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TỔNG QUAN

LẦN ĐẦU TIÊN
TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

SỰ KIỆN

Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh & Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN*) năm 2020 sẽ diễn ra tại Trung
tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây Dựng Việt Nam. Với chủ đề “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”, chương trình bao gồm các hoạt động chính: Diễn đàn cấp
cao, các Hội thảo và Diễn đàn công nghệ về phát triển đô thị thông minh; Các hội nghị thuộc khuôn khổ hoạt động của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN và
Triển lãm quốc tế về các mô hình, giải pháp phát triển đô thị thông minh.
Là một trong những dấu ấn quan trọng của chương trình năm nay, thông qua việc mang đến một không gian trao đổi cởi mở, đa chiều, Diễn đàn cấp cao,
các Hội thảo và Diễn đàn công nghệ về phát triển đô thị thông minh hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy việc chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm trong giải quyết các
vấn đề về tăng trưởng xanh của đô thị hiện đại, cũng như phát triển các mô hình thông minh lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với đặc thù của từng thành
phố.
Song song với các chương trình hội thảo, Triển lãm với sự tham gia của gần 40 đô thị và trên 50 nhà cung cấp giải pháp uy tín cũng sẽ giúp khách tham dự
có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các dự án đô thị thông minh đang được triển khai tại Việt Nam và trong khu vực.
Sự kiện là một trong những hoạt động tiêu biểu của năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN; đồng thời là hoạt động triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019
của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tiếp nối thành
công của các kỳ hội nghị tại Singapore và
Thái Lan, Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN
(ASCN) sẽ họp thường niên lần thứ 3 tại Việt
Nam với 01 Hội nghị bàn tròn Thị trưởng đô
thị thông minh ASCN và 01 Hội nghị thường
niên ASCN được tổ chức dưới hình thức các
phiên họp kín. Chương trình sẽ có sự tham gia
của Thị trưởng 26 Đô thị thuộc Mạng lưới ASCN
và các đô thị khách mời đến từ Nhật Bản, Hàn
Quốc, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ,…; Ban thư ký
và Đại diện các quốc gia thành viên ASCN;
cùng nhiều đại diện cấp cao đến từ các đô
thị, hiệp hội, và tổ chức quốc tế khác.
Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi,
chia sẻ các định hướng, chiến lược, giải pháp
và công cụ quản lý thực tiễn trong phát triển
đô thị thông minh; đồng thời tiến hành báo
cáo tình hình triển khai các dự án đô thị thông
minh tại các đô thị thành viên và thảo luận về
một số văn kiện quan trọng của Mạng lưới.

(*) Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN
Ra đời từ sáng kiến của các nhà lãnh đạo
ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32
vào ngày 28 tháng 4 năm 2018 (Singapore),
Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) là
một diễn đàn giúp các thành phố trong khu
vực cùng hỗ trợ lẫn nhau nhằm hướng tới
mục tiêu chung: Đô thị hóa thông minh và
bền vững. Hàng năm, các đô thị thành viên
trong Mạng lưới sẽ cùng gặp gỡ, thảo luận
về tiến trình triển khai kế hoạch hành động
của từng thành phố, giới thiệu các dự án mới
và khám phá các cơ hội hợp tác với các đối
tác bên ngoài ASEAN. Đến nay, Mạng lưới đã
tổ chức hai kỳ họp, lần lượt tại Singapore
(2018) và Thái Lan (2019). 26 Đô thị thành viên
hiện tại của ASCN bao gồm: Bandar Seri
Begawan, Battambang, Phnom Penh, Siem
Reap, Makassar, Banyuwangi, DKI Jakarta,
Luông Pha Băng, Viên Chăn, Johor Bahru,
Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, Nay
Pyi Taw, Mandalay, Yangon, Cebu, Davao,
Manila, Singapore, Bangkok, Chonburi,
Phuket, Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ
Chí Minh.

QUY MÔ SỰ KIỆN
Ðại diện quốc gia
và Ðô thị thành viên ASCN

đại biểu

10 26

3000

+
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+

đô thị khách mời

60

+

đơn vị đồng hành

Diễn giả

60

+

50

+

Ðơn vị triển lãm

+

120

+

đơn vị truyền thông

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

10 NƯỚC ASEAN

BRUNEI

CAMPUCHIA INDONESIA

LÀO

MALAYSIA

MYANMAR

PHILIPPINES

SINGAPORE

THÁI LAN

CÁC ĐỐI TÁC NGOẠI KHỐI
CÁC QUỐC GIA, ĐÔ THỊ

CÁC DOANH NGHIỆP

CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH

VIỆT NAM

THEO NGÀNH

52%

KHỐI CHÍNH PHỦ

38% KHỐI DOANH NGHIỆP

10%

KHÁC

• Lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam

• Xây dựng & Bất động sản

• Đối tác của ASEAN

• Các Bộ, Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Thông tin
và Truyền thông, Giao thông vận tải, Khoa học và
Công nghệ, Công an, Tài nguyên và Môi trường…

• Năng lượng

• Tổ chức quốc tế

• Tiện ích

• Viện nghiên cứu

• Vận tải và Logistics

...

• Các Uỷ ban Nhân dân và Chính quyền địa phương
• Các bộ, cơ quan liên quan tại các nước trong khu vực
…

• Sản xuất
• Tài chính – Ngân hàng
• Y tế
• Giáo dục

THEO CHỨC VỤ

55%

C-LEVEL

• Lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam
• Bộ trưởng/Thứ trưởng các bộ liên quan trong khu vực
• Thị trưởng 26 đô thị thành viên ASCN
• Chủ tịch/Phó Chủ tịch các Uỷ ban Nhân dân
• Giám đốc/Phó Giám đốc các Sở liên quan
• Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm dữ liệu,
Trung tâm Quản lý và Vận hành Giao thông đô thị
• Chủ tịch | CIO | CTO | CDO | Phó Chủ tịch | Giám
đốc CNTT
...

• CNTT và Viễn thông
…

35%

M-LEVEL

10%

E-LEVEL

• Trưởng phòng: CNTT, Bưu chính – Viễn thông,... các
Sở Thông tin và Truyền thông

• Chuyên gia kỹ thuật

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

• Kỹ sư CNTT

• Trưởng phòng: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông,
An toàn giao thông, Quản lý vận tải, phương tiện
và người lái,… các Sở Giao thông vận tải;
• Trưởng phòng: Kỹ thuật, Kiểm tra chất lượng, Điều
hành sản xuất....các Công ty nước sạch, môi
trường đô thị, xử lý rác thải,...
• Quản lý, Trưởng bộ phận: CNTT | Quản trị mạng và
hệ thống | Hạ tầng và Vận hành | Chuyển đổi số
| Tích hợp hệ thống | Quản trị dự án | Bảo mật
…

• Chuyên viên tư vấn
...

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN
21

tháng 10

22

tháng 10

23

tháng 10

CẢ NGÀY

18:00 – 20:00

Đón tiếp đại biểu ASCN

Tiệc tối (*)

08:00 – 12:00

13:30 - 17:00

14:00 – 17:00

18:30 – 21:30

Diễn đàn cấp cao
về phát triển đô thị thông minh

Hội thảo chuyên đề 1

Tham quan và tiệc tối (*)

• Quy hoạch & Quản lý đô thị thông minh

Hội nghị bàn tròn Thị trưởng
đô thị thông minh ASCN 2020

08:00 – 16:00

08:00 - 12:00 (diễn ra song song)

13:30 – 17:30 (diễn ra song song)

16:00 - 21:00

Hội nghị thường niên ASCN
năm 2020 (*)

Hội thảo chuyên đề 2

Diễn đàn Công nghệ 1

Tham quan và tiệc tối (*)

• Phát triển đô thị thông minh
trên nền tảng công nghệ hiện đại

• Giao thông thông minh

Hội thảo chuyên đề 3

Diễn đàn Công nghệ 2

• Xây dựng đô thị thông minh hướng tới
cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững

• Bảo mật & Phát triển hạ tầng
kết nối cho đô thị thông minh

TRIỂN LÃM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ Ý TƯỞNG CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO
SONG SONG VỚI CÁC DIỄN ĐÀN VÀ CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
(*) Chỉ dành cho các đại biểu nhận được thư mời

ĐIỂM NHẤN HỘI THẢO
Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà tư vấn hàng đầu trong khu vực và
quốc tế, Diễn đàn cấp cao, các Hội thảo và Diễn đàn công nghệ trong
khuôn khổ sự kiện sẽ đề cập một cách toàn diện và chuyên sâu về những vấn
đề thiết yếu nhất trong xây dựng đô thị thông minh như Quy hoạch và Quản lý
thông minh, Phát triển hạ tầng kết nối cho đô thị thông minh, Giao thông thông
minh, Hệ thống năng lượng và tiện ích cho đô thị thông minh, Bảo mật cho đô
thị thông minh…

Một số nội dung nổi bật
Gắn đô thị thông minh với xây dựng chính quyền số
Phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng tới năm 2030

Thiết lập và vận hành hệ thống dữ liệu tích hợp mở cho đô thị thông minh

Tạo lập nền tảng cho xây dựng đô thị thông minh thành công

Tối ưu hóa tài nguyên của thành phố và phát triển kinh tế, môi trường bền vững

Quy hoạch vùng liên kết hệ thống đô thị hướng tới tăng trưởng kinh tế thông minh và phát triển bền vững

Vai trò của các tiện ích trong phát triển đô thị thông minh

Xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho đô thị thông minh

Hệ thống chiếu sáng thông minh trên nền tảng IoT

Hạ tầng số – Xương sống trong phát triển đô thị thông minh

Giảm thiểu tắc nghẽn và cải thiện tình trạng giao thông với Hệ thống giao thông thông minh (ITS)

Lộ trình 5G: Tái thiết mô hình hoạt động trong thời đại 5G

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong vận hành và bảo vệ trung tâm dữ liệu của thành phố

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN THỊ TRƯỞNG
ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASCN 2020
• Chia sẻ, thảo luận các giải pháp, công cụ quản lý thực tiễn phát
triển đô thị thông minh

• Giới thiệu dự án đô thị thông minh điển hình của các đô thị thành
viên ASCN (Giao thông, Chiếu sáng, Quản lý nước, ngập lụt)

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
Với mục đí
đích
h hỗ ttrợ tiế
tiến ttrình
ì h xây
â d
dựng đô thị thô
thông minh
i h ttrong kh
khu vực ASEAN
ASEAN, năm
ă nay, các
á Hội nghị
hị th
thường
ờ
niên
iê của
ủ M
Mạng llưới
ới ASCN sẽ
ẽ tiế
tiếp
tục bám sát tiến trình thực hiện kế hoạch hoạt động của các đô thị ASCN; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong và ngoài
khối cũng như rà soát, thảo luận về một số văn kiện quan trọng.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ASCN NĂM 2020
• Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động thành phố thông minh và
các dự án đô thị thông minh ASCN 2019

• Rà soát, thảo luận và hướng đến thông qua các văn kiện của Mạng lưới (Điều khoản
tham chiếu ASCN, Khung giám sát và đánh giá ASCN (MNE), Khung quy định hợp tác
với đối tác bên ngoài, …)

• Phát biểu của các đối tác phát triển G20 ngoài ASCN (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,
Nga, Trung Quốc,...)

ĐIỂM NHẤN
TRIỂN LÃM

Chương trình Triển lãm sẽ mang tới cho khách tham dự cơ hội khám phá các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất về
Quy hoạch và Quản lý thông minh, Hạ tầng ICT, Giao thông thông minh, Năng lượng thông minh, Tòa nhà thông
minh... cũng như trải nghiệm các công nghệ đột phá như IoT, 5G và Công nghệ kết nối, Dữ liệu lớn và Phân tích
dữ liệu, Cảm biến thông minh, Camera giám sát,... của các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu khu vực. Đặc biệt,
chương trình cũng sẽ có sự xuất hiện của các mô hình, dự án đô thị thông minh được trưng bày và giới thiệu bởi
các đô thị ASCN và đô thị khách mời.

QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ THÔNG MINH

HẠ TẦNG ICT VÀ CÔNG NGHỆ 4.0

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

• 4G/5G/LTE

• AR/VR

• Wifi & Băng thông rộng

• Dữ liệu lớn và
phân tích dữ liệu

• GIS/GPS

• IoT

• Công nghệ viễn thám

• Cảm biến thông minh

• Hệ thống Chính phủ số (G2G/G2B/G2C)

• Điện toán đám mây

• Hệ thống định danh điện tử
• Trung tâm điều hành đô thị thông minh

• AI/ML

• Nền tảng dữ liệu mở

• Blockchain

• Hệ thống Camera an ninh (CCTV/Drones)
• Giải pháp quản trị thảm hoạ/ứng phó sự cố
...

NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
• Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời)
• Dự trữ/Tiết kiệm năng lượng
• Lưới điện thông minh
• Đồng hồ đo thông minh
• Hệ thống quản lý năng lượng
...

• Robotics
• Bản song sinh số
• An ninh mạng
• Các giải pháp ICT
...

TOÀ NHÀ THÔNG MINH
• Hệ thống quản lý toà nhà thông minh
• Hệ thống tự động hoá toà nhà
• Căn hộ và thiết bị gia dụng thông minh
• Hệ thống điều hòa không khí nâng cao
• Giải pháp PCCC thông minh
• Hạ tầng mạng và kết nối thông minh

GIAO THÔNG THÔNG MINH

...

TIỆN ÍCH THÔNG MINH

• Các hệ thống và phòng quản lý, điều khiển giao thông
nâng cao
• Dịch vụ di chuyển (MaaS)
• Hệ thống giao thông công cộng thông minh
• Vận tải kết hợp
• Hệ thống quản lý thông tin hành khách
• Giám sát hầm và cầu đường
• Giải pháp theo dõi và quản lý đội xe
• Đỗ xe thông minh
• Xe tự động, xe điện
• Hệ thống trạm sạc cho xe điện
...

• Hệ thống quản lý nước
• Hệ thống quản lý, xử lý và tái chế chất thải
• Hệ thống quản lý chất lượng không khí
• Chiếu sáng thông minh
…

CUỘC SỐNG THÔNG MINH
• Giáo dục thông minh
• Y tế thông minh
• Thanh toán thông minh
• Du lịch thông minh
...

GÓI TÀI TRỢ SỰ KIỆN
GÓI TÀI TRỢ/QUẢNG CÁO/TRUYỀN THÔNG CHO SỰ KIỆN
GÓI TÀI TRỢ

GÓI TÀI TRỢ

GÓI TÀI TRỢ

GÓI TÀI TRỢ

KIM CƯƠNG

VÀNG

BẠC

TRIỂN LÃM

LỰA CHỌN A

LỰA CHỌN B

LỰA CHỌN B

LỰA CHỌN B

THUÊ VỊ TRÍ
TRIỂN LÃM

GIAN HÀNG
18m2

GIAN HÀNG
9m2

GIAN HÀNG
4m2

GÓI THAM GIA TRIỂN LÃM

Tập đoàn IEC là đầu mối duy nhất khai thác, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ và xã hội hóa của sự kiện theo
quy định của pháp luật; các đại biểu có Giấy mời tham gia sự kiện không phải đóng bất cứ chi phí gì liên quan.

For more information, please contact:

INTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUP

BÀ NGUYỄN VÂN ANH
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

0906 061 688 | 0246 663 2450
anh.nguyen@iecgroup.com.vn
www.iecgroup.com.vn

