
ĐÔ THỊ THÔNG MINH AASCTF 
- CHƯƠNG TRÌNH THÀNH PHỐ 
HÒA ĐỒNG 

AASCTF là gì?

 AASCTF hỗ trợ các thành phố ASEAN cải thiện hệ thống 
quy hoạch, cung cấp dịch vụ và quản lý tài chính thông 
qua việc phát triển và thử nghiệm các giải pháp và hệ 
thống đô thị số phù hợp. Thông qua việc hợp tác với các 
thành phố, AASCTF thúc đẩy sự chuyển đổi các đô thị 
trở nên đáng sống, thích ứng và hòa đồng hơn đồng thời 
xác định các kinh nghiệm tốt nhất có thể được nhân rộng 
đối với các thành phố trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương.

AASCTF được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua Bộ 
Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và được ADB quản lý.

SCAN FOR 
DIGITAL VERSION

bit.ly/3ztDTXu

 Bình đẳng Giới và Công bằng, Hòa nhập Xã hội (GESI) là những vấn đề xuyên suốt đối với Quỹ Tín thác Đô 
thị Thông Minh Úc - ASEAN (AASCTF). Các kết quả về GESI mà AASCTF đang hướng tới chú trọng vào việc 
đảm bảo quy hoạch đô thị, cung cấp dịch vụ và quản lý tài chính đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phụ nữ, 
người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế, thiệt thòi khác. Để hỗ trợ việc hiện thực hóa 
các kết quả này, AASCTF đề xuất Chương trình Thành phố Hòa đồng - Đô thị Thông minh.

TẠI SAO AASCTF THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
THÀNH PHỐ HÒA ĐỒNG - ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Ở châu Á, quá trình đô thị hóa nhanh chóng là động 
lực phát triển kinh tế nhưng cũng mang lại những thách 
thức to lớn. Các thành phố tạo ra nhiều cơ hội việc làm, 
nâng cao khả năng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ, nhưng lợi 
nhuận từ cuộc sống đô thị không được phân chia công 
bằng. Ví dụ, phụ nữ và các nhóm yếu thế thường có ít 
cơ hội hơn. Ngoài ra các thách thức còn thể hiện trong 
những cơ hội nâng cao nhận thức, thúc đẩy kết nối, và 
ưu tiên các hành động của người ra quyết định và các 
bên liên quan để phát triển đô thị hòa đồng.

Thông qua việc quản trị hài hòa, sự lãnh đạo và các sáng 
kiến hợp tác, những thay đổi có thể được thực hiện để 
trao quyền cho phụ nữ và các nhóm yếu thế theo cách 
thức làm cho đô thị không chỉ thông minh hơn mà còn 
đáng sống hơn cho mọi người dân.

Ph
ot

o:
 B

ub
be

rs
 B

B 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

mailto:http://www.adb.org?subject=
mailto:http://www.dfat.gov.au?subject=
https://events.development.asia/materials/20210923/aasctf-smart-cities-t-r-i-ch-ng-tr-nh-c-c-th-nh-ph-h-nh-p-ti-ng-vi-t
https://events.development.asia/materials/20210923/aasctf-smart-cities-t-r-i-ch-ng-tr-nh-c-c-th-nh-ph-h-nh-p-ti-ng-vi-t
https://www.adb.org/what-we-do/funds/asean-australia-smart-cities-fund


AASCTF bit.ly/watchAASCTF @AASCTF @AASCTF

Những ích lợi của việc tham gia? 
Thông qua các hoạt động của Chương trình:

• Các bên liên quan trong quản trị đô thị được kết nối tốt hơn trong toàn khu vực;
• Các quan chức chính quyền thành phố hiểu rõ hơn về cách ly xã hội và cách giải quyết vấn đề này thông qua công cụ quy hoạch và 

các chiến lược;
• Các thành viên xã hội dân sự có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào công tác quản trị để giải quyết các vấn đề về loại trừ, cách ly xã hội;
• Chính quyền và các thành viên xã hội dân sự có nhận thức tốt hơn về các cải cách chính trị khả thi đối với các thành phố hòa đồng.

Hơn thế nữa, Chương trình sẽ thể hiện các hoạt động đang và sẽ diễn ra để nâng cao tính hòa đồng của xã hội thành phố 
và đẩy mạnh các cơ hội kết nối với các hỗ trợ cho các sáng kiến này.

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÒA ĐỒNG - ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH LÀ GÌ?

 Thông qua các cuộc đối thoại với các bên liên quan chủ 
chốt của thành phố theo đổi chính sách đổi mới hoặc với 
vai trò ra quyết định, Chương trình Thành phố Hòa đồng 
- Đô thị Thông minh sẽ tạo dựng nền tảng cho việc học, 
chia sẻ và thu hút sự tham gia của các bên liên quan 
trong mỗi thành phố và ở các thành phố trong khu vực 
để xác định và khuyến khích hoạt động quy hoạch và 
quản trị đô thị hòa đồng và công bằng hơn. Cuối cùng, 
Chương trình cũng sẽ phát triển cấu phần tập huấn trực 
tuyến về thành phố hòa đồng trên cơ sở nội dung của 
các cuộc hội thảo. Sản phẩm này sẽ hỗ trợ quá trình học 
hỏi liên tục và phổ biến rộng rãi bởi các đô thị thành viên, 
các đối tác.

Quá trình tham gia sẽ như thế nào?

Tháng 8-10/2021:
Xác định các bên liên 
quan và các vấn đề

Tháng 10-11/2021:

Mời các bên liên quan

Tháng 11-12/2021: 
Xây dựng nội dung 

Chương trình

Tháng 1-5/2022:
Thực hiện Chương 

trình

Tháng 6/2022:
Tổ chức Sự kiện Thành 

phố Hòa đồng

Tháng 7/2022:
Phổ biến hợp phần tập 
huấn trực tuyến thành 

phố hòa đồng

QUAN TÂM ĐẾN VIỆC THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÒA ĐỒNG - ĐÔ THỊ THÔNG MINH CỦA AASCTF?

 Chính quyền và các bên liên quan khác của thành phố trong các đô thị thuộc nhóm Đồng của AASCTF có thể 
đăng ký tham gia Chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ aasctf@adb.org. Để nhận được các thông 
tin cập nhật về các sự kiện và hoạt động của AASCTF, quét mã QR ở phía bên phải để đăng ký hoặc theo dõi 
các kênh của chúng tôi trên mạng xã hội. eepurl.com/g_U7ZD

CÁC KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÀNH 
PHỐ HÒA ĐỒNG - ĐÔ THỊ THÔNG MINH LÀ GÌ

 Chương trình Thành phố Hòa đồng - Đô thị Thông minh 
có mục tiêu khởi động và hỗ trợ đối thoại giữa các nhóm 
rộng rãi các bên liên quan như chính quyền, tổ chức phi 
chính phủ, để nâng cao nhận thức và đẩy mạnh các hành 
động đa phương thức trong đó các khía cạnh vật lý, xã 
hội và chính trị của các thành phố có thể dẫn đến việc 
loại trừ, tước quyền và phân biệt đối xử từ góc độ của 
phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.

Chương trình được thực hiện bởi Ramboll (là đối tác thực thi của ADB) 
với sự hợp tác của Quỹ châu Á (Asia Foundation). Nhiệm vụ này được 
xây dựng dựa trên kinh nghiệm tham gia, mạng lưới và nâng cao năng 
lực đã được thực hiện trong AASCTF, cũng như những kinh nghiệm về 
hòa nhập và quản trị đô thị do Quỹ Châu Á.

 AI LÀ NGƯỜI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÒA ĐỒNG - ĐÔ THỊ THÔNG MINH?
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