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Tóm tắt:
hành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế - xã hội có quy mô lớn hàng
đầu cả nước. Bên cạnh những thành tựu kinh tế, văn hóa, khoa học, Thành
phố còn là một đô thị tập trung đông dân đang gặp phải nhiều vấn đề: ô
nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, quá tải về hạ tầng, y tế, giáo dục,...Để giải quyết
các vấn đề đó, đồng thời, có thể phát triển một cách bền vững, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu
của cả nước, Thành phố cần phải có một chiến lược phát triển thành một đô thị sáng tạo
ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin truyền thông theo mô hình của một thành
phố thông minh. Bài viết này có mục tiêu đúc kết các quan điểm trên thế giới về thành
phố thông minh, quản trị thành phố thông minh, trên cơ sở đó thảo luận, khuyến nghị về
mô hình phát triển đô thị thông minh cho TP.HCM.
Từ khóa: Thành phố thông minh, công nghệ thông minh, con người thông minh,
phối hợp thông minh, quản trị thành phố thông minh, quản trị thông minh.
Abstract:
Ho Chi Minh City is a leading large-scale socio-economic center. In addition to
economic, cultural and scientific achievements, the city is also a densely populated
city facing many problems: environmental pollution, traffic, infrastructure overload,
healthcare, education,...In order to solve these problems, to be able to develop
sustainably, to continue playing the leading role of the whole country, the City needs to
have a strategy to develop into a creative city, Using information technology to follow
the model of a smart city. This article aims to summarize the world’s views on smart city,
smart city governance, from there, discussing and recommending models for Ho Chi
Minh City.
Từ khóa: Smart city, smart technology, smart people, smart collaboration,
governance of smart cities, smart governance.
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