỹ thuật số bao gồm các công ty khởi nghiệp, OEM, 
cơ quan tiêu chuẩn, nhà mạng di động và nhà phát triển hệ điều hành di động ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Ông có bằng 
thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học Maryland và bằng thạc sĩ điều hành của Trường Quản lý Kellogg tại Đại học Northwestern.

Ani Bhalekar is an Expert Associate Partner at McKinsey & Company. Based in our Singapore office, he also serves as the 
Vice President for the Internet of Things (IoT) practice for Asia.

Passionate about the power of digital to transform business and unlock value, Ani advises on all aspects of technology-
based transformation - from strategy and design through to build and run. He draws on extensive expertise with mobile and 
IoT technologies to serve clients across industries and specializes in Industry 4.0, smart buildings, connected transport, and 
blockchain. 

Prior to joining McKinsey, Ani was part of Accenture Mobility’s global leadership team where he led the Industry 4.0 practice 
for the region. He was a key contributor to Accenture’s thought leadership and often represented Accenture’s point of view to 
industry analysts and publications in Asia, most recently on Industry 4.0 and advanced analytics. Prior to Accenture, Ani was in 
a leadership role at Microsoft where he led worldwide planning for mobile with Samsung and LG.

Ani has 18 years’ experience in different parts of the digital ecosystem including at startups, OEMs, a standards body, 
a mobile operator and a mobile OS developer in North America, Europe and Asia. He has a master’s degree in electrical 
engineering from the University of Maryland and an executive master degree from the Kellogg School of Management at 
Northwestern University.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
HẠ TẦNG SỐ - XƯƠNG SỐNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
DIGITAL INFRASTRUCTURE - THE BACKBONE OF SMART CITY DEVELOPMENT

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ngành xây dựng, và hệ sinh thái rộng lớn của nó, với các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và cấu trúc công nghiệp, là nền tảng 
của nền kinh tế và một phần thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó đã thực hiện thành công các dự án 
thách thức hơn bao giờ hết, từ đường hầm dưới biển đến các tòa nhà chọc trời. Tuy nhiên, ngành này đã không hoạt động 
như kỳ vọng về nhiều mặt trong một thời gian dài. Cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như đã được thiết lập để đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi số vốn đã khởi đầu thuận lợi trước khi cuộc khủng hoảng xuất hiện.

Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi cấu trúc các ngành và cách thức lập kế hoạch, xây dựng và vận hành các dự án 
vốn trên khắp thế giới. Một làn sóng số hóa đang lan rộng trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng, được thể hiện thông qua việc 
các công ty đang ứng dụng các công cụ mới trong mọi thứ từ quản lý thiết kế đến năng suất công trường. Bằng cách tận 
dụng các công nghệ này, các công ty có thể tiết kiệm 20 - 45% tổng chi phí và những gì thu về có thể còn lớn hơn nữa đối 
với những các tổ chức tiên phong đi đầu. Với thực tế rằng thay đổi là điều không thể tránh khỏi, các bên liên quan nên tập 
trung vào việc nắm bắt giá trị từ số hóa và các lợi ích gia tăng của nó.

Với ngành công nghiệp dự án vốn đang trên đà số hóa mạnh mẽ, các bên liên quan cũng cần phải chuyển đổi công ty 
của mình. Để tạo ra những thay đổi lớn đáp ứng yêu cầu mà chuyển đổi số đòi hỏi, các nhà lãnh đạo cần có quyết tâm cao 
và khát vọng lớn. Mặc dù mỗi tổ chức có thể theo đuổi các ưu tiên kỹ thuật số khác nhau, nhưng tất cả đều phải hướng tới 

ÔNG ANI BHALEKAR
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 Chuyên gia, Phó Giám đốc Hợp danh McKinsey & Company

 Expert Associate Partner, McKinsey & Company
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mục tiêu chuyển đổi trên quy mô lớn để thành công - và điều đó có nghĩa là thay đổi mô hình kinh doanh và hoạt động để 
hỗ trợ đổi mới.

The construction industry, and its broader ecosystem, erects buildings, infrastructure, and industrial structures that are the 
foundation of our economies and are essential to our daily lives. It has successfully delivered ever more challenging projects, 
from undersea tunnels to skyscrapers. However, the industry also has performed unsatisfactorily in many regards for an extended 
period of time. The COVID-19 crisis looks set to dramatically accelerate the ecosystem’s digital disruption that started well 
before the crisis.

Digital technology is disrupting industry structures and the way capital projects are planned, built, and operated around 
the world. There is a wave of digitization sweeping through engineering and construction, with companies applying new tools 
in everything from design management to field productivity. By leveraging these technologies, savings of 20 to 45 percent of 
total cost are already possible, and even bigger gains are at stake for the organizations who move first and fast. With change 
inevitable, stakeholders should focus on capturing value from digitization and the extent of their possible gains.

With the capital-projects industry on the brink of digital disruption, stakeholders must transform their companies. To make 
the big shifts that digitization requires, leaders must become less risk averse and adopt an aspirational mind-set. While each 
organization may pursue different digital priorities, they must all share a commitment to large-scale change to succeed - and 
that means altering business and operational models to support innovation.
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Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên hiện là Giám đốc Trung tâm Giải pháp Tích hợp hệ thống, và là cựu CSO của Công ty Công nghệ 
thông tin VNPT, đơn vị chủ lực của Tập đoàn VNPT trong quá trình chuyển đổi từ một telco truyền thống trở thành nhà cung 
cấp dịch vụ số.

Ông có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại các tập đoàn lớn của Pháp như: France 
Telecom, Bouygues Telecom, Sagemcom, Technicolor, và ABV International - Singapore. Ông từng đảm nhận các vị trí đứng 
đầu mảng dịch vụ, cũng như phụ trách nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới như mobile router thông minh đầu tiên 
trên thế giới hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6 trên cả mạng truy cập lẫn mạng người dùng, cho phép định tuyến một cách thông 
minh các luồng dữ liệu.

Ông Kiên hoàn thành bằng thạc sĩ và tiến sĩ về CNTT tại trường Đại học Paris 8.

PhD. Nguyen Duc Kien is currently the Director of System Integration Center, and former CSO of VNPT Information Technology 
Company, the key unit of VNPT Group in the transition from a traditional telco to become a digital service provider.

He has 15 years of experience in telecommunications and information technology at major French corporations such as 
France Telecom, Bouygues Telecom, Sagemcom, Technicolor, and ABV International - Singapore. He has been at the forefront 
of the service department, as well as in charge of research and development of new products such as the world’s first smart 
mobile router that supports IPv4 and IPv6 simultaneously on both access network and user network, enabling intelligent routing 
of data streams.

He completed his master’s degree and a PhD in IT at the University of Paris 8.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
MỘT SỐ NỀN TẢNG VÀ ỨNG DỤNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM
SOME PLATFORMS AND APPLICATIONS ACCELERATING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF SMART CITIES IN VIETNAM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu để có thể triển khai thành công Đề án quốc gia về “Phát triển đô thị 
thông minh bền vững Việt Nam” trong bối cảnh: năm 2025 dự kiến sẽ có hơn 40% dân số Việt Nam sống tại các đô thị, tạo nên 
những thách thức lớn về quản lý điều hành, giám sát an ninh trật tự, môi trường sống,…

Trong bài trình bày này, chúng tôi sẽ giới thiệu một cách có hệ thống một số nền tảng và ứng dụng thực tế, có thể triển 
khai được ngay do phù hợp với hiện trạng của đa số các đô thị tại Việt Nam - góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 
2020-2025, bao gồm:

- Các nền tảng hạ tầng để thu thập thông tin và cung cấp năng lực xử lý cho các hệ thống CNTT như: nền tảng vạn vật 
kết nối (IoT), nền tảng điện toán đám mây,....

- Các ứng dụng thúc đẩy và hỗ trợ thay đổi phương pháp làm việc, hướng đến chính quyền số phục vụ công tác chỉ đạo 
điều hành, và cung cấp dịch vụ công trong đô thị như: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo chính 
phủ; Hệ thống thông tin một cửa kết nối; Cổng dịch vụ công quốc gia;…

- Các giải pháp cung cấp dịch vụ đô thị thông minh cơ bản, phục vụ việc quản lý điều hành và cải thiện điều kiện sống 
của người dân như: Trung tâm điều hành thông minh; Hệ thống phản ánh kiến nghị người dân; Hệ thống camera thông minh 
giám sát giao thông và an ninh; Hệ thống lắng nghe mạng xã hội; Trung tâm giám sát an toàn thông tin; Hệ thống quản lý tài 
nguyên môi trường;... 

- Các nền tảng công nghệ 4.0 như AI, Blockchain, định danh xác thực,… với các API mở, chia sẻ dùng chung, cho phép 
các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận và khai thác hiệu quả các công nghệ hiện đại với chi phí hợp lý. Từ đó, thúc đẩy việc ứng 
dụng rộng rãi các công nghệ 4.0 trong tất cả mọi mặt của đời sống đô thị.

Digital transformation has been identified as an indispensable trend to successfully achieve the national project “Sustainable 
smart city development in Vietnam” in the context: by 2025, Vietnam will have more than 40% of the population living in urban 
areas, there will thus be big challenges in management and administration, security, living environment, etc.

TS. NGUYỄN ĐỨC KIÊN
PhD. NGUYEN DUC KIEN
 Giám đốc Trung tâm Giải pháp Tích hợp Hệ thống, VNPT-SI

 Director of System Integration Center, VNPT-SI
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In this presentation, we would like to introduce some practical platforms and applications that are ready to deploy. We 
believe that they are consistent with the current state of most cities in Vietnam, and will contribute to accelerating digital 
transformation in period 2020-2025, including: 

- Infrastructure platforms collecting information and providing processing capacity for IT systems such as Internet of Things 
(IoT), cloud computing, etc.

- Applications that promote and support changing working methods, towards the digital government for executive 
management, and providing public services in urban areas such as Vietnam Data eXchange Platform (VDXP); Government 
Report Information System (GRIS); One stop system; National Public Service Portal, etc.

- Services meeting the basic needs of smart cities for executive management and improving people’s living conditions such 
as Intelligent Operations Center; Online Reflection & Interaction Management; AI camera System; Social network listening 
system; Security operations center; Environmental resource management system; etc.

- Industry 4.0 technology platforms such as AI, Blockchain, eKYC,... with open APIs, allowing small businesses to effectively 
access and exploit industry 4.0 technologies at reasonable cost. This also promotes the widespread application of industry 4.0 
technologies in all aspects of urban life.
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Julian Lau là một nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm từng đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo về kỹ thuật và kinh doanh với 
các nhà cung cấp CNTT khác nhau. Với tư cách là người phụ trách Thị trường mới nổi ASEAN, Julian chịu trách nhiệm chung 
đối với các hoạt động liên quan tới khu vực công bao gồm chính phủ, giáo dục, y tế và các tổ chức phi lợi nhuận tại các 
quốc gia ASEAN.

Mục tiêu của ông và các cộng sự là giúp các khách hàng trong khu vực công cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi 
người dân thông qua công nghệ tiên tiến và chuyển đổi kỹ thuật số.

Julian Lau is a seasoned executive and has taken up various sales and technical leadership roles in the past with different 
IT vendors. As the Head of ASEAN Emerging Market, Julian has overall responsibility to the public sector business including 
government, education, healthcare and non-profit organizations across different ASEAN countries. 

The goal for his team is to help the public sector customer to improve the quality of life for every citizen through innovative 
technology and digital transformation.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VỚI CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
BUILDING A SMART, RESILIENT CITY WITH CLOUD TECHNOLOGY

TÓM TẮT | ABSTRACT

Điều gì làm nên một thành phố thông minh? Đó chính là dữ liệu và tầm nhìn của bạn!
Công nghệ đám mây sẽ là hạ tầng xương sống cho các thành phố bền vững hơn trong tương lai. Bài trình bày sẽ mang 

đến các giải pháp công nghệ cho tầm nhìn của bạn và khơi dậy những ý tưởng mới để cải thiện chất lượng cuộc sống trong 
bối cảnh “Bình thường Mới” (the new normal) - bất kể đó là về hiệu quả năng lượng, chất lượng không khí, giáo dục thông 
minh, an ninh công cộng hay sức khỏe. Các khách tham dự sẽ hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể khai thác sức mạnh của 
các cảm biến, Internet vạn vật (IoT), máy học (machine learning), v.v. - trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ.

What makes a city smart? Your data and your vision!
Cloud technology will be the backbone infrastructure for more sustainable cities of the future. This session is designed to 

provide technological solutions for your vision and spark new ideas to improve the quality of life in the new normal - be it energy 
efficiency, air quality, smart education, public safety, or health. You will gain insights on how you can harness the power of 
sensors, Internet of Things (IoT), machine learning, and more - all while remaining secure and compliant.

ÔNG JULIAN LAU
MR. JULIAN LAU
 Phụ trách Thị trường mới nổi ASEAN, Khu vực công toàn cầu,
 Amazon Web Services

 Head of ASEAN Emerging Market, Worldwide Public Sector ,
 Amazon Web Services
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Ông Guru Mallikarjuna được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Bosch Việt Nam từ ngày 01/09/2017. Trước 
đây, ông là Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam (RBVH). Trong suốt bốn 
năm dưới sự lãnh đạo của ông, số lượng cộng sự làm việc tại RBVH đã tăng lên đáng kể, từ 400 cộng sự lên tới hơn 1,600 cộng 
sự, cung cấp các giải pháp phần cứng và phần mềm, thiết kế / mô phỏng, dịch vụ kinh doanh cho công nghệ thông tin và 
các dịch vụ khác trên nền tảng công nghệ thông tin (ITES) cho tập đoàn Bosch trên toàn cầu với sự chú trọng đặc biệt tới 
các nước thuộc ASEAN và Nhật Bản.

Với trên 14 năm kinh nghiệm làm việc tại Bosch, ông từng nắm giữ vị trí Trưởng phòng Chiến lược kinh doanh tại Công ty 
Robert Bosch Engineering and Business Solutions Ấn Độ, chịu trách nhiệm hoạch định, hướng dẫn và thống nhất các chiến 
lược kinh doanh phù hợp với định hướng của tập đoàn.

Vào năm 2005, ông khởi đầu sự nghiệp ở Bosch trong lĩnh vực Car Multimedia, chịu trách nhiệm về nhiều chương trình phát 
triển Phần Mềm Dẫn Đường (Navigation Software) cho các công ty sản xuất thiết bị gốc (OEMs) ở Châu Âu. Trước khi gia nhập 
Bosch, ông từng làm việc cho Trung tâm kỹ thuật Delphi (Delphi Technical Center), ở cả Ấn Độ và Mỹ.

Ông tốt nghiệp trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Sri Jayachamarajendra với bằng cử nhân Điện tử và Truyền thông. Năm 2013, 
ông theo học chương trình Quản Lý Điều hành Tổng thể tại Học viện Quản lý Ấn Độ, Bangalore.

Mr. Guru Mallikarjuna was appointed the Managing Director of Bosch Vietnam Co., Ltd. since 1 September 2017. He was 
formerly the Managing Director at Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Co., Ltd. Based in Vietnam, Mr. 
Guru is responsible for making Bosch Vietnam the innovation hub of ASEAN. Under his leadership, Bosch Software Engineering 
Center grew from 400 associates to 1600, providing solutions in embedded Software/Hardware mechanical design/simulation, 
Business Services for IT and offering IT enabled services (ITES) support to the Bosch Group of companies globally, with a special 
focus for the region like ASEAN and Japan.

Mr. Guru has been with Bosch for more than 14 years. In his previous assignments, he has worked as head of Business Strategy at 
Bosch Software Engineering Center in India, responsible to define, drive and align strategies to the Aspirations of the organization.

Mr. Guru started his career with Bosch in 2005 and since then worked in various domains and wider experiences. He is a 
result driven leader with combined experience in managing organization with full responsibility, sales, engineering (specialized 
in automotive domain), services, competence building, strategic planning and systematic execution. Proven executor with an 
entrepreneurial spirit balancing high-end strategy with daily operational tasks complimented by intercultural experience and 
strong communication skills.

He graduated from Sri Jayachamarajendra College of Engineering with a bachelor’s degree in Electronics and 
Communications. In 2013, he attended Executive General Management program in Indian Institute of Management, Bangalore.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ĐẨY MẠNH TẦM NHÌN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VỚI CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
POWERING SMART CITIES WITH BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES

TÓM TẮT | ABSTRACT
Bosch biến các thành phố và cộng đồng trong tương lai trở nên sôi động, hấp dẫn và bền vững cho người dân.
Các thành phố, đô thị kết nối này là nơi cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng, thú vị và hiệu quả, đồng thời cũng là nơi 

chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện hơn.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp, thiết bị và thông tin kết nối lấy người dùng làm trung tâm cho người dân trong thành 

phố. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các bên liên quan, các nhà đầu tư và đối tác để đơn giản hóa việc di chuyển trong đô 
thị, tăng cường an toàn và an ninh, sử dụng tối ưu các nguồn lực và hỗ trợ sự tham gia của người dân.

Dựa trên các giá trị, chuyên môn và công nghệ sáng tạo của mình, chúng tôi làm cho các giải pháp Thành phố Thông 
minh trở nên nổi bật, tân tiến và với mục đích Sáng tạo vì Cuộc sống.

Bosch transforms cities & communities of the future into vibrant, attractive and sustainable places for people to be.
These connected cities are interactive places where everyday life is easy, enjoyable and efficient and where people are in 

tune with each other and their city.
We provide user centric connected solutions, devices and information for people in the city. Working with city stakeholders, 

investors and partners we strive to simplify urban mobility, enhance safety and security, optimize use of resources and support 
citizen participation.

Based on our values, expertise and innovation we make Smart Cities solutions outstanding.

ÔNG GURU MALLIKARJUNA
MR. GURU MALLIKARJUNA
 Tổng giám đốc, Bosch Việt Nam

 Managing Director, Bosch Vietnam
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Với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành CNTT, ông Hiếu đã tham gia tư vấn giải pháp cho nhiều khách hàng doanh 
nghiệp lớn của Việt Nam trong mảng Bán lẻ, Giáo dục, Sản xuất, Tài chính, Dịch vụ công… Ông cũng là chuyên gia về thiết 
kế các giải pháp mạng, máy chủ, lưu trữ.

With more than 10 years of experience in the IT industry, Mr. Hieu has been working as a solution consultant for a lot of 
Vietnam’s big companies in Retail, Education, Manufacturing, Finance, and Public Services. He is also a specialist in designing 
network, servers and storage solutions.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
HẠ TẦNG DỮ LIỆU LỚN CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH
BUILDING THE DATA PLATFORM FOR A DATA-DRIVEN SMART CITY

TÓM TẮT | ABSTRACT
Quản trị dữ liệu hiệu quả giữa các môi trường lai là một bước tiến mới giúp các thành phố đang nghiên cứu triển khai vấn 

đề này - từ quản trị dữ liệu từ biên, trong trung tâm dữ liệu, trên đám mây trong thời gian thực - phát triển vượt trội hơn so với 
những thành phố khác.

Khai thác được giá trị từ dữ liệu là trọng tâm của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số nhằm xây dựng thành công các Thành 
phố thông minh trong những thập kỷ tới. Những thông tin đằng sau những dữ liệu sẽ giúp các thành phố tiếp cận các đối 
tác mới, phát triển và cung cấp các sản phẩm mới, hoạt động hiệu quả hơn và tối ưu hơn, thậm chí phát triển các mô hình 
dịch vụ mới.

Dữ liệu có sức mạnh để tạo ra sự thay đổi - nhưng chỉ khi chúng có thể được tinh chỉnh và truy cập vào lúc và ở nơi cần 
thiết, ở bất kỳ đâu trên môi trường đám mây lai. HPE hỗ trợ phát triển chiến lược dữ liệu này và áp dụng Nền tảng dữ liệu HPE 
để tăng tốc ứng dụng, chuyển đổi quản lý dữ liệu, khai thác sự linh hoạt và đổi mới của các đám mây, đồng thời khuyến khích 
các nhà đổi mới khai phá thông tin trong dữ liệu của họ theo thời gian thực.

Managing data effectively across hybrid environments is the next frontier. Cities that learn to do it - from the edge, to the 
data center, to the cloud, in near real time - will pull ahead of those that do not.

Extracting value from data is central to the digital transformation required for Smart Cities to succeed in the decades to 
come. Buried in data is insight that empowers Cities to reach new customers, develop and deliver new products, operate more 
efficiently and more effectively, and even to develop new service models.

Data holds the power to transform - but only if it can be refined and accessed when and where it’s needed, anywhere 
across a hybrid cloud environment.  HPE helps to develop that data strategy and puts in place the HPE Data Platform that 
accelerates applications, transforms data management, harnesses the agility and innovation of clouds, and empowers 
innovators to unlock hidden insights within their data in real time.

ÔNG ĐOÀN CHÍ HIẾU
MR. DOAN CHI HIEU
 Trưởng nhóm Tư vấn Giải pháp, HPE Việt Nam

 Presales Lead, HPE Vietnam
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Với tư cách là Giám đốc Kinh doanh Việt Nam của Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch, ông Nguyễn Anh Dũng (Andy) đã 
lãnh đạo đội ngũ của mình trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực an ninh, an toàn và truyền thông 
cho Việt Nam. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành, ông Nguyễn Anh Dũng không ngừng đưa các giá trị của Bosch đến 
gần hơn với khách hàng, đồng thời giúp nắm bắt các cơ hội do Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại để xây dựng các 
thành phố thông minh hơn và cuộc sống tốt hơn cho người dân.

As Country Sales Manager for Bosch Building Technologies, Mr. Nguyễn Anh Dũng (Andy) led the team to provide 
comprehensive solutions across security, safety, and communication domains for Vietnam. With more than 6 years of experience 
in the industry, Mr. Nguyễn Anh Dũng consistently brings Bosch values closer to customers, and helps capture opportunities 
provided by the Industry Revolution 4.0 to build smarter cities and better people lives.

ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG
MR. NGUYEN ANH DUNG
 Giám đốc Kinh doanh Việt Nam, Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch

 Country Sales Head, Bosch Building Technologies
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10/2019 - nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Phó trưởng 
ban chỉ đạo chuyển đổi số Vietcombank

04/2017 - 10/2019: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank
07/2016 - 04/2017: Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank
09/2014 - 07/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương
05/2012 - 08/2014: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
08/2008 - 05/2012: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam (Vietinbank)
06/1999 - 08/2008: Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

10/2019 - present: Member of Vietcombank Board of Directors cum Director of Vietcombank Banking Technology 
Modernization Board, Deputy Director of Vietcombank Digital Transformation Board

04/2017 - 10/2019: Member of Vietcombank Board of Directors cum Director of Vietcombank Banking Technology 
Modernization Board

07/2016 - 04/2017: Director of Vietcombank Banking Technology Modernization Board
09/2014 - 07/2016: Deputy Director of Department of Economic Affairs, Central Economic Commission
05/2012 - 08/2014: Deputy CEO of Vietinbank
08/2008 - 05/2012: Deputy CEO cum Director of Information Technology Center of Vietinbank
06/1999 - 08/2008: Director of Information Technology Center of Vietinbank

ÔNG PHẠM ANH TUẤN
MR. PHAM ANH TUAN
 Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Hiện đại hóa công nghệ 

ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

 Member of the Board of Directors - Director of Banking Technology 
Modernization Board, Joint Stock Commercial Bank for Foreign 
Trade of Vietnam (Vietcombank)
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Anh Nguyễn Nam Thắng hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính số VNPT (VNPT-FinTech). Anh 
Nam Thắng có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, Thương mại điện tử, Internet of Things và Tài chính số. Ngoài chuyên 
môn sâu rộng trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược, thực hiện kế hoạch tiếp thị, lập ngân sách, anh còn thông thạo các 
kỹ năng quản lý P&L, chiến lược giá, phân tích đối thủ cạnh tranh và phân tích thị trường. Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Giám 
đốc tại Trung tâm VNPT FinTech, anh từng là Giám đốc Marketing & Bán lẻ của Kinh Đô Corporation và Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Vinnet chuyên về lĩnh vực IoT. Anh Nguyễn Nam Thắng cũng là người góp phần thay đổi khái niệm, cách phát triển 
kinh doanh cũng như truyền thông các dịch vụ tài chính số của nhà mạng và là một trong số các nhân tố tích cực, đầu tàu 
trong việc triển khai các dịch vụ tài chính số của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT). Trong năm 2020 Ví điện tử 
VNPT Pay đã đạt giải vàng IT World Awards 2020 và giải bạc Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020.

Mr. Nguyen Nam Thang is currently the Deputy Director of VNPT Digital Financial Services Center (VNPT-FinTech). Mr. Thang 
has 12 years of experience in retail, e-commerce, Internet of Things and Digital financial services. In addition to his extensive 
expertise in strategic planning, marketing plan execution, and budgeting, he also has great knowledge in P&L management, 
pricing strategies, competitor and market analysis. Before taking the position of Deputy Director at VNPT-FinTech, he was the 
Marketing & Retail Director of Kinh Do Corporation and Deputy General Director of Vinnet, a company specializing in IoT. 
Mr. Nguyen Nam Thang has also contributed in changing business development as well as the marketing concept of digital 
financial services of telecom operators. He is one of the most constructive factors, a pioneer in implementing the digital financial 
services in Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). In 2020, VNPT Pay has won Golden IT World Awards 2020 and 
Silver Stevie Awards Asia-Pacific 2020 for innovation in payment solution.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT - MẢNH GHÉP THIẾT YẾU CỦA ĐÔ THỊ THÔNG MINH
CASHLESS PAYMENT - AN ESSENTIAL PART OF SMART CITY

TÓM TẮT | ABSTRACT

Theo định nghĩa của ITU, một đô thị thông minh bền vững là một thành phố đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ 
thông tin - truyền thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động - dịch vụ đô thị, 
tính cạnh tranh, đồng thời đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về các khía cạnh kinh tế, xã 
hội, môi trường và văn hóa”. 

Cũng theo một nghiên cứu mới của ITU có kết luận: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt dường như là một phần 
không thể thiếu của các đô thị thông minh vì các đô thị sử dụng tiền mặt không nằm trong top hoạt động tốt nhất trong bảng 
xếp hạng đô thị thông minh và ngược lại. 

Khi tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng, mật độ dân số tại các đô thị rất cao dẫn đến việc các đô thị phải xử lý các dòng 
tiền lớn như các khoản tiền phạt, các loại phí, lệ phí, thuế, các loại bảo hiểm… điều này làm cho hệ thống thanh toán trở 
thành mục tiêu quan trọng và cấp thiết để số hóa. Việc số hóa các khoản thanh toán giúp cho việc xử lý tiền tệ hiệu quả hơn 
do chi phí xử lý tiền mặt đắt hơn, tăng tính minh bạch và khả năng giám sát nhiều hơn đối với tài chính của đô thị. 

Ở Việt Nam - đến năm 2030 cơ cấu dân số thành thị đạt 56% - tạo ra áp lực rất lớn cho việc tối ưu hệ thống thanh toán. 
VNPT trong những năm qua đã tham gia mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia trong đó có lĩnh vực thanh toán. 
VNPT Pay là đơn vị cung cấp Payment Platform và giải pháp trung gian thanh toán đầu tiên trên Cổng dịch vụ công Quốc 
Gia - góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt cho lĩnh vực công của chính phủ. Với hệ sinh thái rộng lớn trong 
các lĩnh vực Hành chính công - Y tế - Giáo dục, VNPT Pay mong muốn là mảnh ghép thiết yếu trong lĩnh vực thanh toán giúp 
hoàn thiện hệ sinh thái của đô thị thông minh.

According to the ITU definition, a sustainable smart city is an innovative city that uses technologies and other means to 
improve life quality, urban performance, services and competitiveness as well as to meet the needs of current and future 
generations in terms of economic, social, environmental and cultural aspects. 

Also according to a recent study by ITU, cashless payment systems play an indispensable element of smart cities as the cities 
using cash are not among top performers in rankings of smart cities and vice versa.

ÔNG NGUYỄN NAM THẮNG
MR. NGUYEN NAM THANG
 Phó Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ Tài chính số VNPT

 Deputy Director, VNPT Fintech - VNPT Media
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As urbanization speeds up, population density in urban areas is relatively high, leading to a toll in handling a huge amount 
of cash from fines, fees, charges, taxes, and different kinds of insurance, etc. This makes the payment system an important and 
urgent target for digitization. The digitization of payments could result in improved efficiency of money handling, cheaper cost, 
increased transparency and greater supervision over urban finance.

In Vietnam, the proportion of urban population is predicted to reach 56% by the year 2030 - leaving an enormous pressure 
on optimization of the payment system.

Over the past years, VNPT has aggressively participated in the national digital transformation including the payment sector. 
VNPT Pay is the first payment platform and payment intermediary to provide payment solutions on the National Public Service 
Portal - contributing to promoting cashless payment for the public sector. With a huge ecosystem in Public Administration - 
Health - Education sectors, VNPT Pay is willing to be an essential factor in the payment field to help improve the ecosystem of 
a smart city.
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Trình độ học vấn
+ 2017 - 2020: Thạc sỹ EMBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hệ điều hành cao cấp)
+ 2006 - 2009: Đại học Westcliff (Irvine) (USA)
+ 1996 - 2000: Đại học Sư phạm (ngôn ngữ Anh)
+ 1996 - 2001: Đại học Ngoại thương
Kinh nghiệm:
+ Giám đốc Marketing Tổng Công ty TCSG
+ Giảng viên về logistics, vận tải biển, quản lý & khai thác cảng, bảo hiểm hàng hải quốc tế tại các trường Đại học: PARIS-

EST CRÉTEIL (Pháp), ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hoa Sen, Tân Cảng - STC.
+ Điều hành cao cấp tại INLACO SAIGON: Ban kinh tế quốc tế và tổng vụ, Ban Kế hoạch và đầu tư, ban quản lý đội Tanker.

Education Background:
+ 2017 - 2020: University of Economics Ho Chi Minh City (EMBA - Master of Business Administration in Executive Management).
+ 2006 - 2009: Westcliff (Irvine) University (USA) - M.A in Tesol
+ 1996 - 2000: University of Education (English Dept.)
+ 1996 - 2001: Foreign Trade University 
Working Experience in shipping, logistics and ports:
+ Marketing Director of Saigon Newport Corporation.
+ Teacher of Logistics, Container terminal management and operations; International transport and insurance; maritime 

container; Sea Transport and maritime container of PARIS-EST CRÉTEIL UNIVERSITY (France); Ton Duc Thang University, Hoa Sen 
Uni, Tan Cang - STC.

+ Executive management in INLACO SAIGON: Foreign Economics and General Affairs; Planning and Investment; Ship 
Agency; Tanker Crew Departments

CHỦ ĐỀ | TOPIC
SNP ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID
SNP BOOSTING DIGITAL TRANSFORMATION - AN EFFECTIVE SOLUTION FOR THE PANDEMIC

TÓM TẮT | ABSTRACT

Giãn cách xã hội và tự động hóa sản xuất là các giải pháp đảm bảo an toàn cộng đồng trong thời kỳ dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp như hiện nay. Trong bối cảnh đó, TCSG đã nhận ra tầm quan trọng trong việc tăng cường ứng dụng chuyển đổi 
số trong quản lý khai thác cảng để nâng cao hiệu suất kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo động lực cho công 
tác phát triển bền vững. 

Hai biện pháp cụ thể hữu hiệu TCSG đang áp dụng là khuyến khích khách hàng đăng ký thủ tục dịch vụ trên Eport và triển 
khai thanh toán trực tuyến qua EDO. Việc triển khai số hóa chứng từ vận tải và thanh toán trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, 
nhân lực, chi phí, với các thủ tục, giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Ngoài ra, các ứng dụng 
này hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài khu vực cảng Cát Lái, giảm thiểu lượng giấy sử dụng trong 
giao nhận, góp phần to lớn trong công cuộc bảo vệ môi trường. Với tầm nhìn xa và rộng hơn nữa, xu hướng chuyển đổi công 
nghệ kỹ thuật số thúc đẩy quá trình xây dựng nền kinh tế số và xã hội số của Việt Nam, hướng đến sự phát triển bền vững cho 
ngành logistics Việt Nam và Thế giới.

Social distancing and automation are the solutions to ensure community safety in the current complicated Covid-19 
epidemic situation. In that context, TCSG has recognized the importance of enhancing the application of digitalization in port 
management to improve business efficiency, ensure service quality, and promote sustainable development.

Two effective measures TCSG is applying are to encourage customers to register service procedures on ePort and implement online 
payment via EDO. The digitalization of documents and online payments is time, labor and cost-efficient, with flexible, accurate, and 
confidential transactions. Additionally, these applications minimize traffic congestion in and out of the Cat Lai port area, reduce paper 
usage in the documentation, which is a positive contribution to environmental protection. At large, the application of IT accelerates 
Vietnam's digital economy and society toward sustainable development for the logistics industry in Vietnam and the world.

ÔNG TRƯƠNG TẤN LỘC
MR. TRUONG TAN LOC
 Giám đốc Marketing, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

 Marketing Director, Saigon Newport Corporation
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Ông Trần Công Quỳnh Lân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, CIO kiêm Giám đốc Số hóa (CDO) tại Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam (VietinBank), phụ trách khối CNTT. Trước khi tham gia VietinBank, ông đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại 
Ngân hàng OCBC Singapore, Khối vận hành và công nghệ thông tin - mảng ngân hàng bán lẻ với chức vụ Vice President.

Ông đã dành 5 năm từ 2012 -2017 dẫn dắt công cuộc đổi mới công nghệ tại VietinBank. Triển khai thành công 15 dự án 
chiến lược CNTT trong đó dự án mang tính quan trọng và thách thức nhất là dự án chuyển đổi CoreBanking. Dự án đã được 
công nhận là chương trình đổi mới Core Banking xuất sắc nhất khu vực do tạp chí The Asian Banker trao tặng năm 2018. Cùng 
với hệ thống Core Banking, VietinBank đã triển khai các dự án khác bao gồm hệ thống tài trợ thương mại mới, hệ thống kho 
dữ liệu doanh nghiệp, hệ thống Internet và Mobile banking, OGL, LOS, nền tảng công nghệ SOA ... Công cuộc chuyển đổi đã 
mang lại những lợi ích to lớn, bao gồm việc giảm chi phí vận hành, tiết giảm thời gian lao động và giảm thời gian phát triển 
sản phẩm mới lên tới 75%.

Kể từ năm 2017, ông Lân xây dựng chiến lược CNTT mới tại VietinBank với định hướng số hóa ngân hàng, tăng cường trải 
nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

VietinBank đang trao đổi và làm việc với các công ty Fintech, các công ty cung cấp sản phẩm về trí tuệ nhân tạo (AI), tự 
động hóa quy trình (RPA), phân tích và dữ liệu lớn và các đối tác khác trong hệ sinh thái để tạo ra những dịch vụ mới nổi trội.

Ông cũng là diễn giả tham gia các hội nghị về công nghệ và tài chính do NHNN tổ chức và các tổ chức uy tín lớn khác 
như IDG (Banking Vietnam 2016), The Asian Banker (The Future of Finance 2017), Bộ Thông tin và Truyền Thông (Smart IOT 2018), 
Bộ Khoa học và Công nghệ (TechFest 2018), AI for Vietnam (2019) và các diễn đàn công nghệ khác của IBM, Cisco…

Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học máy tính tại trường đại học Wollongong (Australia) theo chương trình học bổng chính 
phủ Úc cấp và tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tại Đại học Monash (Australia).

Mr. Tran Cong Quynh Lan is Deputy General Director, Chief Information Officer cum Chief Digital Officer of VietinBank, 
driving the bank’s IT division. Prior to his current role, Lan has 12 years of IT experience with OCBC Bank (Singapore), group O&T 
- Consumer Banking as the role of Vice President.

Lan spent over 5 years from 2012 to 2017 to lead the technology transformation in VietinBank. Launching 15 strategic IT 
projects in which the most significant and challenging component of the transformation was the core banking replacement. 
This project has been recognized as the best core banking initiative application/ programme in Asia by The Asian Banker, 
2018. Along with core banking system, VietinBank implemented other projects including a new trade finance system, data 
warehouse, internet and mobile system, general ledger, LOS, new branch system and SOA platform. The transformation has 
yielded significant benefits including reduced operational costs, reduced processing time and reduced product development 
time by 75%.

Since 2017, he has built a new IT strategy for VietinBank with focus on digital transformation towards improved customer 
journeys, while targeting greater financial. VietinBank is now digitizing channels, business processes, products & services as well 
as building its ecosystem by applying newest technologies such as biometric recognition, AI & Big data, RPA... that provide 
greater customer insights and analytics, automation and process efficiencies, enabling salesforce and better customer 
experience…

He is also a well-known speaker at numerous financial and technology forums in Vietnam hold by State Bank of Vietnam and 
prestigious organizations such as IDG (Banking Vietnam 2016), The Asian Banker (The Future of Finance 2017), Fintech challenge 
Vietnam (2018), Smart IoT (2018), AI for Vietnam (2019) and others technology partners’ forums such as IBM, Cisco, etc.

Mr. Lan is a graduate from University of Wollongong (Australia) with Australian Government scholarship and Monash University 
(Australia).

ÔNG TRẦN CÔNG QUỲNH LÂN
MR. TRAN CONG QUYNH LAN
 Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
 (VietinBank)

 Deputy General Director, Vietnam Joint Stock Commercial Bank 
for Industry and Trade (VietinBank)
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Ngôn là đồng sáng lập & CEO của AhaMove. Ở giai đoạn đầu công ty, anh chịu trách nhiệm phát triển một hạ tầng vững 
chắc, một team engineer mạnh và các sản phẩm công nghệ logistics hiện đại. Về sau vai trò của anh dần chuyển sang xây 
dựng văn hoá công ty dẫn dắt định hướng bởi dữ liệu, và ứng dụng thêm công nghệ vào quy trình công ty để tăng năng suất 
cho hơn 100 ngàn doanh nghiệp và hơn 26000 tài xế trong hệ thống. Trước khi tham gia AhaMove, anh là CTO của Project 
Lana, cộng đồng phụ nữ lớn nhất Việt Nam đầu tư bởi IDG Venture Vietnam. Trước đó, anh là Chuyên viên Tìm kiếm của 
Google, và kỹ sư trưởng của Caterva, một công ty khởi nghiệp Mỹ được Facebook mua lại năm 2013.

Ngon is co-founder & CEO of AhaMove. In the early stage of the company, he is in-charge of developing a steady 
infrastructure, a power engineer team and modern logistics products. In the later stage, his role shifted to build the company’s 
data driven culture, apply technology to the company’s process to increase productivity of 100.000 SME and 26.000 drivers of 
the company.

Prior to joining AhaMove, Ngon was CTO of Project Lana, the biggest woman online community of Vietnam, backed by 
IDG Venture Vietnam. Before that, he was a Search Engine Specialist at Google, and Chief Engineer of Caterva, an American 
startup which was bought by Facebook, in 2013.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÁP GIAO HÀNG THÔNG MINH Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN TẠI VIỆT NAM & ĐÔNG NAM Á
SMART DELIVERY SOLUTIONS FOR BIG CITIES IN VIETNAM AND ASEAN

TÓM TẮT | ABSTRACT

Các thành phố lớn tại Đông Nam Á có số lượng hộ kinh doanh vừa và nhỏ (M-SME) cực lớn và năng động. Các M-SME 
gặp nhiều vấn đề về vận chuyển: nếu thuê nhân viên giao hàng thì tốn lương cứng, công việc không đều; giao hàng truyền 
thống trong nội thành khá chậm do phải qua nhiều công đoạn. 

Giao hàng tức thời giải quyết được nhiều bài toán cùng lúc: Không tốn chi phí cố định thuê shipper, nhanh chóng chỉ từ 
30 phút, dùng công nghệ hiện đại để tối ưu giá thành, có khả năng phục vụ hàng nghìn đơn hàng cho 1 doanh nghiệp gần 
như cùng lúc.

Tại Đông Nam Á, thị trường giao hàng theo nhu cầu đang phát triển nhanh, nổi tiếng là 2 siêu ứng dụng Grab, Gojek với số 
đơn hàng từ 400K - 450K chủ yếu tại Indonesia, theo sau đó là AhaMove, đại diện của Việt Nam và Lalamove, công ty Hong 
Kong với mỗi công ty có khoảng 100K đơn hàng/ngày.

AhaMove hiện đang nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường. Từ sản phẩm gốc là giao hàng 
Siêu Tốc, hiện AhaMove có nhiều sản phẩm tối ưu cho nhu cầu giao tiết kiệm từ 2H - 4H với phí tiết kiệm từ 20% - 50% và năng 
suất tài xế được cải thiện.

Tại Đông Nam Á và Việt Nam, giao hàng tức thời sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của người dùng về tốc độ giao hàng và nhiều thách thức mới: ví dụ như hiện đại hoá đội xe tải, giao hàng trong 
vùng metro với thời gian 4 - 6h với mức giá hợp lý.

Big cities in ASEAN have a large amount of active Micro-Small and Medium Entrepreneurs (M-SME). M-SMEs meet a lot of 
problems in shipment: fixed salary for delivery staffs, fluctuating demand. It is often late when using traditional delivery for intra-
city due to a lot of steps.

Instant delivery solves a lot of problems at the same time: no fixed cost for shippers, fast delivery in just 30-min; using modern 
technology to optimize the price, can serve thousands of orders for 1 company almost at the same time.

In ASEAN, on-demand instant delivery is at high-speed growth. In this segment, there are 2 famous super apps, Grab and 
Gojek, with 400K - 450K orders per day, mainly in Indonesia; followed by AhaMove, Vietnam’s company and Lalamove - a 
Hong-Kong company with about 100K orders per day each.

AhaMove is researching and developing a bundle of products to meet the needs. From the original service, which is Sieu 
Toc (1h-delivery), AhaMove is now offering a wide range of products optimized for cost efficiency, 2H-4H delivery services that 
can save up to 20% - 50% and increase driver productivity.

In ASEAN and Vietnam, instant delivery will robustly develop in the next years, fulfilling higher demand on delivery speed and 
new challenges: modernizing truck delivery, 4H - 6H delivery in metro areas with affordable price.

ÔNG PHẠM HỮU NGÔN
MR. PHAM HUU NGON
 CEO, Công ty cổ phần dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

 CEO, AhaMove
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Ông Phan Thảo Nguyên từng là Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ông gia nhập ngành Bưu chính Viễn thông năm 1994 sau khi tốt nghiệp Đại học Luật và Công nghệ.
Từ năm 1994 đến năm 1996, ông công tác tại Tổng cục Bưu chính Viễn thông, phụ trách dự thảo các quy định nội bộ, 

chuẩn bị các chính sách quan trọng để phát triển ngành Bưu chính Viễn thông cũng như cho Chiến lược phát triển công 
nghiệp Bưu chính Viễn thông dài hạn của Việt Nam.

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT). Ông giữ vị trí này cho đến năm 2000 với nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch & Giám đốc điều hành về chiến lược quản lý, 
các vấn đề pháp lý và chuẩn bị danh mục đầu tư.

Từ năm 2008 đến 2013, ông là Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng (IPC) thuộc quyền quản lý 
của VNPT, chịu trách nhiệm quản lý, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông. Ông cũng là người phát biểu thường 
xuyên tại các diễn đàn và hội nghị viễn thông quốc tế. 

Ông Phan Thảo Nguyên nhận bằng Tiến sĩ Luật năm 2006.

Phan Thao Nguyen was the General Director of the Department of International Cooperation, Ministry of Information and 
Communications responsible for international cooperations in information and communications sector.

Nguyen entered the Post and Telecom sector in 1994 after graduating from the Law and Technology University.
From 1994 to 1996 he worked at the Department of General Posts and Telecommunications where he was in charge of 

drafting internal regulations, preparing important policies for the development of the P&T sector as well as for the long - term 
P&T Industry Development Strategy of Vietnam.

In 1997 he was appointed as Assistant of the President & CEO of the Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). 
He held this position until 2000 and his responsibilities included, advising the President & CEO on management strategy, legal 
matters and the preparation of the investment portfolio.

From 2008 to 2013 Mr Nguyen was the Deputy General Director of Information and Public Relations Center (IPC) under the 
management of VNPT, responsible for management, international cooperations in the Post and Telecom sector. He was also a 
regular presenter at international telecom forums and conferences.

Phan Thao Nguyen obtained a Doctor of Laws degree in 2006.

ÔNG PHAN THẢO NGUYÊN
MR. PHAN THAO NGUYEN
 Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

(VNPost)

 Member of Board of Members, VNPost
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Ông Rahul Shinde là CIO của Coca Cola Việt Nam, nơi ông quản lý và phát triển những sáng kiến chuyển đổi số với trọng 
tâm là đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa những giá trị. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo cấp quốc gia, 
khu vực và toàn cầu tại các công ty FMCG và tư vấn kinh doanh tại Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam. Ông cũng là người xây dựng 
chiến lược và phát triển nhiều sáng kiến chuyển đổi số phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong các lĩnh vực phân tích, đám mây, 
di động và IOT. Ông có chuyên môn sâu về quản lý và triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn, các giải pháp 
Business Intelligence, Quản trị CNTT và xây dựng lộ trình chiến lược.

Mr. Rahul Shinde is a CIO for Cola Beverages Vietnam, where he manages and maintains all digital initiatives with a focus 
on innovation and value realization. Mr. Rahul brings more than 17 years of diverse international leadership experiences 
performing country, regional, global leadership roles in FMCG and Business consulting domain in USA, India and Vietnam. 
He also strategised and led multiple digital transformation initiatives around growth and margin improvement in the areas of 
analytics, cloud, mobile and IOT. He specialises in large-scale digital program management and delivery, Business Intelligence 
solutions, IT Governance, Building Strategic Road-maps.

ÔNG RAHUL SHINDE
MR. RAHUL SHINDE
 CIO, Coca-Cola Việt Nam

 CIO, Coca-Cola Beverages Vietnam
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John Rockhold là Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2009 và là 
Đồng Chủ tịch Tiểu ban Năng lượng AmCham cùng với GE từ năm 2016, hoạt động và kết nối khu vực kinh tế tư nhân và chính 
phủ để hợp tác làm việc nhằm giải quyết các thách thức năng lượng tại Việt Nam.

Liên minh VBF bao gồm các đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, IFC, Ngân hàng Thế giới và 17 Hiệp hội 
doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm AmCham. Dưới sự lãnh đạo của ông, ấn phẩm Made in Vietnam Energy 
Plan (MVEP) được xuất bản năm 2016 để thúc đẩy phát triển điện mặt trời, điện gió, LNG và hiệu quả năng lượng nhằm đảm 
bảo kế hoạch an ninh năng lượng bền vững cho Việt Nam. MVEP II được xuất bản vào tháng 1 năm 2020 với mục đích thông 
tin và giáo dục cho tất cả các bên về việc tạo ra năng lượng hiệu quả cho Việt Nam với các tài nguyên thiên nhiên như gió 
và mặt trời.

Mr. Rockhold started and has served since 2009 as the Chairman of the Power and Energy Working Group within the 
Vietnam Business Forum (VBF) and 2016 started the AmCham Energy Committee which he Co-Chairs with GE, two private 
sector-government working groups created to address energy challenges within Vietnam.

The VBF consortium includes representatives from the Ministry of Planning and Investment, MOIT, IFC, World Bank and 14 
International Chambers of Commerce and Business Associations, including AmCham. Under his leadership the Made in Vietnam 
Energy Plan (MVEP) was published in 2016 to promote solar, LNG, wind and energy efficiencies to provide a sustainable energy 
security plan for Vietnam. MVEP II was published in January of 2020 with the aim to inform and educate all parties on making 
Viet Nam energy efficient with natural resources like wind, solar.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ THÔNG MINH VỚI NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM
VIETNAM’S SMART CITY INDUSTRIAL & ECONOMIC ZONES WITH CLEANER ENERGY EFFICIENCIES

TÓM TẮT | ABSTRACT

Việt Nam đang phát triển các khu công nghiệp và khu kinh tế sử dụng mạng lưới kết nối thông minh, nhưng vẫn đang 
hướng đến các phương án cung cấp năng lượng thông minh và sạch hơn. Các khu công nghiệp và khu kinh tế này đang thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam với điều kiện là mạng lưới điện này phải đáp ứng yêu cầu Trách nhiệm xã 
hội của Doanh nghiệp về giảm thải các-bon.

Vietnam is developing Smart City Industrial and Economic Zones using a smart grid inside the zones, but also smart cleaner 
power supply options. Such Smart City IZ & EZ are attracting Foreign Direct Investment with options of being the grid cleaner 
energy choices meeting their Corporate Social Responsibilities of meeting zero carbon.

ÔNG JOHN ROCKHOLD 
MR. JOHN ROCKHOLD 
 Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng, Diễn đàn Doanh nghiệp 

Việt Nam & CEO/Phó Chủ tịch Công ty Cổ Phần Chân Mây LNG
 Head of Power & Energy Working Group, Vietnam Business Forum & 

CEO/ Vice Chairman of Chan May LNG JSC
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Ông Nguyễn Tâm Tiến tốt nghiệp thủ khoa Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, và đồng thời là một giảng viên giàu kinh nghiệm 
nhận được nhiều bằng khen thưởng của trường từ những năm 90.

Ông Tiến hiện là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thủy lợi, xây dựng dân dụng, và cầu đường, đặc 
biệt là trong ngành năng lượng tái tạo với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành. Với những kinh nghiệm quý báu và sự tâm 
huyết nhằm mở rộng kiến thức và cải thiện phúc lợi cho người dân Việt Nam, ông được tin tưởng và giao cho trọng trách 
Tổng Giám đốc Trungnam Group từ năm 2008. Đến nay, ông vẫn được xem là linh hồn cho sự định hướng và phát triển của 
Tập đoàn.

Mr. Tien Nguyen was not only the graduator with high distinction from the University of Technology of HCM, but also an 
enthusiastic lecturer who was awarded and honored by the University from the 90s.

In terms of business, Mr. Tien has been seen as one of the leading technicians in different fields such as irrigation, civil 
engineering, bridges and road engineering, especially in renewable energy sector by participating and putting himself in the 
fields for more than 30 years after his academic career. Thus, with those valuable experience, enthusiasm in expanding his own 
horizon of knowledge and his passion to develop better welfare for Vietnam citizen, Mr. Tien has been promoted and trusted 
to hold the CEO position of Trungnam Group since 2008; and still he is the spirit to guide the orientation and development of 
Trungnam Group.

ÔNG NGUYỄN TÂM TIẾN
MR. NGUYEN TAM TIEN
 Tổng Giám đốc, Tập đoàn Trungnam

 CEO, Trungnam Group
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TS. Đỗ Nguyên Hưng là Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Hệ thống năng lượng - Schneider Electric Việt Nam thuộc tập đoàn 
Schneider Electric - tập đoàn tiên phong trong chương trình số hóa quản lý năng lượng và tự động hóa trong các phân khúc 
thị trường: gia đình, tòa nhà cao tầng, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong 
ngành, ông phụ trách việc kinh doanh giải pháp EcoStruxureTM - một nền tảng công nghệ IoT mở và có tính tương tác cao, 
cho phép kết nối các thiết bị với nhau, giúp tăng hiệu quả vận hành và sử dụng năng lượng hiệu quả - hiện đang là nhu cầu 
thiết yếu trong quá trình xây dựng các lưới điện thông minh và thành phố thông minh tại Việt Nam. 

Ông Hưng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Ukraina năm 1994 và bảo vệ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại Viện 
Điện động lực học, thuộc Viện hàn lâm khoa học Ukraina vào năm 1998. Ông cũng đã đạt được các chứng nhận về kỹ năng 
quản lý, lãnh đạo cấp bởi tập đoàn Schneider Electric.

Dr. Do Nguyen Hung is Vice President, Power System Division in Schneider Electric Vietnam, a subsidiary of Schneider 
Electric, which is leading the Digital Transformation of Energy Management and Automation in Homes, Buildings, Data Centers, 
Infrastructure, and Industries. With his 20-year experience in this field, he leads the team to develop EcoStruxureTM Solutions, the 
IoT enabled open and interoperable system architecture that increases operational and energy efficiency, a critical need for 
all Power Grids and Infrastructure in Vietnam Cluster for Smart Grid and Smart City. 

Dr. Hung graduated from the National Technical University of Ukraine in 1994 and got a Ph.D. degree, Electrical Engineering 
in 1998 at the Institute of Electrodynamics, Ukrainian National Academy of Science. He also has certifications in management, 
leadership skills provided by Schneider Electric Global.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÓNG LƯỚI ĐIỆN SỐ
DIGITAL GRID UNLEASHED

TÓM TẮT | ABSTRACT

Hiện nay việc sử dụng năng lượng tái tạo và phân tán đang gia tăng. Xu hướng này kết hợp với việc số hóa và IoT đem 
lại cho chúng ta các cơ sở cho sự thay đổi mang tính cách mạng. Các nhà sản xuất, cung cấp và người tiêu dùng điện đều 
bị ảnh hưởng - đặc biệt là khi ranh giới truyền thống giữa vai trò của họ bị mờ đi. Công nghệ EcoStruxureTM của Schneider 
Electric mang đến cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên lưới điện khả năng bứt phá khi đối mặt với sự thay đổi. 
EcoStruxureTM là nền tảng mạnh mẽ hỗ trợ IoT của chúng tôi giúp chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra trong lĩnh vực sản xuất, phân 
phối và kinh doanh điện năng.

Decentralized and decarbonized energies are on the rise. Combine these with digitization and the IoT, and you have all 
the ingredients for revolutionary change. Electricity producers, providers, and consumers are all affected especially as the 
traditional borders between them blur. Schneider Electric’s EcoStruxureTM Grid gives power network players the ability to thrive in 
the face of disruption. It’s our powerful IoT-enabled platform that makes digital transformation happen in electricity generation, 
distribution and trading.

TS. ĐỖ NGUYÊN HƯNG
DR. DO NGUYEN HUNG
 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Hệ thống Năng lượng,
 Schneider Electric Việt Nam

 Vice President, Power System Division
 Schneider Electric Vietnam
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Tiến sĩ Michael R. DiGregorio là Đại diện Quốc gia tại Việt Nam của Quỹ Châu Á. Ông đã phụ trách quản lý công việc của Quỹ 
tại Việt Nam từ năm 2014, trong thời gian đó, ông đã quản lý các dự án và chương trình mới nhằm khắc phục rủi ro thiên tai liên 
quan đến doanh nghiệp, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở phạm vi thành phố, tài chính xanh, truy xuất nguồn gốc bằng 
blockchain cho nông nghiệp xuất khẩu, các ứng dụng kỹ thuật số cho nền kinh tế “công việc tạm thời”, tạo thuận lợi thương mại, 
lập kế hoạch năng lượng và tài chính số cho nông dân nông thôn, vùng sâu vùng xa và chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ. Trước khi gia 
nhập Quỹ châu Á, ông là nhà nghiên cứu trong Mạng lưới các thành phố Châu Á thích ứng với biến đổi khí hậu của Quỹ Rockefeller. 
Từ năm 2002-2009, Tiến sĩ DiGregorio phụ trách chương trình giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và văn hóa của Quỹ Ford tại Việt Nam.

Ông Michael nhận bằng Tiến sĩ về Quy hoạch Đô thị tại Đại học California, Los Angeles năm 2001 với luận án về quá trình công 
nghiệp hóa các làng nghề ở Đồng bằng sông Hồng nhìn từ góc độ văn hóa. Luận văn thạc sĩ của ông về Quy hoạch Đô thị và 
Khu vực từ Đại học Hawaii được xuất bản vào năm 1994 với tựa đề “Sản phẩm Đô thị: Tái chế trong vai trò một ngành công nghiệp 
nông thôn ở Miền Bắc Việt Nam”. Tiến sĩ DiGregorio cũng có bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của Đại học Ohio và bằng Cử nhân 
Thần học của Trường Cao đẳng Kinh thánh Trung ương.

Dr. Michael R. DiGregorio is the Asia Foundation’s Vietnam Country Representative. He has directed the Foundation’s work in 
Vietnam since 2014, during which time he has led new projects and programs to address business related disaster risk, city level 
climate resilience, green finance, blockchain traceability for export agriculture, digital applications for the “gig” economy, trade 
facilitation, energy planning, and digital finance for rural and remote farmers and small enterprise owners. Prior to joining the Asia 
Foundation, he served as a researcher within the Rockefeller Foundation’s Asian Cities Climate Change Resilient Network. From 
2002-2009, Dr. DiGregorio was responsible for the Ford Foundation’s education, media, arts and culture program in Vietnam.

Michael earned a PhD in Urban Planning from the University of California, Los Angeles in 2001 with a dissertation on the cultural 
economy of industrializing craft villages in the Red River Delta. His MA in Urban and Regional Planning from the University of Hawaii 
was published in 1994 as “Urban Harvest: Recycling as a Peasant Industry in Northern Vietnam”. Dr. DiGregorio also holds an MA in 
Development Economics from Ohio University and a BA in Theology from Central Bible College.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP TẠI ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM
LOW CARBON INDUSTRIAL ZONES IN DANANG, VIETNAM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Từ năm 1985 đến năm 2014, cường độ năng lượng (EI) của Việt Nam, một thước đo khối lượng năng lượng cần thiết để tạo ra một 
đơn vị GDP, đã tăng từ 0,18 kWh lên 0,90 kWh. Đây là mức cường độ năng lượng cao nhất trong ASEAN và có thể sẽ vẫn tiếp diễn, ngay 
cả khi Bộ Công Thương đã đưa ra các mục tiêu về sử dụng năng lượng hiệu quả. Cường độ năng lượng ở mức cao của Việt Nam chủ 
yếu có nguyên nhân từ lĩnh vực sản xuất, trong đó EI tăng từ 0,40 lên 1,3 kWh với mỗi đô la Mỹ. Theo một số nhà nghiên cứu, nguyên 
nhân chính dẫn đến mức cường độ năng lượng cao như vậy là do Việt Nam có biểu giá điện tương đối thấp đối với các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực sản xuất. Biểu giá điện thấp nhằm khuyến khích phát triển lĩnh vực công nghiệp, nhưng trên thực tế lại khuyến khích doanh 
nghiệp sử dụng nhiều điện hơn các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, thay vì đầu tư vào các quy trình sản xuất hoặc công nghệ chế 
biến hiệu quả về năng lượng. Từ năm 2013-2015, Quỹ Châu Á đã thực hiện một dự án do Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh hỗ trợ, 
nhằm khuyến khích doanh nghiệp giảm sử dụng năng lượng, đồng nghĩa giảm phát thải KNK của họ, thông qua các biện pháp can 
thiệp nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh. Dự án đã thành công về mục tiêu giảm phát thải, nhưng quan trọng hơn, xác 
định mô hình phối hợp với doanh nghiệp trong nhiệm vụ quan trọng này.

Between 1985 and 2014, Vietnam’s energy intensity (EI), a measure of the amount of energy required to produce a unit of GDP, 
grew from 0.18 kWh to 0.90 kWh. This was the highest level of energy intensity in ASEAN, and it is likely to remain so, even with the MOIT’s 
targets for energy efficiency. Vietnam’s high level of energy intensity is driven by the manufacturing sector, where EI grew from 0.40 
to 1.3 kWh per US$. Several researchers have pointed out that the primary cause for this high level of energy intensity is Vietnam's 
relatively low electricity tariffs for businesses in the manufacturing sector. These low tariffs are intended to encourage development of 
the industrial sector, but in fact, have encouraged businesses to use more electricity than their regional competitors rather than invest 
in energy efficient manufacturing processes or process technology. Between 2013-2015, The Asia Foundation carried out a project 
supported by the UK’s Prosperity Fund to encourage businesses to reduce their energy use, and therefore their GHG emissions, through 
interventions that reduce costs and increase competitiveness. The project succeeded in reducing emissions, but more importantly, 
provided important insights into working with businesses in this important task.

TS. MICHAEL DIGREGORIO
DR. MICHAEL DIGREGORIO
 Đại diện quốc gia, Quỹ Châu Á

 Country Representative, The Asia Foundation
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 9/2019 - nay: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam
 11/2015 - 8/2019: Vụ Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Thụy Điển - Vụ trưởng
 9/2014 - 10/2015: Vụ Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Thụy Điển - Phó Vụ trưởng
 3/2011 - 8/2014: Vụ Hợp tác phát triển đa phương, Bộ Ngoại giao Thụy Điển - Phó Vụ trưởng, Phụ trách Ban Liên Hợp quốc
 10/2010 - 3/2011: Vụ Chính sách phát triển, Bộ Ngoại giao Thụy Điển - Phó Vụ trưởng, Phụ trách các vấn đề về phát triển, 

bao gồm giảm nghèo và quyền về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản
 7/2008 - 2/2010: Phái đoàn thường trực của Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc, New York - Tham tán, Ban Chính sách An ninh, 

Phụ trách các vấn đề về Trung Đông và Bắc Phi
 9/2005 - 7/2008: Phái đoàn thường trực của Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc, New York - Bí thư thứ Nhất, Ban Phát triển Quốc 

tế, chuyên trách về UNFPA, UNICEF và UNIFEM
 9/2002 - 8/2005: Tổng lãnh sự quán Thụy Điển tại Jerusalem - Phó Lãnh sự, chịu trách nhiệm về báo cáo chính trị các vấn 

đề về Palestine, MEPP, TIPH, UNRWA
 9/1999 - 8/2002: Vụ Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Thụy Điển - Chuyên viên, phụ trách khu vực gồm Palestine, 

MEPP và Li-băng
 6/1996 - 5/1997: Đại học Mỹ tại Cairo - Trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội (SCR)
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
 1998: Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế - Trường nghiên cứu châu Phi và Phương Đông, Đại học London
 1995-1996: Nghiên cứu tiếng Ả-rập - Hội đồng Anh tại Cairo, Ai-cập
 1995: Cử nhân về Nghiên cứu phương Đông (ngành Khoa học Chính trị và nghiên cứu tiếng Ả-rập) - Đại học Uppsala
 1993: Nghiên cứu tiếng Ả-rập - Viện Ngôn ngữ tại Damascus, Syria
 1992: Nghiên cứu tiếng Pháp nâng cao - Tại Sorbonne, Paris, Pháp
NGÔN NGỮ/NGOẠI NGỮ
Tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ả-rập

 September 2019 - present: Embassy of Sweden in Vietnam - Ambassador of Sweden 
 November 2015 - August 2019: Ministry for Foreign Affairs, Department for Middle East and North Africa - Director, Deputy 

Head of Department
 September 2014 - October 2015: Ministry for Foreign Affairs, Department for Middle East and North Africa - Deputy 

Director, Head of section for Eastern MENA
 March 2011 - August 2014: Ministry for Foreign Affairs, Department for Multilateral Development Cooperation - Deputy 

Director, Head of UN Section
 October 2010 - March 2011: Ministry for Foreign Affairs, Department for Development Policy - Deputy Director, Development 

issues including poverty reduction and SRHR
 July 2008 - February 2010: Permanent Mission of Sweden to the United Nations, New York - Counselor, Section for Security 

Policy, MENA focal point
 September 2005 - July 2008: Permanent Mission of Sweden to the United Nations, New York - First Secretary, Section for 

International Development, specifically UNFPA, UNICEF and UNIFEM
 September 2002 - August 2005: Consulate General, Jerusalem - Vice-Consul, responsible for political reporting on MEPP, 

Palestinian affairs, TIPH, UNRWA
 September 1999 - August 2002: Ministry for Foreign Affairs, Department for Middle East and North Africa - Desk officer, 

responsible for Palestine, MEPP and Lebanon
 June 1996 - May 1997: American University in Cairo - Research Assistant at the Center for Social Studies (SCR)
EDUCATION
 1998: MSc in International Relations - School of Oriential and African Studies (SOAS), University of London

BÀ ANN MAWE
MS. ANN MAWE
 Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

 Swedish Ambassador to Vietnam
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 1995-1996: Arabic Studies - British Council, Cairo, Egypt
 1995: Bachelor of Oriental Studies (Political Science and Arabic Studies) - Uppsala University
 1993: Arabic Studies - Language Institut, Damascus, Syria
 1992: French studies, certificat semestriel, niveau supérieur - In Sorbonne, Paris, France
LANGUAGE
Swedish, English, French and Arabic
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Ông Nguyễn Xuân Việt chính thức gia nhập FPT IS từ năm 2001 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại công ty.

Được đào tạo và phát triển tại môi trường FPT, ông Việt được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất của FPT 
IS. Trong suốt 18 năm cống hiến tại FPT IS, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng và có đóng góp lớn vào sự thành công của 
công ty. Ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo trẻ với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT.

Xuất phát từ một kỹ sư mạng, ông đã tìm hiểu về Cisco networking và giành được chứng chỉ CCIE#13595 vào tháng 7/2004 
sau 3 năm nghiên cứu và làm việc thực tiễn. Chứng chỉ CCIE của ông đã giúp FPT IS đủ điều kiện trở thành Đối tác Vàng đầu 
tiên của Cisco ở Việt Nam.

Ông đã quản trị nhiều dự án lớn, và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Hạ tầng CNTT của FPT IS vào năm 2005. Sau 2 năm là 
dẫn dắt mảng công nghệ, ông chuyển sang Khối ngành Dịch vụ CNTT và trở thành Tổng Giám đốc của Khối ngành này - đơn 
vị đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho FPT IS trong nhiều năm. Năm 2019, Ban điều hành FPT IS quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn 
Xuân Việt vào vị trí Giám đốc Công nghệ với kỳ vọng chuyên môn sâu về công nghệ cũng như trải nghiệm thành công trong 
kinh doanh.

Mr. Nguyen Xuan Viet works as Chief Technology Officer at FPT-IS from January, 2019.

Joining FPT in 2001, right after graduating from Hanoi University of Science & Technology, majoring in Electronic Technology 
- Telecommunications. Mr. Viet is one of the few people who acquired the first CCIE certificate in FPT and also in Vietnam. 
During the first 5 years at FPT, from the role of a technology expert to the director of the consulting division, Mr. Viet has 
contributed greatly in consulting and designing many important IT projects and, at the same time, contributed to shaping 
FPT's technological capacity from the initial stage.

For 12 years from 2007 to 2019, Mr. Viet was trusted to be the General Director of FPT-IS Services Company and maintain this 
company as the leading profitability unit of FPT-IS for many consecutive years, covering 45 provinces and cities in Vietnam, 
affirming FPT-IS's outstanding capability in providing IT services.

In 2019, Mr. Nguyen Xuan Viet was appointed as Chief Technology Officer by FPT-IS's Board of Directors, with the 
expectation that his deep expertise in technology as well as successful business experience will help Mr. Viet bring new 
colours to the future technology picture of FPT-IS.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ CHUYỂN ĐỔI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
DISRUPTIVE TRENDS TRANSFORMING URBAN MOBILITY

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế đáng khích lệ của cả nước, Việt Nam đang trải qua quá trình đô 
thị hóa và cơ giới hóa rất nhanh.

Dân số đô thị tăng nhanh trong những năm vừa qua cùng thói quen sử dụng phương tiện giao thông cá nhân của người 
dân trong khi cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp sự phát triển của đô thị đã tăng sức ép lên cơ sở hạ tầng đô thị, 
đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị.

Giao thông đô thị đứng trước áp lực phải chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Một trong những giải pháp cấp bách và mang tính chiến lược là khuyến khích người dân chuyển dần từ phương tiện cá 
nhân sang sử dụng các loại hình giao thông công cộng, giao thông chia sẻ nhằm làm giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, 
giảm ô nhiễm môi trường. Với nguyên tắc lấy người dân là trung tâm chuyển đổi, thể chế và công nghệ là động lực của 
chuyển đổi, công nghệ nền tảng số MaaS (Mobility-as-a-service) là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi cho giao thông 
đô thị.

Nền tảng MaaS sẽ là nơi tích hợp các loại hình dịch vụ di chuyển, các loại hình phương tiện di chuyển, các dịch vụ tiện 
ích của đô thị, vào 01 dịch vụ duy nhất.

ÔNG NGUYỄN XUÂN VIỆT
MR. NGUYEN XUAN VIET
 Giám đốc Công nghệ, FPT IS

 CTO, FPT IS
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Triển khai thành công nền tảng số MaaS sẽ giúp tận dụng tối đa nguồn lực của xã hội (phương tiện cá nhân, hạ tầng giao 
thông…); nâng cao chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ giao thông công cộng, giao thông chia sẻ, các dịch 
vụ tiện ích đô thị, …;

In recent years, together with the staggering economic development of the country, Vietnam is undergoing rapid 
urbanization and mechanization.

While the transport infrastructure is not in line with the pace of urban development, the rapid growth of urban population 
and the habit of using private vehicles have put more pressure on the urban infrastructure, especially the urban transport 
system.

Urban transport is therefore under pressure to apply digital transformation to meet the needs of society.
One of the urgent and strategic solutions is to encourage people to gradually switch from private vehicles to public 

transport, shared transport, which reduces traffic accidents and congestion, and environmental pollution.
Taking the people as the central point for transformation, system and technology as the driving force of transformation, 

Mobility-as-a-service (MaaS) is an innovative solution to promote digital transformation for urban traffic.
The MaaS platform will integrate types of transportation services, vehicles, urban utility services into a single service.
Successful implementation of the MaaS digital platform will make the most of the social resources (private vehicles, 

transport infrastructure...) and improve the service quality of public transport, shared transport, and urban utility service 
providers.
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Ông Đỗ Đức Hậu là Tổng Giám Đốc của Advantech Vietnam, người chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh cho Tập đoàn 
Advantech (Đài Loan) tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng dấu ấn của Advantech trong nhiều thị trường ngành dọc 
khác nhau. Advantech Việt Nam là thành viên thứ 27 của Tập đoàn Advantech - nhà cung cấp Máy tính Công nghiệp số 1 
thế giới về cả doanh thu và nhận diện thương hiệu. Advantech còn được biết đến như một Tập đoàn về IoT hàng đầu với nền 
tảng WISE-PaaS do công ty sáng tạo và phát triển.

Ông Đỗ Đức Hậu đã sáng lập và điều hành công ty riêng của mình trong gần 17 năm trước khi Advantech mua lại một 
phần công ty của ông và chỉ định ông làm Tổng Giám Đốc. Ông đã làm việc với Advantech từ năm 2003 với tư cách là đối 
tác tại Việt Nam và trở thành Tổng Giám Đốc Advantech Việt Nam vào năm 2018. Ông còn là người đã đưa Advantech vào 
Việt Nam và giúp thương hiệu Advantech được biết đến rộng rãi trong thị trường nội địa. Dưới sự quản lý và dẫn dắt của 
ông, Advantech đã triển khai thành công rất nhiều dự án với các đối tác trong nước, bao gồm các dự án từ lĩnh vực nhà 
máy đến Thành phố thông minh. Hòa cùng sự phát triển của Advantech toàn cầu, ông và đội ngũ nhân sự tại Advantech 
Việt Nam đã tích cực tham gia vào việc thúc đẩy công nghệ IoT cho các ứng dụng Công nghiệp 4.0 và Thành phố thông 
minh tại Việt Nam.

Ông Đỗ Đức Hậu tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1992 với chuyên ngành Kỹ sư cơ khí. Trước khi mở doanh 
nghiệp riêng vào năm 2001, ông từng làm việc cho một công ty thương mại toàn cầu Nhật Bản trong 8 năm với vai trò là Giám 
đốc Kinh doanh. Trong thời gian làm việc tại đây, ông đã học hỏi và tích lũy được rất nhiều kiến thức về kinh doanh quốc tế, 
cũng như được tiếp cận các công nghệ mới nhất từ Nhật Bản. Với nền tảng kiến thức và bề dày kinh nghiệm này, ông đã và 
đang phát triển sự nghiệp vững chắc và luôn giữ niềm đam mê với công nghệ.

Mr. Do Duc Hau is the General Manager (GM) of Advantech Vietnam, who is responsible for growing business for Advantech 
Group (Taiwan) in the Vietnam market and expanding Advantech’s footprint in various vertical markets. Advantech Vietnam 
is the 27th subsidiary company of Advantech Group, which is globally ranked No.1 for Industrial Computer manufacturer in 
both Revenue and Brand awareness. Advantech is also known as a leading IoT company with their own platform named 
WISE-PaaS. 

Hau ran his own company for almost 17 years before Advantech partially acquired and assigned him to be its subsidiary 
GM. Hau has worked with Advantech since 2003 as local partner and being GM of Advantech Việt Nam since 2018. Hau is also 
a person who brought Advantech into Vietnam and has made Advantech become a well-known brand in Vietnam. Under his 
management, Advantech has successfully deployed many projects with local partners, covering from factory to Smart-City 
areas. In the new phase of Advantech group development, Hau and his team in Advantech Vietnam have strongly involved 
in promoting IoT technology for landing applications in Industrial 4.0 and Smart-City in Vietnam.

Hau graduated from Hanoi University of Science and Technology in 1992 as Mechanical Engineer. Before running his own 
business in 2001, Hau had worked for a Japanese global trading firm for 8 years as Sales Manager. During this working period, 
he learned and accumulated a lot of international business knowledge and approached the latest technologies of Japan. 
With this strong background, he has developed a solid career and kept passion for technology.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ AI TRONG QUẢN LÝ VẬN TẢI CÔNG CỘNG (GIẢI PHÁP EBUS)
DIGITAL TECHNOLOGY APPLICATION AND AI IN PUBLIC TRANSPORT MANAGEMENT (EBUS SOLUTION)

TÓM TẮT | ABSTRACT

Giải pháp ”Xe buýt Thông minh - eBus” là một giải pháp tổng thể gồm hệ thống thiết bị và ứng dụng lắp đặt trên xe, kết 
hợp cùng nền tảng phần mềm quản lý trung tâm (APTS), cung cấp cho hành khách một phương tiện đi lại thuận tiện, thoải 
mái và an toàn; đồng thời giúp các nhà vận hành đồng bộ và tối ưu hóa quá trình quản lý vận hành xe, kỹ thuật xe, tài xế và 
các đội xe, từ đó nâng cấp chất lượng dịch vụ. 

Được trang bị các ứng dụng công nghệ tiên tiến, các thiết bị giao tiếp không dây và hệ thống vệ tinh định vị toàn 
cầu (GPS/GNSS), giải pháp eBus giúp các nhà vận hành giám sát và phối hợp một cách tỉ mỉ để đảm bảo các dịch vụ 
xe buýt hoạt động hiệu quả theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, giải pháp còn giúp nhà vận hành có thể theo dõi trực tiếp thời 
gian thực và phân tích video của các đoàn xe buýt để ứng phó với các sự kiện khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho 
tài xế và hành khách. 

ÔNG ĐỖ ĐỨC HẬU
MR. DO DUC HAU
 Tổng Giám đốc, Advantech Việt Nam

 General Manager, Advantech Vietnam
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Bên cạnh đó, giải pháp eBus còn có thể giám sát và thu thập nhiều dữ liệu hữu ích khác như hành vi lái xe và luồng hành 
khách, cung cấp cho các nhà điều hành xe buýt thông tin chi tiết về hoạt động của đội xe và cho phép họ cải tiến dịch vụ 
hoặc sắp xếp lại lịch trình khi cần thiết.

Smart Bus Solution (eBus) provides a solution to the increasing traffic and the demand for streamlined public transportation 
services. Smart buses offer passengers a convenient and efficient means of traveling, and help bus operators to consolidate 
fleet management, facilitate daily operations, improve safety and enhance the traveling experience.

Equipped with advanced computing, wireless communication, and global navigation satellite system (GPS/GNSS), smart 
buses can be monitored and co-ordinated meticulously to ensure bus services are performing within standards. In addition, 
real-time live surveillance and video analytics of bus fleets can be implemented to respond to emergency events and ensure 
security and safety of drivers and passengers. 

Furthermore, smart buses can monitor and collect data such as driving behaviour and passenger flows, giving bus operators 
insights into its fleet operation and allowing them to make service improvements or timetable rearrangements when necessary.
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Bà Bảo Ngọc đã làm việc trong ngành CCTV Giám sát bao gồm Hệ thống Giao thông thông minh (ITS) hơn 16 năm.
Sự gia tăng của dân số tại các đô thị cũng đồng thời kéo theo sự gia tăng của các phương tiện giao thông và gây ra sức 

ép lớn hơn cho hệ thống giao thông. Điều này đặt ra một nhu cầu cấp thiết cần có một giải pháp để nâng cao nhận thức, 
xóa bỏ những rắc rối và giảm thiểu sức lao động.

Mục tiêu chính vẫn là đảm bảo sự di chuyển an toàn và ý thức tham gia giao thông của người dân, tối ưu hóa việc sử dụng 
các nguồn phương tiện giao thông sẵn có và phản ứng nhanh chóng với các sự cố giao thông.

Nhưng bằng cách nào?
Thay mặt cho Hikvision - nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu thế giới với hơn 19.000 kỹ sư RnD - bà Nguyễn Bảo Ngọc 

sẽ giới thiệu các giải pháp của Hikvision nhằm giảm thiểu các vấn đề về giao thông và giúp mọi người di chuyển theo cách 
thông minh và dễ dàng hơn.

Ms. Bao Ngoc has been working in CCTV Surveillance Industry including Intelligent Traffic System (ITS) for more than 16 
years.

As city populations grow, so do vehicle quantity and the burdens on urban traffic systems. A solution that improves 
awareness, removes complexity, and reduces labor is obviously needed.

The key objective remains keeping everyone moving safely and responsibly on the road, optimizing the use of available 
transportation resources, and responding to traffic events as swiftly as possible.

But how?
On behalf of Hikvision - a World leading IoT solution provider, over 19,000 RnD Engineers - she is going to present you 

Hikvision’s solutions to reduce traffic problems and help people get where they need to be, in a smarter and smoother way.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH
INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEM

TÓM TẮT | ABSTRACT

1. Phát hiện đỗ xe trái phép: Ô tô dừng hoặc đỗ trái phép sẽ gây bất tiện và nguy hiểm cho người đi xe đạp, người đi bộ 
và những người lái xe khác, dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Hikvision cung cấp nhiều biện pháp phát 
hiện các trường hợp đỗ xe bất hợp pháp ở những nơi người dân cần nhất.

2. Hệ thống điểm kiểm tra phát hiện vi phạm giao thông trên đường của Hikvision
3. Bảo vệ thông minh cho xe máy: Ở những quốc gia có nhiều xe máy, việc phòng ngừa tai nạn là rất cần thiết. Những vi 

phạm về đội mũ bảo hiểm hoặc vượt quá số lượng hành khách có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Khác với xe bốn 
bánh, xe máy thường có biển số ở phía sau. Các sản phẩm của Hikvision được thiết kế để ghi lại hình ảnh rõ ràng và phân 
tích mọi vi phạm.

4. Phát triển các thuật toán AI cho các nhu cầu cụ thể: Luật và quy tắc giao thông ở mỗi quốc gia là khác nhau, do đó 
tạo ra nhiều nhu cầu phân tán. Vì vậy, ngoài các thuật toán AI chung, Hikvision có thể hợp tác với đối tác để phát triển các 
thuật toán AI cho các tình huống thực thi giao thông cụ thể hơn.

1. Illegal parking detection: Illegally stopped or parked cars inconvenience and endanger cyclists, pedestrians, and other drivers, 
with serious and even lethal consequences. Hikvision offers various detections for illegal parking where citizens need it most.

2. Hikvision’s Checkpoint Systems detect traffic violations on roadways 
3. Smart Protection for motorcycles: In countries where motorcycles are prevalent, accident prevention is essential. Helmet 

or passenger capacity violations lead to the most serious injuries. Different from four-wheel vehicles, motorcycles usually have 
the license plates at the back. Hikvision’s products are designed to capture clear images and analyze any violations. Prevention 
is the best medicine.

4. Develop AI Algorithms for Specific demands: The traffic laws and rules in different countries differ, creating lots of 
fragmented demands. So apart from the generic AI algorithms, Hikvision can cooperate with clients to develop AI algorithms 
for more specific scenarios of traffic enforcement.

BÀ NGUYỄN BẢO NGỌC
MS. NGUYEN BAO NGOC
 Giám đốc Dự án, HIKVISION Việt Nam

 Project Account Manager, HIKVISION Vietnam
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TIỂU SỬ | BIO

2020.03 ~ đến nay: Giám đốc kinh doanh tại Hanwha Techwin, Việt Nam
2017.01 ~ 2020.03: Giám đốc kinh doanh khu vực Trung Đông của Hanwha Techwin
- Phụ trách thị trường trung đông ngành giám sát an ninh Hanwha Techwin.
- Tập trung quảng bá sản phẩm của Hanwha Techwin tại UAE, Ả Rập Xê Út, Lebanon, Israel, Bahrain, Jordan, Yemen, Syria và Iraq 

với tư cách là chuyên viên kinh doanh tại HTME (Văn phòng Hanwha Techwin Trung Đông).
- Gần đây, tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát triển giải pháp giám sát thành phố thông minh, đem đến giải pháp tối ưu cho 

khách hàng quý giá. 
2011.11 ~ 2016.12: Trưởng phòng kinh doanh tại Hanwha Corporation: 
- Lĩnh vực chuyên môn -
Giải pháp tư vấn Kỹ thuật bán hàng | Lập kế hoạch & Thực thi Chiến lược | Quản lý nhóm 
Kỹ thuật mạng | Đàm phán & Ký kết hợp đồng | Nghiên cứu xu hướng thị trường
Tạo doanh thu và lợi nhuận | Sản phẩm đa dạng (Khoáng sản công nghiệp, Xe đạp, Camera quan sát), Giải pháp & Dịch vụ | 

Quản lý Dự án (Phát triển dầu khí / Khoáng sản)
2009.03 ~ 2012.03: Khoa địa chất trường đại học quốc gia Kyungpook, Bằng thạc sĩ
2003.03 ~ 2009.02: Khoa địa chất trường đại học quốc gia Kyungpook, bằng cử nhân

2020.03 ~ now: Vietnam Sales Team Leader at Hanwha Techwin, Vietnam
2017.01 ~ 2020. 03: Regional Sales Manager in Middle East Countries at Hanwha Techwin
- As a Sales business man who handles the middle      east market for Hanwha Techwin security surveillance.
- Especially, I prefer to promote our products in UAE, Saudi Arabia, Lebanon, Israel, Bahrain, Jordan, Yemen, Syria and Iraq as a 

Salesperson in HTME (Hanwha Techwin Middle East Office).
- Lately, I am sincerely welcoming how to grow      our city surveillance together with our valuable customers.
2011.11 ~ 2016.12: Sales manager at Hanwha Corporation
~ Areas of Expertise ~
Consultative Solutions Selling Techniques | Strategic Planning & Execution | Team Building & Leadership
Networking Engineering | Contract Negotiations & Development | Market Trends Research
Revenue & Profit Generation | Diverse Products(Industrial mineral, Bicycle, CCTV), Solutions & Service | Project Management(Oil/

Gas/Mineral Development)
2009.03 ~ 2012.03: Department of Geology at Kyungpook national university, Master Degree
2003.03 ~ 2009.02: Department of Geology at Kyungpook national university, Bachelor Degree

ÔNG SHIM SUNG HO
MR. SHIM SUNG HO
 Giám đốc kinh doanh, Hanwha Techwin, Việt Nam

 Vietnam Sales Team Leader, Hanwha Techwin, Vietnam
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL GROUP
VIETTEL GROUP

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Lot D26, Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Website: www.viettel.com.vn

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) được thành lập từ năm 1989, là doanh nghiệp viễn thông, công 
nghệ lớn nhất Việt Nam. Viettel hiện đang có mặt trên 10 quốc gia thuộc ba Châu lục: Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, cung cấp 
dịch vụ viễn thông công nghệ cho hơn 111 triệu khách hàng.

Thương hiệu Viettel được Brand Finance định giá hơn 5,8 tỷ USD, thuộc Top 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới, số 1 
Đông Nam Á. Đồng thời Viettel cũng lọt Top 30 thương hiệu viễn thông thế giới, và nằm trong top những thương hiệu viễn 
thông có tốc độ phát triển ấn tượng nhất thế giới. Bên cạnh việc kinh doanh dịch vụ viễn thông, Viettel tiếp tục đầu tư vào 
các ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp điện tử viễn thông, ngành công nghiệp an ninh mạng.

Giai đoạn 2020 hướng đến 2030, Viettel đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ kinh doanh toàn cầu, tiếp tục duy 
trì vị thế số 1 Việt Nam về Viễn thông và Công nghiệp công nghệ cao, tiên phong, dẫn dắt trong chuyển đổi số ở Việt Nam.

Với sứ mệnh “Sáng tạo vì Con người”, Viettel khát vọng mang công nghệ đến từng lĩnh vực của cuộc sống, giúp người dân 
cải thiện cuộc sống và trao cơ hội phát triển bình đẳng cho mỗi người dân.

VIETTEL Group, established in 1989, is the largest telecommunications and technology enterprise in Vietnam. Viettel is 
currently present in 10 countries on three continents: Asia, America, Africa, providing technology telecommunications services 
to more than 111 million customers.

Viettel brand is valued at more than USD 5.8 billion by Brand Finance, in the Top 500 most valuable brands in the world, No 1 
of Asia. At the same time, Viettel is also in the Top 30 telecommunications companies in the wold, and among the top telecom 
operators with the fastest growing speed in the world. In addition to our telecommunication service business, Viettel continues 
to invest in the high-tech national defense industry, the electronics and telecommunications industry, and the network security 
industry.

In the period from 2020 to 2030, Viettel aims to become a global business technology corporation, continuing to maintain 
Vietnam's No. 1 position in telecommunications and high-tech industry, pioneering and leading in transformation numbers in 
Vietnam. With the mission of "Creation for People", Viettel aspires to bring technology to each area of life, help people improve 
their lives and give equal development opportunities to each citizen.
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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (VIETINBANK)

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Address: 108 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Tel/fax: 024 3942 1030
Website: www.vietinbank.vn

Trong suốt hơn 32 năm xây dựng và phát triển, VietinBank luôn bám sát định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, thực tiễn phát triển của nền kinh tế đất nước, để chủ động tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn. Đến 
nay, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực và then chốt trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, là trụ cột kinh tế của đất 
nước, luôn giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, VietinBank đang từng bước 
tối ưu hóa các nguồn lực, chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội dẫn đầu và gia nhập các nhóm thương hiệu mạnh của khu 
vực cũng như thế giới.

VietinBank không ngừng mở rộng quy mô hoạt động với hệ thống mạng lưới trong nước gồm 155 chi nhánh, gần 1.000 
phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Trên thị trường quốc tế, VietinBank hội nhập mạnh mẽ với sự hiện diện của 2 chi nhánh ở 
Đức, 1 ngân hàng con tại Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.

Khẳng định vị thế dẫn đầu, VietinBank liên tiếp 9 lần lọt vào danh sách Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Tạp chí 
uy tín Forbes); Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới vinh dự vào Top Thương hiệu mạnh Việt Nam, Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam…

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận, VietinBank luôn phát triển hướng tới lợi ích cộng đồng, 
chủ yếu hướng đến công tác an sinh xã hội và triển khai các dự án xanh với các doanh nghiệp trong nước, đồng thời đẩy 
mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng phản ánh đúng biểu hiện triết lý “Nâng cao giá trị cuộc sống”.

With pioneering responsibility, VietinBank not only further enhanced its leading position but also emphasized on strong 
development as a solid pillar to maintain the stable foundation for the local banking and financial system. VietinBank continued 
to expand in terms of scale, optimize resources and take further steps in regional and international integration.

VietinBank continued to strengthen our operational network with 155 domestic branches, nearly 1,000 transaction offices 
and savings funds. On the international market, VietinBank marked our footprint with the presence of two branches in Germany, 
one wholly-owned subsidiary in Laos and one representative office in Myanmar.

VietinBank were honoured by local and foreign organizations such as being named in Forbes Global 2000, 9 consecutive 
times; Top 500 banking brands (Brand Finance), Vietnam Value, Top Vietnamese Strong Brands…

Apart from focusing on performance improvement and profit enhancement from banking business, VietinBank always 
develops towards community interests, targeted mainly on social security work and implementing various green projects 
and environmental protection projects with local enterprises while promoting investment for education, healthcare, and 
infrastructure which strongly reflect the true expression of our philosophy “Improving the value of life”.
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CÔNG TY NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART
VINSMART RESEARCH & MANUFACTURER JOINT STOCK

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Lô CN1-06B-1&2 Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: Lot CN1-06B-1&2 Hi-Tech Industrial Park 1, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang, Thach That, Hanoi, Vietnam
Website: https://www.vsmart.net/

Công ty Nghiên cứu và sản xuất VinSmart là thành viên của Tập đoàn Vingroup, một trong những Tập đoàn kinh tế tư 
nhân đa ngành lớn nhất châu Á với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Vingroup hoạt động trong 3 
lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm: Công nghệ, Công nghiệp và Thương mại Dịch vụ.

VinSmart được thành lập vào tháng 6/2018, với sứ mệnh trở thành công ty công nghệ toàn cầu, kiến tạo ra những sản 
phẩm điện tử và công nghệ thông minh chất lượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và kết nối với các thiết bị trên nền tảng IoT. 
Công ty VinSmart cam kết liên tục sáng tạo, cải tiến trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ trọn vẹn, mang đến một 
cuộc sống hiện đại, tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam và Thế giới. Vsmart là thương hiệu mang tính công nghệ và trí tuệ 
Việt, mang tinh thần của một Việt Nam mới mẻ, hiện đại, là nền tảng hội tụ kết nối trí tuệ, đồng thời là đại diện của Vingroup 
trong lộ trình toàn cầu hóa, vươn ra thế giới.

VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company is a member of Vingroup Joint Stock Company - one of the 
biggest wholly owned conglomerates in Asia. Our market capitalization is approximately 16 billion US dollars, operating on 03 
core businesses of: Technology, Industry, Commercials &Services.

VinSmart was established in June 2018. As a member of Vingroup, our mission is to become a technology company in global 
scale. VinSmart creates electronic products, smart technology certified with global quality, while applying artificial intelligence 
(AI) and connecting all devices on IoT platforms. VinSmart Company commits to progressive creativity and innovation in 
organizing an integrated technology ecosystem, in order to bring a modern and better life for Vietnamese and global citizens. 
Vsmart is indeed a symbol of Vietnamese technology and intelligence, which embraces the spirit of modern and progressive 
Vietnam. This is the foundation of converging, connecting the intellectual and representing Vingroup in the world stage.
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TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VIETNAM POST AND TELECOMMUNICATIONS GROUP

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam
Address: 57 Huynh Thuc Khang, Lang Ha ward, Dong Da distric, Hanoi, Vietnam
Website:  https://vnpt.com.vn/

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của 
ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 01 trong 10 quốc 
gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.

Đón đầu cuộc cách mạng 4.0, VNPT sẽ tập trung phát triển các dịch vụ CNTT mang tính đột phá trong kinh doanh; chuyển 
từ khái niệm nhà mạng viễn thông (Telco) sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số (DSP) nhằm chuyển đổi sang 
kinh doanh các dịch vụ số, các dịch vụ giá trị gia tăng, CNTT, truyền thông và công nghiệp CNTT. Sự hợp tác, ủng hộ của 
quý khách hàng là nguồn động lực to lớn để VNPT không ngừng nỗ lực, hướng tới mục tiêu trở thành Nhà cung cấp dịch vụ 
số (Digital Services) hàng đầu Việt Nam và Trung tâm giao dịch số (Digital Hub) thị trường khu vực và thế giới vào năm 2030.

Với vị thế tiên phong trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, VNPT mang đến cho các doanh nghiệp hệ sinh thái đa dạng các 
giải pháp từ giải pháp kết nối như Internet, điện thoại di động; giải pháp lưu trữ dữ liệu (máy chủ vật lý và máy chủ Cloud) đến 
các giải pháp chuyên ngành như điều hành trực tuyến (Hội nghị truyền hình, email); giải pháp quản trị doanh nghiệp; quản lý 
công văn, công việc; giải pháp chăm sóc khách hàng; thanh toán trực tuyến; ký số tập trung….

Tự hào là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông số 1 tại Việt Nam, VNPT luôn đề cao sự sáng tạo, khả năng gắn kết các nguồn 
lực để mang đến cơ hội kết nối không giới hạn, đem lại cho cộng đồng Doanh nghiệp những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, 
góp phần kiến tạo một xã hội phát triển, văn minh và không ngừng kết nối.

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) is the first service provider to set the foundation for the 
development of Vietnam’s Posts and Telecommunications industry and plays a key role in developing Vietnam into one of the 
10 fastest growing countries in the world in posts and telecommunications.

Anticipating the 4.0 revolution, VNPT will focus on developing breakthrough IT services in business; moving from telecom 
operator (Telco) to digital era communication service provider (DSP) in order to transform into digital services, value-added 
services, IT, communications and IT industry. The cooperation and support of customers are a great motivation for VNPT to 
constantly strive, aiming at becoming the leading digital service provider (Digital Services) in Vietnam and the Digital Transaction 
Hub (Digital Hub) in the regional and world markets by 2030. 

As a pioneer in the field of telecommunications and IT, VNPT always brings enterprises with diversified ecosystem of solutions, 
ranging from connection solutions like Internet, mobile phone; data storage solution (physical server and Cloud server) to 
specialized solutions like online operation (television conference, email); enterprises administration solution; official documents/
work management; customer care solution; online payment; centralized digital signature, etc.

Proud of being the first-rank provider of telecommunication service in Vietnam, VNPT always focuses on the creativity, the 
ability of linking different sources in order to bring the opportunity of unlimited connection, bringing the community with the 
best service experience, partially contributing to creating a society of development, civilization and continuous connection.
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CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội, Việt Nam.
Address: 17 Duy Tan Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, VN.

Tel/fax: +84 24 7300 7300
Website: https://fpt.com.vn

Thành lập ngày 13/09/1988, FPT hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. 
FPT sở hữu hạ tầng viễn thông phủ khắp 59/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn 
cầu với 46 văn phòng tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động, FPT luôn nỗ lực với mục tiêu cao nhất là mang lại sự hài lòng cho khách hàng thông qua 
những dịch vụ, sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu nhất. Đồng thời, FPT không ngừng nghiên cứu và tiên phong trong 
các xu hướng công nghệ mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trên 
chặng đường mới, FPT đặt mục tiêu có tên trong Top 50 công ty chuyển đổi số toàn cầu, đồng hành cùng quốc gia, tổ chức, 
doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và phát triển thịnh vượng.

Established on September 13rd, 1988, with Technology, Telecommunications and Education as its core business sectors. FPT's 
telecommunication infrastructure has covered 59/63 provinces and cities in Vietnam and has constantly expanded globally 
with 46 offices in 22 countries and territories abroad.

In its operations, FPT has strived to provide clients with optimal technology services, products and solutions. At the same 
time, FPT has pioneered in new technology trends, helping to confirm Vietnam’s position in the fourth industrial revolution - 
the digital revolution. FPT aimed to be listed in Top 50 global companies in digital transformation, accompanied with nation, 
organization, enterprises in the digital transformation process to become prosper.
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HIK VISION VIỆT NAM
HIK VISION VIETNAM
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Địa chỉ: VP Hà Nội: Tầng 38, Tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmark 72, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
VP HCM: Tầng 12A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM

Address: Ha Noi Office: 38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
HCM Office: 12A Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Tel/fax: 024 7300 7586
Website: https://www.hikvision.com/vn/

Hikvision là một giải pháp IoT và nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu lớn với video là năng lực cốt lõi. Công ty được thành lập 
vào năm 2001 và đã có sự phát triển không ngừng trong 18 năm qua. Năm 2019, doanh thu hàng năm của chúng tôi là 8,26 
tỷ USD. Chúng tôi có hơn 40.000 nhân viên trên toàn thế giới và hơn 19.000 kỹ sư R&D có tay nghề cao. Chúng tôi đầu tư hơn 
8% doanh thu vào R&D, điều này thực sự nói lên điều gì đó về sức mạnh sáng tạo của công ty chúng tôi, cũng như những 
gì chúng tôi đánh giá cao. Chúng tôi có sự hiện diện toàn cầu với 59 công ty con và văn phòng chi nhánh quốc tế với hơn 
100.000 đối tác trên toàn cầu.

Hikvision is an IoT solution and big data service provider with video as its core competency. The company was founded in 
2001 and has experienced constant growth over the last 18 years. In 2019, our annual revenue was 8.26 billion USD. We have 
more than 40,000 employees worldwide, and more than 19,000 highly skilled R&D engineers. We invest over 8% of the revenue 
in R&D, which really says something about the innovative power of our company, as well as what we value. We have a global 
presence, with 59 international subsidiaries and branch offices, and more than 100,000 partners across the globe.
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QUALCOMM
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Địa chỉ: Tầng 9, The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: F9, The Metropolitan 235 Dong Khoi, District 1, HCMC, Vietnam
Website: https://www.qualcomm.com/

Là một trong các nhà tiên phong trong công nghệ không dây, Qualcomm hướng tới sự phát triển và mở rộng mạng lưới 
5G. Kể từ lúc cuộc cách mạng di động bùng nổ khi thiết bị di động có khả năng kết nối internet cho tới nay, nền tảng công 
nghệ của Qualcomm cho phép hệ sinh thái di động được áp dụng sâu rộng trong thực tiễn mà gần nhất là công nghệ 3G 
4G và 5G có mặt trên hầu hết các điện thoại thông minh hiện nay. Chúng tôi cung cấp giải pháp di động cho đa dạng các 
ngành nghề mà trong đó bao gồm xe cộ, tin học và các hoạt động internet. Qualcomm đặt tôn chỉ xây dựng cầu kết nối 
toàn cầu, giúp gắn kết sẻ chia và tương tác bền chặt.

Tập đoàn Qualcomm bao gồm đơn vị cấp phép kinh doanh QTL và các danh mục sáng chế khác. Trong đó, Qualcomm 
Technologies Inc là công ty con của tập đoàn, đóng vai trò phụ trách điều hành, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật sản phẩm, 
bao gồm các mặt hàng dịch vụ và mặt hàng thiết bị bán dẫn QCT.

Qualcomm is the world’s leading wireless technology innovator and the driving force behind the development, launch, 
and expansion of 5G.  When we connected the phone to the internet, the mobile revolution was born. Today, our foundational 
technologies enable the mobile ecosystem and are found in every 3G, 4G and 5G smartphone. We bring the benefits of 
mobile to new industries, including automotive, the internet of things, and computing, and are leading the way to a world 
where everything and everyone can communicate and interact seamlessly.

Qualcomm Incorporated includes our licensing business, QTL, and the vast majority of our patent portfolio. Qualcomm 
Technologies, Inc., a subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of our 
engineering, research and development functions, and substantially all of our products and services businesses, including our 
QCT semiconductor business.



 www.smartcitysummit.org.vn   |  83

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM
TRUNGNAM GROUP
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Địa chỉ: 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Address: 7A/68 Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Tel/fax: (+84.28) 62645180
Website: www.trungnamgroup.com.vn 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thành lập năm 2004, tổng vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Hơn 
một thập kỷ xây dựng và phát triển, đến nay Trungnam Group với hệ thống 14 công ty thành viên, gần 1200 cán bộ công 
nhân viên hoạt động trong 4 lĩnh vực chính gồm: Năng lượng, Xây dựng, Hạ tầng và Bất động sản. Suốt 15 năm qua, Trungnam 
Group không ngừng lớn mạnh và liên tục mở rộng quy mô hoạt động tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, nhanh chóng tạo dựng 
được thương hiệu uy tín, xây dựng sự tín nhiệm với đối tác, khách hàng, đồng thời tạo dựng được vị thế của một nhà Đầu tư 
hàng đầu tại Việt Nam. Điều đó được khẳng định bằng những dự án đầy thách thức, những dấu ấn riêng biệt tiêu biểu trên 
khắp cả nước. Với chiến lược phát triển kinh doanh bài bản và tầm nhìn dài hạn, Trungnam Group hướng tới trở thành một 
Tập đoàn lớn mạnh trong các lĩnh vực hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn cả khu vực Đông Nam Á. “Đầu tư bền vững, 
xây dựng tương lai” chính là kim chỉ nam giúp Trungnam Group xác định mục tiêu hiệu quả, cam kết chất lượng và sự bền 
vững trong mọi dự án đầu tư.

Trungnam Group is a professional organization investing in Energy, Infrastructure, Construction and Real Estate. The company 
has developed its own brand in business management, production management, and exploration leading to breakthroughs 
and development. To quickly create its reputation and build its status as an investment company, Trungnam Group achieved 
recognition with challenging projects, meeting the need customers by combining teamwork with superior management, 
creativity, and professional deployment. With strengths in resources and finance, along with the motto of contributing to the 
overall development of the country through its business activities, Trungnam is aiming to become a major corporation in real 
estate, energy, and infrastructure. “Sustainable Investment - Building Up the Future” is the slogan that helps Trungnam Group to 
define its goal effciently, and commit to quality and sustainability in every investment project.
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BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
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Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Address: 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel/fax: (+84 24) 39343137
Website: www.vietcombank.com.vn

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được 
thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, 
Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện 
thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu 
Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát 
triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế 
trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Với sự nỗ lực không 
ngừng của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, Vietcombank ngày nay đã trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam, có 
tổng tài sản trên 50 tỷ USD và giá trị vốn hóa cao nhất trong các tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán trong 
nước, là ngân hàng Việt Nam duy nhất có mặt trong Top 30 Ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do The 
Asian Banker bình chọn. Bên cạnh đó, Vietcombank luôn được các tổ chức uy tín trên thế giới đánh giá cao trong nhiều năm 
liền như: Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu theo công bố của Tạp chí Forbes năm 2020 (Vietcombank xếp 
thứ 937); ngân hàng tốt nhất Việt Nam do Euromoney, Finance Asia trao tặng; Top 100 doanh nghiệp quyền lực nhất theo 
đánh giá của Nikkei Asian Review… Vietcombank hiện thiết lập và duy trì quan hệ ngân hàng đại lý với 1.316 ngân hàng tại 
102 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Mạng lưới của Vietcombank cũng không ngừng được mở rộng trong nước 
với 111 chi nhánh, 472 phòng giao dịch, 3 công ty trực thuộc, 1 Văn phòng đại diện tại TP.HCM, 4 công ty liên doanh liên kết. 
Tại nước ngoài, Vietcombank có Văn phòng đại diện tại Mỹ, Singapore; Công ty tài chính tại Hồng Kông, đồng thời đang hoàn 
tất các thủ tục để chuẩn bị mở chi nhánh tại Úc.

Là ngân hàng đa năng với thế mạnh cả về bán buôn, bán lẻ và dịch vụ đầu tư, đi đầu trong áp dụng các chuẩn mực 
quốc tế tốt nhất; với năng lực đã được đánh giá bởi các tổ chức hàng đầu thế giới, kinh nghiệm triển khai dịch vụ với các 
doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đội ngũ nhân lực chất lượng cao luôn nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, 
hội nhập,… hệ thống tại khắp các tỉnh/thành Việt Nam và đối tác tại hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, 
Vietcombank tự tin sẽ mang đến giải pháp tối ưu nhất cho các doanh nghiệp, cá nhân, góp phần nâng cao giá trị và thành 
công cho khách hàng.

Vietcombank cũng là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam, là ngân hàng duy nhất trên thị trường 
phát hành và chấp nhận thanh toán đa dạng các loại thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng với nhiều thương hiệu thẻ hàng đầu trên thế 
giới như Visa, Mastercard, American Express, JCB… ứng dụng công nghệ chuẩn EMV và contactless hiện đại, an toàn, bảo 
mật; là ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động thanh toán thẻ với thị phần lớn nhất trên thị trường.

Vietcombank đã đề ra tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2025 là giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam; trở thành 
một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á; một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 
1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam. Vietcombank luôn tự hào 
sở hữu mạng lưới khách hàng lớn và vinh dự luôn nhận được sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng; tự hào là đối tác cung 
cấp dịch vụ trong quá trình nâng cao năng lực phục vụ và quản trị của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, formerly known as Bank for Foreign trade of Vietnam, was established on 01/04/1963 
from the Foreign Exchange Bureau (of the State Bank of Vietnam). Being the first state commercial bank chosen for pilot 
privatization by the Government, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam officially came in to operation 
on 02/06/2008, after successfully implementing the equitization plan through IPO. Vietcombank (stock code: VCB) officially 
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listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) on 30/06/2009. During more than 55 years of growth and development, 
Vietcombank has contributed significantly to the stability and growth of national economy, upholding the role of a major 
foreign trade bank in facilitating efficient domestic economic growth as well as influencing considerably on regional and 
global financial community. 

With the continuous efforts of generations of leaders and staff, Vietcombank has now become the leading bank in the 
Vietnamese market, with total assets of over $ 50 billion and the highest market capitalization among organizations of credit 
on the domestic stock market, is the only Vietnamese bank in the Top 30 strongest banks in the Asia-Pacific region voted by 
The Asian Banker. In addition, Vietcombank has always been highly appreciated by prestigious organizations in the world 
for many consecutive years such as: Top 1,000 largest listed companies globally as announced by Forbes Magazine in 2020 
(Vietcombank ranked 937); Best Bank in Vietnam awarded by Euromoney, Finance Asia; Top 100 most powerful enterprises 
as assessed by Nikkei Asian Review… Vietcombank currently establishes and maintains correspondent banking relations with 
1,316 banks in 102 countries and territories worldwide. Vietcombank's network is also constantly expanding in the country with 
111 branches, 472 transaction offices, 3 affiliated companies, 1 representative office in Ho Chi Minh City, and 4 associated 
joint venture companies. Overseas, Vietcombank has representative offices in the US, Singapore; A Hong Kong-based finance 
company, a Laos subsidiary, is also completing the procedures to prepare a branch in Australia.

Being a multi-purpose bank with strengths in both wholesale, retail and investment services, at the forefront in applying 
the best international standards; with capacity assessed by leading organizations in the world, experience in implementing 
services with leading enterprises in Vietnam, high quality human resources are always sensitive to modern business environment, 
association Import,... systems in all provinces / cities of Vietnam and partners in most countries and territories around the world, 
Vietcombank is confident to bring the best solution for businesses, individuals, and the part that enhances the value and 
success of customers.

Vietcombank is also the leading bank in the payment industry in Vietnam, is the only bank in the market to issue and accept 
a variety of debit and credit cards with many of the top card brands. around the world such as Visa, Mastercard, American 
Express, JCB... applying modern EMV and contactless technology, safe and secure; is the leading bank in card payment with 
the largest market share in the market. Vietcombank has set a vision and strategic goal by 2025 to maintain its position as the 
number one bank in Vietnam; to become one of the 100 largest banks in Asia; One of the 300 largest financial and banking 
groups in the world, one of the 1,000 largest listed companies in the world, has made great contributions to the development 
of Vietnam. Vietcombank is always proud to have a large customer network and is honored to always receive customers' 
trust and companionship; is proud to be a service provider in the process of improving service and governance capabilities of 
leading Vietnamese enterprises.
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ADVANTECH VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: 12A Floor - VTC Online Building, no.18 Tam Trinh, Hai Ba Trung Dist., Hanoi.

Tel/fax: (+84.24) 3399 1155
Website: www.advantech.com.vn

Với định hướng "Kiến tạo một hành tinh thông minh", Advantech tự hào là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống 
thông minh IoT và nền tảng nhúng. Nắm bắt xu hướng của IoT, Big Data và trí tuệ nhân tạo, Advantech tập trung phát triển 
mạnh mẽ các giải pháp phần cứng và phần mềm IoT với công nghệ điện toán biên và nền tảng WISE-PaaS để hỗ trợ Đối tác 
kinh doanh và Khách hàng kết nối các chuỗi công nghiệp của họ. Bên cạnh đó, Advantech cũng tích cực đẩy mạnh quan 
hệ hợp tác với các đối tác kinh doanh để cùng tạo ra các hệ sinh thái, từ đó cùng nhau tiến tới mục tiêu phát triển trí tuệ 
công nghiệp một cách hiệu quả.

Advantech’s corporate vision is to enable an intelligent planet. The company is a global leader in the fields of IoT intelligent 
systems and embedded platforms. To embrace the trends of IoT, big data, and artificial intelligence, Advantech promotes IoT 
hardware and software solutions with the Edge Intelligence WISE-PaaS core to assist business partners and clients in connecting 
their industrial chains. Advantech is also working with business partners to co-create business ecosystems that accelerate the 
goal of industrial intelligence.
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Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address: BIDV Tower, 35 Hang Voi Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel/fax: 19009247 | (024) 2220 0588
Website: https://www.bidv.com.vn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thành lập ngày 26/4/1957, là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô 
lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Tại thời điểm 30/6/2020, BIDV có tổng tài sản đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng.

BIDV hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính,... với mạng lưới hơn 1000 chi 
nhánh, phòng giao dịch và hiện diện thương mại tại 6 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

BIDV phục vụ gần 11 triệu khách hàng, thiết lập quan hệ đại lý với hơn 2300 định chế tài chính trên thế giới.
BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân 

hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB),...
BIDV thuộc Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 4 năm liên tiếp 2015-2018 (Forbes); Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất 

thế giới (Brand Finance); Ngân hàng đối tác hàng đầu của ADB tại Việt Nam 3 năm liên tiếp 2016 - 2018 (ADB); Ngân hàng bán lẻ tốt 
nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015-2019 (The Asian Banker), và nhiều giải thưởng khác.

BIDV có trụ sở chính tại Hà Nội. Cổ phiếu BIDV (BID) được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), founded on 26 April 1957, is the largest 
commercial bank in Vietnam by assets. As of 30 June 2020, the bank’s total assets reached over VND1.4 quadrillion.

BIDV’s operations cover banking, insurance, securities, and financial investment. It has a network of more than 1,000 branches and 
transaction offices as well as commercial presences in 6 countries and territories. 

BIDV is serving nearly 11 million customers and has established correspondent relationships with over 2300 financial institutions 
globally.

The bank has earned the trust of major international organisations such as the World Bank, Asian Development Bank (ADB), Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC) and Nordic Investment Bank (NIB), among others. 

BIDV is among Top 2000 largest public companies for the fourth consecutive year (Forbes); Top 300 most valuable bank brands 
(Brand Finance); ADB’s leading partner bank in Vietnam for 3 consecutive years 2016 - 2018 (ADB); Best retail bank in Vietnam for 5 years 
running 2015 - 2019 (Asian Banker); and many others.

BIDV is headquartered in Hanoi, Vietnam. The bank’s stock (BID) is listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).
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CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM
BOSCH VIETNAM CO.,LTD

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Floor 14, Deutsches Haus, 33 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam

Tel/fax: 0984 844 136
Website: https://www.bosch.com.vn/

Bosch có mặt tại Việt Nam lần đầu tiên với một văn phòng đại diện vào năm 1994 và kể từ năm 2007, công ty được đại diện bởi 
Công ty TNHH Robert Bosch (Việt Nam). Bosch có văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh, với các văn phòng chi nhánh tại Hà 
Nội và Đà Nẵng, và một Nhà máy Giải pháp hệ thống truyền động ở tỉnh Đồng Nai để sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục 
(CVT) trong ô tô. Ngoài ra, Bosch còn vận hành một trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các Giải pháp Doanh nghiệp 
(Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam), cùng một Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ ô tô 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Bosch đã tuyển dụng khoảng 4.100 cộng sự tại Việt Nam. Bosch đa 
dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam bao gồm Phụ tùng và Thiết bị ô tô, Điện tử ô tô, Công nghệ điều khiển và truyền động, 
Dụng cụ cầm tay và Công nghệ toà nhà.

Bosch first started in Vietnam with a representative office in 1994 and since 2007 the company is represented by Robert Bosch 
(Vietnam) Co. Ltd. Bosch has its main office in Ho Chi Minh City, with branch offices in Hanoi and Da Nang, and a Powertrain Solutions 
plant in Dong Nai province to manufacture pushbelts for continuously variable transmissions (CVT) in automobiles. In addition, Bosch 
operates a software and engineering & center (Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Co., Ltd), as well as an 
automotive & center for mobility solutions in Ho Chi Minh City. As of 31 December 2018, Bosch employed roughly 4,100 associates in 
Vietnam. Bosch has diversified businesses in Vietnam including Two-Wheeler and Powersports, Automotive Original Equipment, Power 
Tools, Drive and Control Technology, Building Technologies.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK
ECOPARK CORPORATION JOIN STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng tập đoàn Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Address: Ecopark management office, Xuan Quan Village, Van Giang Town, Hung Yen Province

Tel/fax: +84 24 62627468
Website: www.Ecopark.com.vn

Ra đời năm 2003, sau gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Tập đoàn Ecopark đã xây dựng dự án Ecopark trở thành khu đô thị 
sinh thái lớn nhất miền Bắc, có tổng vốn đầu tư hàng tỉ USD với tất cả các loại hình nhà ở, từ căn hộ chung cư hiện đại cao cấp, đến 
những nhà phố thương mại hay các biệt thự thượng lưu. Hệ thống tiện ích công cộng như rạp chiếu phim, bể bơi, sân tennis, phòng 
tập thể thao, công viên, sân golf sân chơi, trường học các cấp, bệnh viện, siêu thị… đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo dựng cuộc 
sống hiện đại, cao cấp, đáp ứng được nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên xanh và khoáng đạt, gần 110 ha cây xanh và mặt nước trong tổng thể 500 ha diện tích, cùng 
chuỗi tiện ích đầy đủ giúp Ecopark trở thành điểm đến yêu thích của người dân thủ đô cũng như khu vực lân cận. Dự án đặc biệt 
hấp dẫn các gia đình yêu thiên nhiên, muốn sống trong một khu đô thị xanh nhưng chỉ cách trung tâm Hà Nội 20 phút di chuyển.

Theo chiến lược của Tập đoàn Ecopark, thời gian tới Ecopark tập trung xây dựng Khu đô thị Ecopark trở thành một thành phố 
thông minh trên nền tảng xanh sinh thái thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Ecotek, để thực hiện tập trung 
xây dựng thành phố thông minh. Ecotek được định hướng trở thành đơn vị tư vấn uy tín trong việc tham mưu chiến lược và triển khai 
vận hành các thành phố thông minh tương lai tại Việt Nam.

Với những thành công đã đạt được, Tập đoàn Ecopark nói chung, khu đô thị Ecopark nói riêng đã gặt hái được nhiều giải thưởng 
danh giá trong nước và quốc tế.

Liên tiếp 6 năm từ 2012-2018 được IPA vinh danh, trong đó có các giải quan trọng như: "Thiết kế cảnh quan khu đô thị tốt nhất thế 
giới" (2015); "Khu đô thị phức hợp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" (2015); "Khu đô thị phức hợp hàng đầu Việt Nam&quot; (2017).

Năm 2015, Ecopark nhận giải thưởng quốc tế về "Thiết kế cảnh quan tốt nhất thế giới"; "Thiết kế cảnh quan tốt nhất châu Á - Thái 
Bình Dương". Cũng trong năm này, tại SIP Planning Award do Hội Quy hoạch Singapore tổ chức, khu đô thị nhận giải thưởng "Dự án 
có thiết kế đô thị tốt nhất".

Năm 2016, Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á (South East Asia Property Awards) trao tặng "Dự án phát triển Xanh tốt nhất Việt Nam".
Năm 2020, Ecopark được PropertyGuru Vietnam Property Awards vinh danh là “Đại đô thị tốt nhất Việt Nam". Tập đoàn Ecopark 

cũng nhận được nhiều giải thưởng như “Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất” tại giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt 
Nam 2018; “Nhà phát triển dự án khu phức hợp tốt nhất Việt Nam"; "Doanh nghiệp phát triển bền vững"; "Doanh nghiệp xây dựng 
cộng đồng cư dân tốt nhất"; "Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm ESG tốt nhất về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị"... do 
PropertyGuru Vietnam Property Awards trao tặng.

Born in 2003, after nearly 2 decades of construction and development, Ecopark Corporation has built the Ecopark project to 
become the largest ecological urban area in the North, with a total investment of billions of USD with all types housing models, from 
modern high-end apartments, to commercial townhouses or upscale villas. The system of public utilities such as movie theaters, 
swimming pools, tennis courts, gymnasiums, parks, golf courses, schools, hospitals, supermarkets... all meet international standards to 
create modern and high-class life, meeting the needs of all family members.

With the advantage of green and broad natural landscape, nearly 110 hectares of trees and water surface in the total area of   500 
hectares, along with a full chain of utilities, Ecopark becomes a favorite destination for the people of the capital as well as the area. 
The project is particularly attractive to nature-loving families who want to live in a green urban area but only 20 minutes from the center 
of Hanoi.

Moving forward, Ecopark Group’s strategy in the up coming period is to place its focus on building Ecopark Township into a eco-
green Smart City, thus the establishment of Ecotek Technology Services Jsc - whose mission is to create an inclusive system, weaving the 
community and technology towards a smart, sustainable model city. Ecotek is oriented to become a reliable and reputable consultant 
in advising strategies and deploying future Smart Cities in Vietnam.
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With these successes, Ecopark Corporation in general and Ecopark urban area in particular has gained many prestigious domestic 
and international awards.

IPA has been honored for 6 consecutive years from 2012-2018, including important awards such as: "Best urban landscape design 
in the world" (2015); "Asia-Pacific's best mixed-use urban area" (2015); "Vietnam's leading complex urban area" (2017).

In 2015, Ecopark received an international award for "World's Best Landscape Design"; "Asia-Pacific's best landscape design". In the 
same year, at the SIP Planning Award organized by the Singapore Planning Association, the urban area received the award "Project 
with the best urban design".

In 2016, the South East Asia Property Awards awarded "Best Green Development Project in Vietnam".
In 2020, Ecopark is honored by PropertyGuru Vietnam Property Awards as “Best Mega Township Development".
Ecopark Corporation also received many awards such as "Most Prestigious Real Estate Developer" at the Vietnam National Real 

Estate Awards 2018; "Best Mixed Use Developer in Vietnam"; "Special Recognition for Building Communities"; "Special Recognition in 
Sustainable Construction"; "Special Recognition for ESG"... awarded by PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020.
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HANWHA TECHWIN VIETNAM
HANWHA TECHWIN VIETNAM

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Nhà máy: Lô O-2, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
VP Sales: tầng 28 tòa nhà Handico, ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Address: Factory: Lot O-2, Expanded Que Vo Industrial Park, Nam Son Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Sales Office: Floor 28, Handico Building, Pham Hung - Me Tri intersection, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel/fax: (024) 71000860
Website: www.hanwha-security.com/vn

Hanwha Techwin (trước đây là Samsung Techwin) cung cấp các giải pháp giám sát tin cậy đáp ứng được các yêu cầu an ninh 
hiện tại và trong tương lai. Dựa trên kinh nghiệm về công nghệ quang học và xử lý hình ảnh tích lũy trên 30 năm nay, chúng tôi ngày 
càng củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành an ninh bằng cách phát triển và sản xuất các hệ thống an ninh tối tân nhất. Với nhãn hiệu 
dẫn đầu Wisenet, Hanwha Techwin sẽ liên tục mở rộng việc phát triển và đầu tư vào tiếp thị trong ngành an ninh để phục vụ cho nhu 
cầu tăng trưởng trong tương lai.

Hanwha Techwin (formerly Samsung Techwin) offers reliable video surveillance solutions to meet the current and future needs 
of security professionals. Based on optical and image processing technologies accumulated over 30 years, we have solidified our 
leadership position in the field of security solutions by developing and manufacturing cutting-edge security systems. With our leading 
brand Wisenet, Hanwha Techwin will be continuously strengthening its development and marketing investments in the security business 
for future growth.
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CÔNG TY TNHH LG ELECTRONIC VIỆT NAM HẢI PHÒNG
LG ELECTRONIC VIETNAM HAI PHONG CO., LTD

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 35, Keangnam Landmark Tower, E6, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Address: 35th Floor, Keangnam Landmark Tower, E6 Pham Hung street, Nam Tu Liem district, Hanoi

Tel/fax: (024) 3934 5151
Website: https://www.lg.com/vn

LG Electronics giới thiệu sản phẩm, giải pháp có thể ứng dụng  trong Công nghiệp và Thành phố thông minh. Như giải pháp màn 
hình chuyên dụng (ID), Điều hòa công nghiệp, Hệ thống quản lý phòng, Tòa nhà, Điện mặt trời, Quản lý năng lượng vv.

Giải pháp ID đáp ứng nhiều lĩnh vực khác nhau, ngân hàng, nhà máy, khách sạn, giao thông, giáo dục, chăm sóc y tế, công cộng 
vv. LG sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến khác nhau, như tấm nền IPS, OLED, các màn hình của LG cho góc nhìn rộng tới ±178° với chất 
lượng hình ảnh tuyệt hảo nhất. Các sản phẩm ID được giới thiệu nhiều dòng khác nhau: kích thước từ 10 đến 98 inch, màn độc lập, 
màn hình ghép mép siêu mỏng 0.9mm, màn siêu dài tỉ lệ 58:9, màn ngoài trời có độ sáng lên tới 3,000nits, màn hình tương chạm, màn 
hình siêu mỏng 2.57mm, cong OLED, màn trong suốt vv. Năm 2020, LG giành nhiều giải thưởng với những dòng sản phẩm LED đột phá 
định hướng thị trường như: LED thế hệ thứ 3 (LG LED Bloc) và Micro LED (LG Magnit), dòng LED All-in-one 136”.

Giải pháp ID có thể được tối ưu hóa và/hoặc quản lý tập trung bằng phần mềm SuperSign. Điều này tạo sự thuận tiện tối đa trong 
việc quản lý thông tin trong công nghiệp và thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, năng lực phục vụ của phòng Dự án góp phần mang lại cho chúng tôi tỉ lệ tăng trưởng hàng năm ngoạn mục và thị 
phần tốt nhất trong ngành ID tại Việt Nam.

Sản phẩm / Dịch vụ nổi bật
LG Electronics giới thiệu sản phẩm, giải pháp có thể ứng dụng trong Công nghiệp và Thành phố thông minh. Như giải pháp màn 

hình chuyên dụng (ID), Điều hòa công nghiệp, Hệ thống quản lý phòng, Tòa nhà, Điện mặt trời, Quản lý năng lượng vv
Giải pháp ID đáp ứng nhiều lĩnh vực khác nhau, ngân hàng, nhà máy, khách sạn, giao thông, giáo dục, chăm sóc y tế, công cộng 

vv. LG sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến khác nhau, như tấm nền IPS, OLED, các màn hình của LG cho góc nhìn rộng tới ±178° với 
chất lượng hình ảnh tuyệt hảo nhất. Các sản phẩm ID được giới thiệu nhiều dòng khác nhau: kích thước từ 10 đến 98 inch, màn độc 
lập, màn hình ghép mép siêu mỏng 0.9mm, màn siêu dài tỉ lệ 58:9, màn ngoài trời có độ sáng lên tới 3,000nits, màn hình chạm, màn 
hình siêu mỏng 2.57mm, cong OLED, màn trong suốt v.v...

Giải pháp ID có thể được tối ưu hóa và/hoặc quản lý tập trung bằng phần mềm SuperSign. Điều này tạo sự thuận tiện tối đa trong 
việc quản lý thông tin trong công nghiệp và thành phố thông minh.

LG Electronics develops the commercial products, solutions for B2B which are suitable for smart industry and city. They are Information 
Display (ID) Solution, System Air Condition (SAC), RMS (Room Management System), and BMS (Building Management System), Solar 
System, EMS (Energy Management System) etc. 

The wealth of ID products helps ID solution covers wide range of business of bank, factory, hospitality, transportation, education, 
healthcare, public, etc. By applying many technical advantages of IPS panel, OLED panel and others, the wide angle view (±178°) can 
use seen at the best picture & information quality. Different type of products has been released for market: size from 10inch to 98inch; 
standalone monitor, video wall with even narrow bezel of 0.9mm; ultra-stretch (ratio 58:9), Touch Screen, curved OLED, outdoor device 
has brightness up to 3,000nits; the transparent devices etc. In 2020, LG has won awards for its breakthrough LED products such as: 3 rd 
generation LED (LG LED Bloc), Micro LED (LG Magnit) and 136” All-in-one.

For each vertical business, LG ID solution can be locally customized and centrally controlled by SuperSign software. This smart 
solution helps to control, display information easily and meet requirement from smart industry and city.  Based on those advantages, 
our B2B team gives the best service, which returns us big grow rate, the best market share for Vietnamese ID business.

Products / Services Highlights
LG Electronics develops the commercial products, solutions for B2B which are suitable for smart industry and city. They are Information 

Display (ID) Solution, System Air Condition (SAC), RMS (Room Management System), and BMS (Building Management System), Solar 
System, EMS (Energy Management System) etc. 
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The wealth of ID products helps ID solution covers wide range of business of bank, factory, hospitality, transportation, education, 
healthcare, public, etc. By applying many technical advantages of IPS panel, OLED panel and others, the wide angle view (±178°) 
can use seen at the best picture &amp; information quality. Different type of products has been released for market: size from 10inch to 
98inch; standalone monitor, video wall with even narrow bezel of 0.9mm; ultra-stretch (ratio 58:9), Touch Screen, curved OLED, outdoor 
device has brightness up to 3,000nits; the transparent devices etc. For each vertical business, LG ID solution can be locally customized 
and centrally controlled by SuperSign software. This smart solution helps to control, display information easily and meet requirement 
from smart industry, city. 

Based on those advantages, our B2B team gives the best service, which returns us big grow rate, the best market share for 
Vietnamese ID business.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
Address: 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel/fax: (+84.24) 6258 3535
Website: https://vanphu.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) thành lập từ năm 2003 với 17 nhân sự. Sau thời gian ban đầu hoạt động trên lĩnh 
vực thi công, xây lắp, đến năm 2006 VPI đã có sự thay đổi bước ngoặt khi bước sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Đến 
nay VPI sở hữu 18 công ty thành viên, cùng hàng chục dự án bất động sản đô thị trên cả nước.

Lớn mạnh cùng thời gian, bên cạnh việc triển khai các dự án lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Văn Phú - Invest không ngừng mở rộng 
quỹ đất tại nhiều tỉnh thành giàu tiềm năng. Đồng thời, với thế mạnh về kiến trúc, công ty đã và đang tiếp tục tài trợ công tác quy 
hoạch tổng thể cho nhiều địa phương như Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Vũng Tàu, Cần Thơ… góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, kiến 
tạo nên những công trình văn minh, đem đến giá trị sống nhân văn và thiết thực cho khách hàng.

Van Phu Invest - Invest Joint Stock Company (VPI) was established in 2003 with 17 employees. After initially operating in the field of 
construction and installation in 2006, VPI had a turning point when entering the field of investment and real estate. Till now, VPI owns 18 
member companies and dozens of urban real estate projects across the country.

Growing fast with the time, beside implementing the large projects in Hanoi, Ho Chi Minh City, Van Phu - Invest continuously expands 
the land fund in many potential provinces. At the same time, with its strength in architecture, the company has been and continues to 
finance support planning for many localities such as Quang Ninh, Thua Thien Hue, Vung Tau, Can Tho... contributing to changing the 
face of the city. market, create civilized works, bring humanistic and practical values   to customers.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
CTECH HIGH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 289A, Tầng 1, Tòa E, Chung cư Vinaconex 1 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Address: Block E Vinaconex1 - 289A - Khuat Duy Tien Street - Thanh Xuan dist - Ha Noi City

Tel/fax: +84.976.494.989
Website: www.c2tech.vn

Công ty cổ phần công nghệ cao CTECH là một công ty thành viên của ACUD Group (acudgroup.vn). Công ty CTECH hoạt 
động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng như: giải pháp về 
Đô thị thông minh, Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Công nghệ xử lý nước, Xây dựng mô hình hạ tầng kỹ thuật.

Trong những năm vừa qua, CTECH đã nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ thông tin 
qua đó đã áp dụng thành công tại nhiều dự án trên cả nước, nhận được sự đánh giá cao của các đối tác lớn, trong và ngoài 
nước. Tiêu biểu trong số đó là phần mềm CGIS: quản lý quy hoạch đô thị thông minh; phần mềm ILANG: quản lý chung cư và 
đô thị mới, kết nối cư dân.

Nắm bắt những định hướng phát triển đô thị thông minh trong tương lai tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận 
được sự tín nhiệm của quý khách hàng để đưa sản phẩm của CTECH thực hiện các dự án mới, góp phần vào sự thành công 
của đối tác cũng như góp phần xây dựng đất nước.

CTECH hight technology Jsc. is a member of ACUD Group (acudgroup.vn). CTECH’s fields of operation include researching, 
consulting, training and transferring science &technology solutions in construction like: smart urban solution, application of 
Global Information System (GIS), water treatment, technical infrastructure.

CTECH had researched and developed plenty of managing solutions, information & technology solution which were applied 
successfully to many projects nationwide, and were highly appraised by renown partners, both domestically and internationally. 
Namely: CGIS software: smart urban management; ILANG: apartment and new urban management, residential connection.

As smart urban developing orientation Vietnam is on trending, CTECH hopes to continuously gain your credibility, and our 
products can be applied in new project, contribute to partner’s success and Vietnam development.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỨC THỜI
TUC THOI SERVICE CORPORATION (AHAMOVE)

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 24 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh
Address: No. 405/15, Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Tel/fax: 1900 5454 11
Website: www.ahamove.com

AhaMove là dịch vụ vận chuyển hàng hoá thương mại nội thành hàng đầu với nhiều sáng tạo công nghệ như ghép đơn 
hàng tức thời, tối ưu chi phí, hệ thống GPS thời gian thực và dịch vụ 24/7.

Khởi nghiệp từ năm 2015 tại TPHCM, AhaMove là một nền tảng công nghệ kết nối tài xế và người bán, chú trọng vào việc 
tối ưu nguồn lực để tạo thu nhập cho 25.000 tài xế hàng tháng và cung cấp giải pháp với giá hợp lý cho hơn 130.000 người 
bán. AhaMove cung cấp dịch vụ giao hàng đa dạng cho nhu cầu thương mại điện tử, giao hàng tức thời với tốc độ giao 
hàng từ 30 phút đến 4 giờ (tuỳ dịch vụ). Với nhu cầu giao hàng tức thời, chúng tôi có thể giao từ 30 phút với dịch vụ Giao Gần 
và 1 tiếng với Siêu Tốc. Với nhu cầu giao hàng thương mại điện tử, chúng tôi có thể giao từ 2 tiếng với Siêu Rẻ và dưới 4 tiếng 
với Đồng Giá, 4H.

Nhiều đối tác trong ngành TMĐT, F&B hay bán lẻ đã tin tưởng sử dụng AhaMove cho nhu cầu giao hàng hoả tốc nội thành: 
Lazada, The Coffee House, MEATDeli (Masan) bởi tốc độ, khả năng vận hành và sự ổn định.

AhaMove is a Vietnam’s leading intracity commercial delivery provider with innovations such as instant order matching, 
optimize cost, real-time GPS vehicle tracking, 24/7 services.

Launched in 2015 in Ho Chi Minh City, AhaMove serves as a technology platform connecting drivers & merchants, capitalizing 
on excess capacity in the economy to generate income for 25.000 monthly drivers and provide cost-effective solutions for more 
than 130.000 merchants.

AhaMove serves variety of demand in e-commerce delivery, instant delivery. Our services’ lead times are from 30 minutes 
to 4 hours (per service). With instant delivery demand, we can deliver in 30 minutes with Giao Gan service and 1-hour with Sieu 
Toc. With ecommerce delivery demand, we can delivery in 2-hour with Sieu Re and under 4 hours with Dong Gia, 4H.

Many partners in ecommerce platform, F&B and retails trust AhaMove for their instant delivery demand in intra-city like: 
Lazada, The Coffee House, MEATDeli (Masan). They trust us by our speed, operation ability and stability.
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CÔNG TY TNHH AMAZON WEB SERVICES
AMAZON WEB SERVICES (AWS)

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 11 Doan Van Bo street, 12 Ward, 4 District, Ho Chi Minh city, Vietnam

Tel/fax: +65 8782 1740
Website: https://aws.amazon.com

Giới thiệu về Amazon Web Services:
Trong 13 năm, Amazon Web Service đã trở thành nền tảng đám mây toàn diện và được đón nhận rộng rãi trên toàn thế 

giới. AWS cung cấp hơn 165 dịch vụ đầy đủ tính năng cho máy tính, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng lưới, phân tích, robot, máy 
móc học tập và trí tuệ nhân tại (AI), mạng lưới vạn vật (IoT), điện thoại di động, bảo mật, kết hợp, thực tế ảo và thực tế tăng 
cường, phương tiện truyền thông và phát triển ứng dụng, triển khai và quản lý từ 61 Vùng khả dụng (AZ) trong 20 khu vực bao 
gồm Mỹ, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn độ, Ai-len, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thuỵ Điển và Vương Quốc 
Anh. Hàng triệu khách hàng bao gồm các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh nhất, các doanh nghiệp lớn nhất và 
các cơ quan chính phủ hàng đầu - tin tưởng AWS sẽ cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng của họ, trở nên nhanh nhẹn 
hơn và chi phí thấp hơn.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, môi trường và hơn thế nữa, AWS là cách mà những tầm nhìn lớn 
và nhỏ đang trở thành hiện thực đối với mọi người dân. Để tìm hiểu thêm về AWS, hãy truy cập: https://aws.amazon.com/
government-education/city-transformation/.

About Amazon Web Services:
For 13 years, Amazon Web Services has been the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud platform. AWS 

offers over 165 fully featured services for compute, storage, databases, networking, analytics, robotics, machine learning and 
artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), mobile, security, hybrid, virtual and augmented reality (VR and AR), media, 
and application development, deployment, and management from 61 Availability Zones (AZs) within 20 geographic regions, 
spanning the U.S., Australia, Brazil, Canada, China, France, Ger many, India, Ireland, Japan, Korea, Singapore, Swe den, and 
the UK. Millions of customers including the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading government agencies - trust 
AWS to power their infrastructure, become more agile, and lower costs.

Across transportation, healthcare, the environment, and more, AWS is how visions big and small are becoming a reality for 
citizens.To learn more about AWS, visit https://aws.amazon.com/government-education/city-transformation/.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG
BRG GROUP

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG, TÀI TRỢ ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 18 Ly Thuong Kiet, Phan Chu Trinh Commune, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

Tel/fax: 024 3939 3691
Website: www.brggroup.vn

BRG Group là Tập đoàn Kinh tế, Dịch vụ Tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn BRG hiện đang cung cấp những 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực như: Tài chính - Ngân hàng; Gôn; Bất động sản; Khách sạn - Nghỉ 
dưỡng; Vui chơi giải trí; Thương mại - Bán lẻ và Sản xuất công - nông nghiệp công nghệ cao đến với khách hàng trong nước 
và quốc tế.

Với khát vọng cống hiến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất, Tập đoàn BRG luôn tiên phong hội nhập quốc tế, hợp 
tác với những Tập đoàn đa quốc gia danh tiếng trên thế giới để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện và bền 
vững, đem những tiêu chuẩn sống cao nhất đến với cộng đồng.

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn BRG hiện đang có hàng chục công ty thành viên và liên kết trên 
khắp đất nước, là nơi hội tụ của gần 22 nghìn cán bộ nhân viên với trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân và các chuyên gia nước 
ngoài ưu tú dày dặn kinh nghiệm quốc tế. “Người BRG” luôn năng động và tự hào, sáng tạo và đam mê, chung nhiệt huyết 
cống hiến cho sự thành công của Tập đoàn, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng và đất nước.

As one of Vietnam's leading private multi-sector economic groups, BRG Group currently provides high quality products and 
services in a number of areas, such as finance and banking, golf, real estate, hotels and resorts, recreation, and commerce 
and retail, to both domestic and international customers.

Contributing to the community with the highest values, BRG Group is a pioneer in international integration, cooperating 
with prestigious multinational corporations across the world to build an ecosystem featuring high-quality products and 
comprehensive and sustainable services that always bring the highest living standards to the community.

With nearly 30 years experience, BRG Group comprises dozens of members and joint venture companies across the country, 
which attracts nearly 22,000 creative employees holding doctorate, master, and bachelor degrees in their respective fields, 
as well as foreign experts with international experience. “BRGers” are always active, creative, passionate, enthusiastic, and 
devoted to the success of BRG Group, thereby contributing to the overall development of the community and the country.
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CÔNG TY CỔ PHẦN BUSMAP
BUSMAP

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Address: 331 Nguyen Trong Tuyen street, Phu Nhuan district, HCM city

Tel/fax: +65 8782 1740
Website: https://busmap.vn

BusMap là nhà tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp số hoá bản đồ và số hóa hệ thống giao thông công cộng 
với mục tiêu trong vòng 5 năm có thể tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Dựa trên nền tảng 
công nghệ Internet Vạn vật, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo, BusMap đã cho ra đời những dòng sản phẩm bao gồm giải pháp 
trường học thông minh bSmartSchool, giải pháp quản lý hành trình bTrack và giải pháp thành phố thông minh bSmartCity. 
Bằng những giải pháp tối ưu của mình, chúng tôi đang vững bước trên con đường tiến đến những vị trí hàng đầu trong lĩnh 
vực số hóa và trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện vì một hệ thống thông tin Việt Nam xứng tầm thế giới.

BusMap is a pioneer in providing solutions to digitize maps and digitize public transport systems with the goal that within 
5 years can create an information technology revolution in Vietnam. Based on Internet of Things technology, Big Data and 
Artificial Intelligence, BusMap has launched a series of products including bSmartSchool smart school solutions, bTrack journey 
management solutions and city solutions. smart bSmartCity. With our optimal solutions, we are firmly on the way to leading 
positions in the field of digitalization and becoming a comprehensive solution provider for a Vietnamese information system 
worthy of the rank. gender.
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CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM
COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LIMITED

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 485 Đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
Address: 485 Đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM

Tel/fax: 028 3896 1000
Website: https://www.cocacolavietnam.com/

Coca-Cola là một trong những thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Coca-Cola Việt Nam hiện có các nhà 
máy đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra khoảng 4.000 công việc trực tiếp cũng như gián tiếp tạo số 
lượng việc làm gấp 6 đến 10 lần từ các hoạt động trong chuỗi cung ứng của mình. Với định hướng trở thành công ty nước 
giải khát toàn diện, hướng đến người tiêu dùng, công ty không ngừng cải tiến và cung cấp nhiều loại nước giải khát đa dạng, 
chất lượng, bao gồm các dòng sản phẩm ít đường và không đường, đồng thời đa dạng mẫu mã và mở rộng mức độ phủ 
sóng kinh doanh ở khắp mọi nơi. Các nhãn hiệu nước giải khát của Coca-Cola tại Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Coca-Cola 
Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius, trà đóng chai 
Fuzetea+, cà phê đóng lon Georgia và Nước tăng lực Coca-Cola® Energy. Với việc xem phát triển bền vững là trọng tâm của 
các hoạt động kinh doanh, Coca-Cola đã đầu tư vào các dự án cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn nằm trong danh sách ưu 
tiên của Việt Nam trong việc phát triển tương lai bền vững, có thể kể đến như: bảo tồn tài nguyên nước và nông nghiệp bền 
vững tại Đồng bằng Sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu, đào tạo năng lực cho nông dân trồng mía, quản 
lý rác thải nhựa, sáng kiến EKOCENTER với những hoạt động trao quyền làm chủ doanh nghiệp cho phụ nữ, quản lý rác thải 
nhựa. Năm 2019, Coca-Cola Việt Nam được công nhận là top 2 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam bởi VCCI 
và Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất bởi Career Builder. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thêm tại Coca-Cola 
Journey Việt Nam: https://www.cocacolavietnam.com/

Coca-Cola is one of the best-known international brands in Vietnam. Coca-Cola Vietnam's factories in Ho Chi Minh, Da 
Nang and Hanoi create some 4,000 direct jobs while supporting a further number of indirect jobs, which is six- to eight-time 
higher, through the company’s value chain. Aiming to become a total beverages company, Coca-Cola has continuously 
invested in product innovation and provided a diversity of quality beverages products, including less-sugar and zero-sugar 
product lines, while diversifying packaging and expanding business coverage. The Company's portfolio in Vietnam includes 
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani 
and Aquarius, Fuzetea+, Georgia canned RTD coffee and most recently Coca-Cola Energy. Coca-Cola continues building 
sustainable communities in locations where the company operates through investing into community projects in Vietnam, 
including projects building EKOCENTER, providing clean water, empowering women and local SMEs, supporting families in 
hardship, and sending disaster relief, plastic waste management. In 2019, Coca-Cola in Vietnam was recognized as top 2 
sustainable corporate by VCCI and top 1 employer of choice by Career Builder. For more details, please find out more about 
Coca-Cola Journey Vietnam at: https://www.cocacolavietnam.com/
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CÔNG TY CỔ PHẦN ENCITY
ENCITY JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Address: 88 Lang Ha St., Level 6 Sky City Tower A, Dong Da Dist., Ha Noi, Viet Nam

Tel/fax: +84 24 2248 2808/ +84 28 6660 9899
Website: https://encity.co

EnCity là công ty tư vấn quốc tế chuyên cung cấp các Giải Pháp Đô Thị và Kiến Tạo Không Gian. Chúng tôi được thành lập 
bởi một đội ngũ chuyên gia đa ngành gồm những nhà quy hoạch, thiết kế, kỹ sư và kinh tế học giàu kinh nghiệm, với phương 
pháp tiếp cận vượt khỏi khuôn khổ của những bản vẽ trên giấy và những suy nghĩ lối mòn để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo 
nhằm giải quyết các thách thức của từng dự án theo đặc thù tại từng địa phương.

Với niềm đam mê và kinh nghiệm thực hành về phát triển đô thị, cam kết đồng lòng và hiểu biết sâu sắc với giá trị truyền 
thống, phong tục tập quán, lối sống và tiến trình phát triển của châu Á, chúng tôi kiến tạo nên những Không Gian và Nơi 
Chốn vừa chạm tới cảm xúc con người vừa phù hợp với bối cảnh địa phương, trên cơ sở mang lại giá trị và hiệu quả phát 
triển kinh tế xã hội.

Ngay tại Việt Nam, EnCity tự hào với một danh sách các dự án đã thực hiện thành công trong thực tế như đô thị du lịch - 
dịch vụ Ecopark tại miền Bắc, thành phố mới Bình Dương tại miền Nam và hiện đang triển khai quy hoạch các khu đô thị tại 
hơn 20 tỉnh và thành phố điển hình là khu đô thị sáng tạo tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là vốn kinh nghiệm sâu sắc tại thị trường Việt 
Nam mà không có bất cứ đơn vị tư vấn quốc tế cũng như địa phương nào khác có thể so sánh.

EnCity is an international consulting firm focusing on Urban and Regional Development Solutions. Established by a diverse 
team of planners, designers, engineers, and economists, EnCity goes beyond blueprints and conventional thinking to search 
for innovative solutions that address local challenges.

Our passion and know-how on Asian urbanism, tradition, way of life and progress in economic development enable us to 
create places that are inspiring to people and sensible to the context. 

In Vietnam, EnCity is proud of the variety of projects that have been successfully implemented in practice such as Ecopark 
tourism-service township in the North, Binh Duong New City in the South, and other planning projects which is deployed in more 
than 20 provinces and cities such as Highly Interactive Innovation District in Ho Chi Minh City. This is a profound experience in 
the Vietnamese market that cannot be compared by any other local or international consulting firms.
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HCOM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
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Địa chỉ: Số 3, Ngách 70/2 , Phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội
Address: No.3, 70/2, Ngoc Khanh Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh Distric, Hanoi

Tel/fax: (+84)- 24- 37 481 381
Website: www.hcom.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư HCOM Thành lập ngày 03 tháng 12 năm 2010 với đội ngũ nhân sự hơn 45 kỹ sư, cử nhân CNTT, 
Điện tử viễn thông, Sản phẩm của chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp, phát triển giải pháp về công nghệ cho Khách 
hàng của chúng tôi gồm Hệ thống cơ quan chính phủ, bộ ban ngành, khối các các tỉnh, các tập đoàn kinh tế quốc doanh 
và ngoài quốc doanh.

Tầm nhìn: Công ty Cổ phần Đầu tư HCOM định hướng trở thành công ty về tích hợp, phát triển giải pháp hàng đầu về 
Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm: Tích hợp hệ thống; xây dựng trung tâm Dữ liệu, Xây dựng trung tâm điều hành; 
Xây dựng giải pháp thành phố Thông minh về giao thông, an ninh, giáo dục; xây dựng, triển khai các giải pháp về AI, phân 
tích  mạng xã hội.

Sứ mệnh: Công ty Cổ phần Đầu tư HCOM luôn mang đến cho quý khách hàng những giải pháp về công nghệ mới nhất 
và hiện đại nhất trên thế giới; đồng thời chúng tôi luôn có những giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế của khách hàng nhằm 
thỏa mãn một cách cao nhất mong đợi của quý khách hàng.

HCOM cam kết cung cấp các thiết bị hàng đầu từ các hãng trên thế giới, kèm theo các dịch vụ kỹ thuật: Tư vấn, Thiết kế, 
Lắp đặt &amp; Bảo trì, dựa trên các tiêu chí tiên quyết, tạo nên các giá trị cốt lõi. Trong suốt thời gian hoạt động, HCOM luôn 
được khách hàng và các đối tác trong kinh doanh tin tưởng đánh giá cao, là vì:

- Luôn chú trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
- Công tác quản lý doanh nghiệp theo hướng năng động hiệu quả.
- Có đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin, điện, điên tử và viễn thông vững chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo ở trong 

nước và ngoài nước.
- Luôn chú trọng việc đầu tư kỹ thuật, đổi mới công nghệ, trang thiết bị làm việc, sản phẩm chất lượng.
- HCOM luôn chủ động quan hệ hợp tác rộng rãi với các đối tác trong và ngoài nước từ đó nắm bắt và làm chủ các công 

nghệ mới đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu cho khách hàng.

HCOM Investment Joint Stock Company is a leading company in the field of providing technology solutions for government 
agencies, departments, ministries, sectors, businesses ... The company&#39;s fields of activity include: System integration; Deploy 
the operating center; Online meeting room; Smart city solutions; AI solutions; Social network analysis;...

Vision: HCOM Investment Joint Stock Company wishes to become a company in system integration and technology 
solutions for Smart City, leading technology transfer and in the pioneer group in the integration roadmap. business in Vietnam. 

Mission: HCOM Investment Joint Stock Company always brings to our customers the latest and most modern technology 
solutions in the world; at the same time, we always have solutions in accordance with the actual requirements of customers in 
order to satisfy the highest expectations of customers.

HCOM is committed to providing top-notch equipment from all over the world, together with technical services: Consulting, 
Design, Installation & Maintenance, based on prerequisite criteria, creating core values. During the operation, HCOM has 
always been trusted by customers and business partners, because:

- Always focus on the quality of provided products and services.
- Business management in the direction of dynamic and effective.
- Having a team of engineers in information technology, electricity, electronics and telecommunications who are professional 

and trained in Vietnam and abroad.
- Always focus on technical investment, technological innovation, working equipment, quality products ...
- HCOM always actively to cooperates with domestic and foreign partners, thereby capturing and mastering the new 

technologies to meet all the needs of customers.
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HEWLETT PACKARD ENTERPRIZE (HPE)
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Website: https://www.hpe.com/us/en/home.html

Hewlett Packard Enterprise (HPE), hãng công nghệ hàng đầu thế giới dành cho doanh nghiệp, với danh mục giải pháp 
toàn diện nhất và đội ngũ lãnh đạo tài năng và đầy kinh nghiệm trong ngành.

Trước khi tách khỏi công ty Hewlett Packard, thành lập năm 1939 bởi hai người đồng sáng lập Bill Hewlett và Dave Packard 
ở Palo Alto, Mỹ, HPE đã phát triển thành một công ty trị giá 57 tỷ đô la với hơn 250.000 nhân viên trên 170 quốc gia. HPE cung 
cấp một danh mục giải pháp toàn diện nhất trong ngành, từ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu tới các ứng dụng nơi làm 
việc. Chúng tôi có các dịch vụ và giải pháp phù hợp để giúp công việc kinh doanh và môi trường công nghệ thông tin của 
quý vị hoạt động hiệu quả, năng suất và an toàn hơn.

Các giải pháp chuyên sâu và rộng khắp của chúng tôi bao gồm cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ tạo điều kiện cho 
các khách hàng trên toàn thế giới phát triển kinh doanh và đạt tới khả năng cạnh tranh cao nhất.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) has the industry’s most comprehensive portfolio and proven leadership to be the world’s 
leading enterprise technology company.

HPE has grown into a $57 billion company before separating itself from the predecessor Hewlett-Packard Company, which 
was originally founded by engineers and Stanford graduates Bill Hewlett and Dave Packard in 1939 in a garage on Addison 
Avenue in Palo Alto. With more than 250,000 employees who work in 170 countries, HPE offers the industry’s most comprehensive 
portfolio, spanning from cloud computing to data center and workplace applications, we have the right services and solutions 
to help make your business and IT environment more efficient, productive and secure.

Our broad and deep solutions across hardware, software and services help to enhance business outcomes and 
competitiveness for customers every day and in almost every country in the world.
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K WATER
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Địa chỉ: 200 Sintanjin-Ro, Daedeok-Gu, Daejeon, 34350 Hàn Quốc
Address: 200 Sintanjin-Ro, Daedeok-Gu, Daejeon, 34350 Republic of Korea

Tel/fax: +82-10-7102-1723
Website: www.kwater.or.kr

K-water, công ty quản lý nước công cộng hàng đầu tại Hàn Quốc, luôn phấn đấu trở thành công ty giúp thế giới hạnh 
phúc hơn nhờ nước.

K-water, công ty khai thác sức mạnh của nước để đưa thế giới đi khắp thế giới, đã đóng góp vào sự phát triển của nền 
kinh tế quốc gia thông qua việc cung cấp nước uống và xây dựng các khu liên hợp công nghiệp và tự hào là động lực 
tăng trưởng cho nền kinh tế Hàn Quốc.

K-water đã vượt ra khỏi việc quản lý và sử dụng nước đơn giản và đạt được quản lý tổng hợp tài nguyên nước bằng các 
ứng dụng CNTT vào quản lý chất lượng nước và sinh thái.

Lấy kinh nghiệm và trí tuệ được đúc kết trong hơn 50 năm qua làm nguồn tài nguyên quý giá, K-water sẽ đi đầu trong 
việc giải quyết các vấn đề về nước, vốn là những vấn đề cấp bách ở Châu Á và trên thế giới.

K-water, the leading public water management company in Korea, strives to be a company that makes the world happier 
through water.

K-water, which harnesses the power of water to make the world go around, has contributed to the development of the 
national economy through the supply of drinking water and construction of industrial complexes and is proud to be a growth 
engine for the Korean economy.

K-water has moved beyond the simple management and utilization of water and achieved integrated water resources 
management by applying ICT to the management of water quality and ecology.

Taking the experiences and wisdom built up over the past 50 years as a precious resource, K-water will take the lead in 
solving the water issues, which are urgent matters in Asia and around the world.
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Địa chỉ: Phòng 7.2, Lầu 7, Toà nhà E-Town, 364 Cộng Hoà, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Unit 7.2, 7th Floor, E-Town Building, 364 Cong Hoa Street Tan Binh District Ho Chi Minh City, Viet Nam
Website: www.se.com

Schneider Electric là tập đoàn tiên phong về số hoá các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa trong các phân 
khúc thị trường: gia đình, tòa nhà cao tầng, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và công nghiệp.   

Với sự hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu, Schneider Electric là chuyên gia hàng đầu về quản lý năng lượng bao 
gồm trung thế, hạ thế, an toàn năng lượng và các hệ thống tự động hóa. Chúng tôi cung cấp những giải pháp tích hợp mang 
tính hiệu quả cao, kết hợp năng lượng, tự động hóa và giải pháp phần mềm.

Trong hệ sinh thái toàn cầu, Schneider Electric cùng làm việc với đối tác, các nhà tích hợp hệ thống và cộng đồng các 
nhà phát triển hàng đầu, trên hệ thống có nền tảng mở của mình, nhằm mang đến giải pháp quản lý thời gian thực cũng 
như tối ưu hóa vận hành.

Chúng tôi tin rằng tập thể nhân viên giỏi và đối tác hùng mạnh tạo nên một tập đoàn Schneider Electric lớn mạnh, và 
cam kết của chúng tôi về đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa và phát triển bền vững là đảm bảo “Life Is On” hiện diện ở tất cả 
mọi nơi, dành cho tất cả mọi người và tại mọi thời điểm.

Schneider Electric is leading the Digital Transformation of Energy Management and Automation in Homes, Buildings, Data 
Centers, Infrastructure and Industries.

With global presence in over 100 countries, Schneider is the indisputable leader in Power Management - Medium Voltage, 
Low Voltage and Secure Power, and in Automation Systems. We provide integrated efficiency solutions, combining energy, 
automation and software. 

In our global Ecosystem, we collaborate with the largest Partner, Integrator and Developer Community on our Open Platform 
to deliver real-time control and operational efficiency.

We believe that great people and partners make Schneider a great company and that our commitment to Innovation, 
Diversity and Sustainability ensures that Life Is On everywhere, for everyone and at every moment.
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POWER & ENERGY WORKING GROUP - VIETNAM BUSINESS FORUM
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Địa chỉ: Tầng 3B, Tòa nhà Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Address: 3B Floor, Horison Tower, 40 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam

Tel/fax: (+84) 243 715 2226
Website: https://vbf.org.vn

Nhóm Công tác Điện & Năng lượng VBF (“VBF PEWG”), thành lập năm 2011, trực thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 
đóng vai trò là kênh đối thoại chính sách hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam.

VBF PEWG đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, góp phần tạo ra các định hướng chuyển đổi trong ngành năng lượng. Vào 
năm 2019, VBF PEWG đã công bố Báo cáo Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam (Phiên bản 2.0) nhấn mạnh vai trò của 
khu vực kinh tế tư nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và hướng tới các giải pháp năng lượng xanh tại Việt Nam.

The VBF Power & Energy Working Group (“VBF PEWG”), established in 2011, is a platform under the Vietnam Business Forum 
Consortium, serving as a policy dialogue channel towards a sustainable energy development in Vietnam.

 VBF PEWG has worked closely with the Government to create pathways to support the achievement of transformation in 
the energy sector. In 2019, VBF PEWG has published the Made-in- Vietnam Energy Plan 2.0 which emphasizes the private sector 
position to support energy security in Vietnam and brings attention to green energy possibilities.
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VINASIGN JOINT STOCK COMPANY
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Địa chỉ: 39/4 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
Address: No.39/5 Suong Nguyet Anh Str, Ben Thanh, District 1, Tp. HCM

Tel/fax: 0909355599
Website: vinasigncorp.com | novisign.vn | novisign.com

VinaSign là công ty cung cấp các sản phẩm/dịch vụ có ứng dụng giải pháp công nghệ và hướng đến hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp dịch chuyển mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển (Công nghệ, thương mại, IoT), sản phẩm dịch 
vụ chính hiện nay:

1/ Phân phối giải pháp về Digital Signage độc quyền từ hãng Novisign.com
2/ Tư vấn và phân phối các giải pháp về truyền thông - marketing thông minh, bán hàng và quản trị thông minh, giao 

thông thông minh, trường học thông minh,… đô thị thông minh, chính quyền điện tử.
Mục tiêu: Truyền thông + marketing + Bán hàng chất lượng tốt gia tăng doanh số; Quản trị tối ưu và phát triển bền vững.

VinaSign is the best of vietnam company that provides products/services with the key is using technology solutions and aims 
to support businesses in changing business models in line with development trends (Technology, commerce, internet of things), 
the main products and services now are:

1 / Distribute solutions for Digital Signage exclusively from Novisign.com
2 / Consulting and distributing solutions for smart marketing - smart sales and management, smart transportation, smart 

schools,... smart city, e-government.
Objectives: Communication + marketing + with quality Sales to increase sales; Optimization management and sustainable 

development.
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Địa chỉ: 1621 N Kent st., Ste. 704 Arlington, Bang Virginia, 22209 Mỹ
Address: 1621 N Kent St., Ste. 704 Arlington, Virginia, 22209 US

Tel/fax: +1.703.584.5350
Website: http://www.w-llc.com/

Chúng tôi là ai?
Winbourne Consulting là một trong những công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực an toàn công cộng. Chúng tôi cung 

cấp dịch vụ tư vấn về công nghệ và quản lý để hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra. Với 
tư cách là công ty tư vấn, chúng tôi luôn có cách tiếp cận đa chiều bao gồm tất cả các khía cạnh từ công nghệ đến vận hành để 
xây dựng giải pháp hiệu quả nhất.

Chúng tôi làm gì?
Các lĩnh vực tư vấn trọng tâm của chúng tôi gồm có: 
- Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp 911 
- Các hệ thống phục vụ an toàn công cộng
- Đô thị thông minh
- Trung tâm điều hành
- Dữ liệu lớn
Thế mạnh của chúng tôi là kết hợp các mục tiêu về Đô thị thông minh và Đô thị an toàn. Với kinh nghiệp tư vấn toàn cầu và 

chuyên môn đặc biệt, chúng tôi hỗ trợ các thành phố tích hợp các hệ thống giao thông thông minh, hệ thống an toàn công cộng 
và các hệ thống khác của Đô thị thông minh nhằm đạt được mục tiêu về cả tính hiệu quả và tính an ninh, an toàn. Đội ngũ chuyên 
gia của Winbourne Consulting có bề dày kinh nghiệm cùng tư duy tiến bộ, luôn hướng tới các giải pháp công nghệ và vận hành đổi 
mới nhằm đạt được mục tiêu và sứ mệnh khách hàng đề ra.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đầu tiên mà chúng tôi đã triển khai sáng kiến kết hợp Đô thị thông minh - Đô 
thị an toàn. Sau khi đã phát triển thành công kế hoạch tổng quan để thiết lập Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp hợp 
nhất (tích hợp 113, 114, 115) cho Thành phố, bước tiếp theo chúng tôi sẽ hỗ trợ TPHCM xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông 
minh, tích hợp quản lý Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, Hệ thống giao thông thông minh, Tổng đài 1022 và các hệ 
thống liên quan khác.

Chúng tôi làm việc với ai?
Kể từ năm 2000 đến nay, chúng tôi đã tư vấn cho hơn 600 cơ quan khác nhau ở Hoa Kỳ và 20 quốc gia khác trên thế giới bao 

gồm Ấn Độ, Ba Lan, Bulgaria, Canada, Chile, Indonesia, Jamaica và Việt Nam. Rất nhiều các dự án trong số đó là các dự án hỗ trợ 
cho Ngân hàng Thế giới (World Bank), Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ 
(USTDA), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)… Chúng tôi liên tục tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và luôn 
đạt 98% ở mức độ hài lòng cao trong suốt 12 năm qua.

Who are we?
Winbourne Consulting is one of the leading public safety communications systems consulting firms in the world. We provide 

technology and management consulting services to help government agencies and private sector corporations accomplish their 
goals. We work on technology, business and operational issues, identify problem areas, and partner with our clients to plan and 
implement effective solutions.

What do we do?
Our areas of focus include the followings:
- 911 Emergency Communications
- Public Safety Systems
- Smart Cities
- Mission Critical Facilities
- Big Data
Our specialty is combining the concept of Smart Cities and Safe Cities. With our global experience and unique expertise, we help 

cities to integrate traffic systems, public safety systems and other Smart Cities initiatives to achieve better efficiency and higher security. 
Our experts are recognized for their forward thinking, innovative technology and operational solutions that are grounded in the client’s 
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requirements and missions.
Ho Chi Minh City is one of the first cities where we implement the initiative of Smart City - Safe City. After developing a masterplan 

for HCMC to establish its Integrated Emergency Communications System (IECS), our next step is to help the city build is Intelligent 
Operations Center which incorporate IECS, ITS (Intelligent Transport System), 1022 and other relevant system.

Who do we work with?
Since 2000, we have worked with over 600 agencies in the United States and 20 other countries including Bulgaria, Canada, Chile, 

India, Indonesia, Jamaica, Poland and Viet Nam. In many of these projects, we have supported organizations such as the World Bank, 
United Nations Developmental Programs (UNDP), United Nations Office for Project Services (UNOPS), US Trade &amp; Development 
Agency (USTDA), and the US Agency for International Development (USAID), as examples. We also survey the customer satisfaction 
level we are achieving on a regular basis. We have maintained a 98% Highly satisfied customer rating for over 12 years.
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TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
VIETNAM AIRLINES

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VẬN CHUYỂN CHÍNH THỨC | TRANSPORTATION PARTNER

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Address: 200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist., Ha Noi, Viet Nam

Tel/fax: (84-024) 38732 732
Website: www.vietnamairlines.com
Trong 25 năm qua, Vietnam Airlines đã không ngừng lớn mạnh và vươn lên trở thành hãng hàng không có uy tín trên thế 

giới nhờ thế mạnh về đội bay hiện đại, mạng đường bay rộng khắp và lịch nối chuyến thuận lợi.
Những dấu mốc ấn tượng
Khởi đầu với những chuyến bay nội địa không thường lệ, đến nay Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không dẫn đầu 

Việt Nam, khai thác đến 22 điểm nội địa và 33 điểm quốc tế với trung bình 400 chuyến bay cất cánh mỗi ngày.
Năm 2006, sau khi đạt được chứng chỉ uy tín về an toàn khai thác IOSA, Vietnam Airlines chính thức là thành viên của Hiệp 

hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và khẳng định chất lượng dịch vụ mang tiêu chuẩn quốc tế.
Ngày 10/6/2010, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không thứ 10 gia nhập Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam. Sự 

kiện này đánh dấu bước phát triển vượt bậc của hãng trong tiến trình hội nhập thành công vào thị trường quốc tế với mạng 
đường bay được mở rộng lên tới hơn 1.000 điểm đến trên toàn cầu.

Tháng 7/2015, Vietnam Airlines bước đầu thực hiện kế hoạch hiện đại hóa đội tàu bay thế hệ mới, trở thành hãng đầu 
tiên trên thế giới cùng lúc tiếp nhận và đưa vào khai thác hai dòng máy bay hiện đại bậc nhất là Boeing 787-9 Dreamliner và 
Airbus A350-900 XWB. Hiện nay, hãng đang sở hữu một trong những đội bay trẻ và hiện đại nhất châu Á với hơn 100 chiếc máy 
bay thuộc các dòng như Boeing 787-9, Boeing 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A321NEO... cùng nguồn lực phi 
công, tiếp viên, thợ kỹ thuật Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới.

Ngày 12/7/2016, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được Tổ chức đánh 
giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax trao chứng chỉ Hãng hàng không quốc tế 4 sao. Đây là sự ghi nhận của ngành hàng 
không thế giới trước sự nỗ lực, phát triển của Vietnam Airlines trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vị thế của Hãng hàng 
không Quốc gia trong vai trò là cầu nối giao thương, văn hóa, du lịch giữa "đất nước hình chữ S" với thế giới. Mặc dù những 
năm sau đó thị trường và hành khách luôn không ngừng nâng cao yêu cầu về dịch vụ, Vietnam Airlines vẫn duy trì chất lượng 
theo tiêu chuẩn 4 sao của Skytrax trong bốn năm liên tiếp (2016 - 2019) và đang từng bước nâng cấp lên tiêu chuẩn 5 sao.

Over the past 25 years, Vietnam Airlines has grown continuously and become a prestigious airline in the world thanks to its 
strength in a modern flight crew, extensive flight network and convenient connection schedules.

Impressive milestones
Starting with irregular domestic flights, Vietnam Airlines has so far to become the leading airline in Vietnam, operating to 22 

domestic and 33 international destinations with an average of 400 takeoff flights per day.
In 2006, after obtaining the prestigious certificate of safety for operating IOSA, Vietnam Airlines officially became a member 

of the International Air Transport Association (IATA) and affirmed the service quality of international standards.
On June 10, 2010, Vietnam Airlines became the 10th airline to join the SkyTeam global airline alliance. This event marked a 

remarkable development of the airline in the process of successfully integrating into the international market with an expanded 
route network to more than 1,000 destinations globally.

On July 2015, Vietnam Airlines initially implemented a plan to modernize the new generation of aircraft crews, becoming 
the first airline in the world to simultaneously receive and put into operation two most modern aircraft lines, Boeing. 787-9 
Dreamliner and Airbus A350-900 XWB. Currently, the airline owns one of the youngest and most modern fleets in Asia with more 
than 100 aircrafts in the lines such as Boeing 787-9, Boeing 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A321NEO... With the 
resources of Vietnamese pilots, flight crews and technicians completely mastering the world's advanced technology.

On July 12, 2016, Vietnam Airlines became the first and only airline in Vietnam to be awarded the 4-star international airline 
rating and rating by Skytrax by British Aviation Rating and Evaluation Organization. This is the recognition of the world aviation 
industry before the efforts and development of Vietnam Airlines in recent years, while affirming the position of the National 
Airlines as a bridge for trade, culture, tourism between "S-shaped country" with the world. Although the market and passengers 
have constantly improved their service requirements in the following years, Vietnam Airlines still maintains the 4-star quality of 
Skytrax for four consecutive years (2016 - 2019) and is taking steps that upgrade to 5-star standard.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỊNH DANH RIGEL
DIGITAL IDENTITY COMPANY LTD

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Address: HH2 Bac Ha Building, No 15 To Huu, Nam Tu Liem, Ha Noi

Tel/fax: 0984 844 136
Website: www.did.vn

Được thành lập từ năm 2018, DID là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trên sự nghiên cứu và phát triển các ứng dụng mã QR 
Code cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề.... Với đội ngũ 
chuyên gia trình độ cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, làm chủ các công nghệ, nền tảng quan trọng trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. DID đã triển khai thành công nhiều dự án với các khách hàng lớn như VTV, BIDV, VPbank....

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ: DID có đội ngũ chuyên viên trình độ cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm học tập và làm việc trong và 
ngoài nước, làm chủ các công nghệ, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Công cụ lập trình: Java, C/C++, Java 
script, Golang. Các giải pháp công nghệ hàng đầu ứng dụng công nghệ QR Code, các giải pháp về Big Data... DID đang liên tục 
phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Chúng tôi đặc biệt coi trọng yếu tố nhân sự, khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ 
chuyên viên, nhân viên trau dồi kiến thức, kỹ năng nhằm hướng tới mục tiêu bền vững là cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, 
dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: DID đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn công nghệ bền vững, đi đầu cung cấp các giải pháp trong 
công nghệ tạo nên sự đột phá, mang tính ưu việt cho các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và tự động 
hoá. Xây dựng DID trở thành thương hiệu công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm, giải pháp 
công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Founded in 2018, DID is a technology solution provider on the research and development of QR Code applications for business 
customers, organizations and individuals doing business in many fields and industries, etc. With a team of highly qualified experts who 
have many years of experience working abroad, mastering important technologies and platforms in the public sector information 
technology. DID has successfully implemented many projects with major customers such as VTV, BIDV, VP bank...

TECHNOLOGICAL CAPACITY: DID has a team of highly qualified professionals who have many years of experience studying and 
working on hard environment, mastering technologies, important foundations in the information technology field: tools programming: 
Java, C / C ++, Java script, Golang. Leading technology solutions applying QR Code technology, Big Data solutions ... DID is continuously 
developing and expanding business scale. We attach special importance to the human resources factor, encouraging and enabling 
the team of specialists and employees to hone their knowledge and skills towards a sustainable goal of providing customers with 
products and services. with substance best quality.

ABOUT VISION: DID aims to develop into a sustainable technology corporation, at the forefront providing solutions in technology 
that create breakthroughs and advantages for organizations and enterprises based on public platforms. information technology and 
automation. Build DID to become the brand leading technology in Vietnam and able to compete with technology products and 
solutions in the region and in the world.
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CÔNG TY CỔ PHẦN LEAPUP
LEAPUP JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: Số 25/135 Phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Address: No. 25/135 Nui Truc Street, Kim Ma Ward ,Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam.
Website: http:leapup.vn

Chúng tôi là LeapUp, Công ty Giải pháp Công nghệ số tại Việt Nam.
LeapUp được thành lập vào đầu năm 2020 bởi nhóm chuyên gia về công nghệ cung cấp cho thị trường Việt Nam những 

giải pháp và dịch vụ công nghệ số tối ưu nhất, đặc biệt là chú trọng về bảo mật dữ liệu.
Chúng tôi là công ty được xây dựng nền tảng bới mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt chú trọng vào tầm quan trọng 

và sự hài lòng của họ.
Cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí
Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để triển khai các giải pháp phù hợp với tiêu tài chính của khách hàng. Luôn 

có nhiều hơn một phương pháp để đạt được mục tiêu. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn và giúp họ có 
được những giải pháp phù hợp để đáp ứng với nhu cầu và ngân sách của họ nhất.

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng
Khi xử lý phần mềm sẽ luôn có những vấn đề xảy ra. Chúng tôi không thông báo cho khách hàng sự trên các trải nghiệm 

thực tế với các sản phẩm do chúng tôi triển khai và hỗ trợ. Quan trọng hơn là, chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để quản 
lý doanh nghiệp và những dự án của mình . Chúng tôi đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giải pháp Công nghệ Số.

Sử dụng công nghệ hiện đại để cung cấp trải nghiệm hỗ trợ tốt nhất có thể
Chúng tôi hiểu rằng khách hàng ưu tiên sự đơn giản trong thao tác khi cần liên hệ và cung cấp sự hỗ trợ . Bằng các công 

cụ trình duyệt web để kết nối khách hàng từ xa và cung cấp dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu, chúng tôi đảm bảo thông tin liên 
lạc sẽ được thông suốt. Mọi khách hàng có kết nối internet đều nhanh chóng nhận được hỗ trợ dễ dàng và nhanh chóng.

Duy trì và nuôi dưỡng các mối quan hệ với đối tác có lợi cho khách hàng của chúng tôi
Các nhu cầu của ngành kinh doanh hiện nay trên thế giới vượt ra ngoài các hệ thống tài chính. Chúng tôi hiểu là đối tác 

tin cậy của khách hàng, LeapUp cần phát triển, duy trì và nuôi dưỡng mối quan hệ với các tổ chức khác cung cấp dịch vụ 
vượt quá phạm vi của công ty chúng tôi.

We’re LeapUp, A Digital Solutions Technology Company Based in Vietnam.
LeapUp, is a Vietnamese company established at the beginning of 2020 by a group of tech savvy experts to provide the 

Vietnamese market with the best-in-class digital solution technologies & services, with emphasis on data security.
We are a relationship - based company that emphasizes on the importance of customer satisfaction!
Provide cost effective solutions
We work with our customers to scale the solutions to the customer’s and financial targets. There is always more than one way to 

meet the objective. We give our customers options and help them choose the solutions that can meet their needs within their budget.
Provide quality products and services
When dealing with software there will always be issues. We inform our customers based on real life experience with the 

products we implement and support. Even more important, we use the latest technology to manage our business and project. 
We have more than 20+ years of experience with Digital Solution Technologies.

Utilize state of the art technology to provide the best support experience possible
We understand that our customers want an easy way for us to communicate and provide support. With our web banner 

tools to connect remotely with customers, and provide on demand support, we make sure communications are seamless. Any 
customer with an internet connection can be easily and quickly assisted.

Maintain and nurture partnerships that benefit our customers
The demands of today's business world go beyond the financial systems. We understand as trusted partners to our customers, 

we need to develop, maintain and nurture relationships with other organizations that provide services beyond the scope of 
our organization.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Address: No.18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Viet Nam

Tel/fax: +84 24 3756 4907 / +84 24 3756 1888
Website: http://www.netnam.vn 

NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ trực 
tuyến và các dịch vụ Quản trị mạng & Tích hợp hệ thống.

Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, NetNam là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn 5*, khu căn hộ cao cấp, 
các tổ chức phi chính phủ, tập đoàn đa quốc gia, hệ thống mạng lưới doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ.

NetNam cũng được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ internet sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện lớn, tiêu biểu 
như: DPRK - USA Hanoi Summit 2019, APEC Danang 2017, B.Obama đến thăm Việt Nam, Apricot 2017…

NetNam luôn chú trọng áp dụng các thành tựu công nghệ, nâng cao hệ thống cũng như đảm bảo thái độ phục vụ thân thiện 
và chuyên nghiệp.

Với niềm tự hào đó, chúng tôi mong muốn hợp tác cũng các đơn vị trong nước và quốc tế để giới thiệu công nghệ, sản phẩm 
mới; liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ; đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

NetNam is proud to be a pioneer of the Premium Internet services; Online services and Managed services & System integration.
Based on our 25 year-experience, NetNam is always trusted by 5-star-hotels, luxurious apartments, MNCs, large-sized enterprises, 

NGOs and Governmental Organizations in Vietnam. 
NetNam is known as the No. 1 Wireless Internet Service Provider for events through participating in regional and national ones 

such as: DPRK-USA Hanoi Summit 2019, APEC 2017, U.S. former president B.Obama’s visit to Vietnam 2016, Apricot 2017 ...
NetNam always puts efforts into satisfying Clients and Partners with focus on technologies, service process and service attitude, 

aiming to have a “5 star” class of Client care.
NetNam will keep our strong commitment for service reliability and availability, as well as giving Clients more value.
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIETGUYS
VIETGUYS JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Hai Bà Trưng - 456 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Address: 8 Floor, Hai Ba Trung Building, Tan Dinh ward, district 1, HCM city

Tel/fax: 028-7300 8027
Website: https://www.vietguys.biz/en/

Được thành lập vào tháng 06 năm 2007, qua hơn 13 năm hình thành và phát triển, VIETGUYS tự hào là một trong những đơn vị tiên 
phong tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp Mobile Marketing cho hơn 1.800 nhãn hàng trong và ngoài nước như Syngenta, 
Samsung, Heineken, Samsung, LG, SSI, HSBC, Thegioididong, CGV, Garena, Grab, Shopee…

VietGuys là một trong số ít các công ty quảng cáo sở hữu chứng chỉ ISO 27001:2013 về An ninh thông tin do Bureau Veritas đánh 
giá và UKAS thuộc Vương Quốc Anh cấp chứng nhận. Bên cạnh đó, VietGuys được Bộ Thông Tin - Truyền Thông cấp chứng chỉ hành 
nghề VNCERT cho lĩnh vực quảng cáo SMS và Email Marketing.

VietGuys hiện là thành viên tích cực của Hiệp Hội Mobile Marketing toàn cầu (MMA), là thành viên của Hiệp Hội Thương mại Điện 
tử Việt Nam (VECOM), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), và Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm).

VIETGUYS was founded in June, 2007 by experienced members in the mobile marketing industry. For over 13 years, we are proud to 
provide various mobile marketing solutions to more than 1,800 international and local brands, such as: Syngenta, Samsung, Heineken, 
Samsung, LG, SSI, HSBC, Thegioididong, CGV, Garena, Grab, Shopee…

VietGuys is one of few mobile marketing agencies applying the Information Security Management System - ISO 27001:2013, 
accredited by UKAS (United Kingdom Accreditation Service), audited and certified by Bureau Veritas - a leading verification, testing, 
and certification company. We are granted the VNCERT certificates for SMS Marketing and Email Marketing by the Vietnam Ministry of 
Information and Technology.

We are also an active member of Mobile Marketing Association (MMA)
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Theo Bảng xếp hạng VCE10 – Top 10 Doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam & Tạp chí Năng lượng

NHÀ ĐẦU TƯ SỐ 1 VIỆT NAM
TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG SẠCH

Chúc mừng Trungnam Group hòa lưới 
thành công 104 MW điện gió

tại huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận





Dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank đem đến trải nghiệm giao dịch trực tuyến 
nhanh chóng, thuận tiện và an toàn cho khách hàng

Trải nghiệm mọi lúc - Tận hưởng mọi nơi

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website www.vietcombank.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm HTKH: 1900 54 54 13

· Ngân hàng số VCB Digibank

· Ngân hàng qua tin nhắn VCB-SMS B@nking

· Ngân hàng 24/7 VCB-Phone B@nking















VIETNAM AIRLINES
ĐÃ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT SỐ
CHO TOÀN BỘ
TRẢI NGHIỆM BAY

Những chuyến bay mang theo công nghệ   
kỹ thuật số luôn tạo ra trải nghiệm tiện ích, 
và cả những bất ngờ hấp dẫn ngay khi  
bạn bắt đầu lựa chọn đồng hành cùng 
Vietnam Airlines.

THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI.
CÒN BẠN?

#HànhTrìnhHoànThiện

ĐẶT VÉ NGAY  >  vietnamairlines.com
GỌI NGAY  >  1900 1100

LIKE NGAY  >  fb/vietnamairlines
ĐĂNG KÝ NGAY  >  Hội viên              








