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HỘI THẢO: “CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH”
Hà Nội, 27 tháng 09 năm 2017

Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo về chủ đề: “Các Thành phố Thông minh”. Đây là
sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện cao cấp về các chủ đề nổi bật tại Việt Nam, được
khởi xướng và đồng tổ chức bởi Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán nước CHLB
Đức tại Việt Nam và công ty Siemens. Sự kiện quan trọng này đã thu hút hơn 100 đại
biểu là các nhà quản lý và hoạch định chính sách, lãnh đạo các doanh nghiệp, các
chuyên gia và các nhà báo tới tham dự để trao đổi và thảo luận về các thách thức cũng
như các giải pháp cho việc xây dựng và phát triển các thành phố thông minh và bền
vững tại Việt Nam.
Chúng ta đang sống trong thời đại đô thị hóa. Hơn một nửa dân số thế giới hiện đang sinh sống
tại các đô thị và mỗi năm có thêm hàng triệu người di cư từ nông thôn ra thành thị. Theo dự
đoán gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc sẽ có khoảng 70% dân số thế giới sinh sống tại khu vực
thành thị vào năm 2050. Vào thời điểm đó, tổng số cư dân thành thị của thế giới sẽ gần tương
đương với dân số toàn cầu hiện nay. Xu hướng này sẽ đồng thời dẫn tới sự gia tăng của các
siêu đô thị - các thành phố với hơn 10 triệu dân. Thế giới có 28 siêu đô thị vào năm 2014, tuy
nhiên con số trên được dự đoán sẽ tăng lên đến 41 siêu đô thị vào năm 2030. Các thành phố
nhỏ hơn cũng được dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng. Vào năm 2016 có khoảng 500 thành
phố với quy mô hơn 1 triệu cư dân nhưng vào năm 2030 con số này có thể đạt trên mức 650.
Sự phát triển mạnh mẽ của các thành phố đặt ra những thách thức to lớn về mặt cơ sở hạ tầng
cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách đô thị. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc
đảm bảo chất lượng cuộc sống cao cho cư dân thành thị mà còn phải đảm bảo rằng các đô thị
lớn sẽ luôn giữ vững lợi thế cạnh tranh về mặt kinh tế cũng như các nguồn tài nguyên được sử
dụng một cách có trách nhiệm.
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Điều đáng mừng là các thành phố hoàn toàn có thể trở nên thân thiện hơn, tiện nghi hơn và
thoải mái hơn. Tuy nhiên để đạt được điều này, các thành phố sẽ cần phải vận hành hiệu quả
hơn – hay nói ngắn gọn là trở nên thông minh hơn.
Việt Nam hiện đang đối diện với nhiều thách thức xuất phát từ việc bùng nổ đô thị và tốc độ đô
thị hóa chóng mặt trên toàn quốc. Việt Nam cũng đang có nhu cầu cấp bách trong việc phát
triển đô thị thông minh vì nhiều thành phố như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang phải
đương đầu với tình trạng cơ sở hạ tầng quá tải.
Tại hội thảo ngày hôm nay, các đại biểu tham dự có cơ hội lắng nghe các đại diện cấp cao từ
khu vực quản lý nhà nước chia sẻ những thông tin hữu ích về Định hướng quy hoạch tổng thể
phát triển đô thị Việt Nam. Các đại biểu cũng được cập nhật về các giải pháp công nghệ hiện
hữu để hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển các thành phố thông minh và bền vững. Họ còn
tham gia phiên thảo luận chuyên đề và đối thoại mở với các diễn giả uy tín đại diện cho Bộ Xây
dựng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và
công ty SIEMENS.
Đại diện Bộ Công thương phát biểu: “Chính phủ Việt Nam đã và đang rất quan tâm đến tiến
trình đô thị hóa. Chúng tôi hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của các đô thị trong việc hỗ trợ nền
kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới, cũng như trong việc thúc đẩy sự phát triển bền
vững của khu vực. Chúng tôi cũng nhận định việc xây dựng các thành phố thông minh là lựa
chọn tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng các
công nghệ đô thị thông minh là vô cùng cần thiết để hỗ trợ phát triển kinh tế đi đôi với kiểm soát
các tác động từ quá trình đô thị hóa đến môi trường, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội, đồng thời
để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị”.
Ông Joerg Rueger, Bí thư Thứ nhất của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội phụ trách về Bảo vệ Môi
trường và Thiên nhiên, Xây dựng và Phát triển Đô thị cho biết: “Kỹ thuật số sẽ làm thay đổi cơ
bản cách thức mà chúng ta đang sống và làm việc tại các đô thị của chúng ta. Thành phố thông
minh không phải là đích đến cuối cùng. Thực chất là nó được xây dựng nhằm mục đích phục
vụ mục tiêu phát triển bền vững về mọi lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế, xã hội và môi trường.
Chương trình Nghị sự Mới cho Đô thị của Liên Hiệp Quốc đặt ra các tiêu chuẩn trên toàn cầu
về phát triển đô thị trong đó nhu cầu của con người được đặt làm trung tâm”.
“Chúng tôi thấu hiểu những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, và chúng tôi đang làm
việc với các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh về các khu đô thị mới và giải pháp giao
thông đô thị nhằm giúp giải quyết các thách thức này. Chúng tôi sở hữu danh mục kỹ thuật số
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độc đáo để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố. Chúng tôi làm việc trực
tiếp với thành phố để đảm bảo rằng công nghệ số sẽ được tích hợp vào từ giai đoạn quy hoạch
do vậy có thể phát huy lợi ích tức thì thông qua việc giảm thiểu tắc nghẽn giao thông, cải thiện
chất lượng không khí và tăng cường cung cấp điện ổn định. Một trong những nhiệm vụ quan
trọng chiến lược của Siemens là cung cấp cho các thành phố những sản phẩm, giải pháp và
dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi có thể giúp các thành phố của Việt Nam
trở nên thông minh hơn, từ đó trở thành những nơi đáng sống hơn và bền vững hơn”, Chủ tịch
kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt Nam ông Phạm Thái Lai chia sẻ.
Thông tin liên hệ:
Bà Dương Hương Ly
Ban Truyền thông và Đối ngoại
Công ty TNHH Siemens
Điện thoại: +84 4 3577 6688 ext. 310
Email: duong-huong.ly@siemens.com
Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ thuật, sáng kiến,
chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc gia và tập trung vào các lĩnh vực
điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các công nghệ sử dụng năng lượng và
tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực tuốc bin gió ngoài khơi, là nhà cung cấp hàng đầu về tuốc bin chu
trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà cung cấp trọng yếu cho các giải pháp truyền tải điện và là nhà tiên phong trong các
giải pháp cơ sở hạ tầng cũng như các giải pháp tự động hóa, truyền động và phần mềm cho công nghiệp. Siemens cũng là nhà
cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn
đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin lâm sàng. Trong năm tài khóa 2016 kết thúc vào 30/09/2016, Siemens
đạt doanh thu 79,6 tỷ euro và lãi ròng là 5,6 tỷ euro. Cuối tháng 9/2016, công ty có khoảng 351.000 nhân viên làm việc khắp nơi
trên thế giới. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com.
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