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Quỹ tín thác thành phố thông minh Úc ASEAN (AASCTF) đề xuất lộ trình hợp tác cho các nhà quy hoạch đô 
thị hoặc các nhà quản lý trong lĩnh vực dịch vụ công đô thị để hỗ trợ việc triển khai thực hiện chương trình 
thành phố thông minh của chính quyền địa phương.
AASCTF đề xuất hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy các giải pháp số thông minh thử nghiệm, tạo điều kiện 
thực hiện các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, và mở ra các cơ hội kết nối mạng lưới và nâng cao năng lực.

CÁC THÀNH PHỐ CÓ THỂ HƯỞNG LỢI NHƯ THẾ NÀO TỪ SỰ HỖ TRỢ CỦA AASCTF

Thông qua Quỹ tín thác, quan chức chính quyền địa phương các thành phố nằm trong chương trình thử nghiệm của 
AASCTF sẽ trở thành thành viên của mạng lưới các đối tác cam kết xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm về các giải 
pháp thông minh và các ý tưởng để các thành phố ASEAN trở thành các đô thị hấp dẫn, đáng sống và có khả năng 
thích ứng cao. Các đô thị thành viên được mời tham dự các hội thảo trực tuyến hiện đại nhất, các hội thảo chuyên 
sâu và các khóa tập huấn về các vấn đề liên quan đến phát triển thành phố thông minh. Ngoài ra Quỹ tín thác còn 
mở ra khả năng tiếp cận các nền tảng trực tuyến cho việc chia sẻ các thách thức và giải pháp với các đô thị - đối tác, 
cũng như tiếp nhận các hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực bao gồm thiết kế và xây dựng các 
dự án thí điểm, thử nghiệm.
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CÁC HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI

Với mục tiêu chung là chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm và các ý tưởng 
mới, AASCTF tập hợp các đối tác 
công và tư từ các thành phố ASEAN 
tham gia trong các cơ hội mạng lưới 
rộng lớn. Phù hợp với 3 lĩnh vực chức 
năng chủ yếu của Quỹ, các hoạt động 
mang lưới nhằm thúc đẩy hợp tác, 
nâng cao năng lực, hỗ trợ chuyển 
giao kiến thức và phát huy phương 
pháp tư duy toàn diện trong phát triển 
thành phố thông minh.

CÁC HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI GỒM NHỮNG GÌ?

Các hoạt động mạng lưới AASCTF hướng tới các đối 
tượng rộng rãi bao gồm chính quyền, khối tư nhân, các 
tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận. Với mục tiêu thúc 
đẩy trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm giữa các thành phố 
trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng thành phố 
thông minh, hợp tác công - tư, cũng như các vấn đề 
chung như sự tham gia rộng rãi của xã hội, bình đẳng 
giới, biến đổi khí hậu và bền vững về môi trường

QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO

Tháng 1-2

AASCTF sẽ thực hiện KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 
NHU CẦU để xác định các thách thức chuyển 

đổi số và các vấn đề ưu tiêu của thành phố 
thông minh. Khảo sát sẽ được thực hiện 

bằng ngôn ngữ địa phương

Các bên có liên quan của các thành phố 
được lựa chọn sẽ được mời tham dự KHÓA 

GIỚI THIỆU TP THÔNG MINH và các hội 
thảo khác để xác định các thách thức chuyển 

đổi số và các mối quan tâm.

Các bên có liên quan của các thành phố 
được lựa chọn sẽ được mời tham dự các 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ/HỘI THẢO TRỰC 
TUYẾN về các vấn đề chung có liên quan

CÁC KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI
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Phù hợp với các lĩnh vực chức 
năng chủ yếu của AASCTF

Tháng 2-4 Từ tháng 4 TRỞ ĐI
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NỘI DUNG ĐỐI VỚI CÁC THÀNH PHỐ?
Thông qua các mạng lưới, các thành phố được tham gia sẽ:

• Tăng cường năng lực hợp tác và giao tiếp đa văn hóa;
• Nâng cao hiểu biết về sự phức tạp trong việc xây dựng 

thành phố thông minh;
• Tăng cường thể hiện trên trường quốc tế; và
• Tìm tòi các thị trường, cơ hội mới.

AASCTF bit.ly/30zLuo0 @AASCTF @AASCTF

THAM GIA MẠNG LƯỚI THÀNH PHỐ THÔNG MINH AASCTF

AASCTF chào mừng các thành phố trong khu vực ASEAN có quan tâm tham gia vào các hoạt động 
mạng lưới. Các thành phố có thể gửi thư điện tử đến địa chỉ aasctf@adb.org hoặc quét mã QR ở 
phía bên phải để điền vào biểu mẫu trực tuyến. Đề nghị theo dõi các kênh truyền thông trên mạn xã 
hội để có các thông tin cập nhật về các sự kiện của AASCTF.
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