
Thúc đẩy chuyển đổi đô thị thông minh với con người là trung 

tâm ở Đông Nam Á thông qua các giải pháp kỹ thuật số

Quỹ Tín thác Đô thị Thông minh ASEAN Úc  (ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund,  AASCTF) hỗ 
trợ các thành phố trong khu vực ASEAN cải thiện hệ thống quy hoạch, cung cấp dịch vụ và quản lý 
tài chính thông qua hoạt động 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 đô thị trở nên đáng sống, 
thích ứng và bao trùm hơn, đồng thời xác định và nhân rộng các kinh nghiệm tốt nhất tới các thành 
phố ở toàn bộ khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Thành lập vào tháng 4 năm 2019, AASCTF là quỹ tín thác một thành viên được tài trợ bởi Chính phủ 
Úc, thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), do 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank, ADB) quản lý. Tập đoàn Tư vấn và Kỹ thuật 
Ramboll là đối tác triển khai chính các hoạt động của AASCTF.
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AASCTF hiện đang phối hợp với 24 thành phố ở 8 
quốc gia ASEAN. Hỗ trợ của AASCTF được thực hiện 
theo 3 nhóm (đồng, bạc và vàng), với mức độ tương 
tác, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính khác nhau phụ 
thuộc vào từng nhóm:

AASCTF bit.ly/watchAASCTF@aasctf @aasctfTHEO DÕI CHÚNG TÔI 
TRÊN MẠNG XÃ HỘI:

NHỮNG THÀNH PHỐ NÀO THAM GIA VÀO QUỸ TÍN THÁC?

Makassar (Indonesia) Baguio (The Philippines)

AASCTF đang hỗ trợ Makassar lập quy hoạch đô thị thông minh, 
đáng sống và nền tảng xác định thứ tự ưu tiên các dự án, tích hợp 
các quy hoạch không gian đô thị hiện có của thành phố trong một 
khuôn khổ chung để đạt được sự tăng trưởng công bằng, bền 
vững lâu dài.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ AASCTF

JORIS VAN ETTEN
Chuyên gia Phát triển Đô thị Cao cấp, Ngân hàng Phát triển Châu Á
jvanetten@adb.org

AASCTF HỖ TRỢ CÁC THÀNH PHỐ NHƯ THẾ NÀO?

Ở nhóm các thành phố đồng và khu vực, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia phát triển trong nước và quốc tế của AASCTF phối 
hợp chặt chẽ với lãnh đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị quy hoạch đô thị thực hiện các hoạt động sau:

TIẾP CẬN QUY HOẠCH THÔNG MINH: Phát triển Quy hoạch Đô thị Toàn 
diện, Chuẩn bị/Xác định dự án ưu tiên để xác định các biện pháp can thiệp 
thích hợp nhất và phù hợp với mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin, 
tầm nhìn và mục tiêu của thành phố. Dự án thí điểm mẫu:

ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI:

VÀNG: Trợ cấp đầu tư (dự án độc lập hoặc hợp 
phần của gói vay ADB) được sử dụng hỗ trợ 
phát triển các dự án trình diễn.

BẠC: Hỗ trợ các dự án đang hoặc sẽ được triển 
khai, cụ thể là thực hiện việc minh chứng các ý 
tưởng và các dự án thí điểm. 

ĐỒNG: Tham gia các sự kiện hội thảo, khảo 
sát, phát triển cơ sở, kết nối (nâng cao năng lực 
và chia sẻ kiến thức) trong khu vực.

ĐIỀU TRA CƠ BẢN 
VÀ ĐÁNH GIÁ NHU 

CẦU ĐÔ THỊ THÔNG 
MINH

HỘI THẢO TRỰC 
TUYẾN, HỘI THẢO 
TƯƠNG TÁC & ĐỐI 

THOẠI CÓ ĐIỀU 
PHỐI

CHƯƠNG TRÌNH 
KẾT NGHĨA/CÁC SỰ 
KIỆN TRAO ĐỔI & 

KẾT NỐI MẠNG 
LƯỚI

HỌC TRỰC TUYẾN 
(E-LEARNING) & CÁC 
KHÓA TẬP HUẤN CÓ 
CHỨNG CHỈ VỀ ĐÔ 
THỊ THÔNG MINH

AASCTF mang đến nhiều cơ hội để 
tham gia vào các tương tác trực 
tuyến có ý nghĩa, ứng dụng các công 
cụ tương tác số thông minh, như 
Mentimeter, bao gồm (nhưng không 
giới hạn bởi):

• Hội thảo giới thiệu AASCTF

• Đối thoại có điều phối của 
Chương trình 'Đô thị Thông 
minh - Thành phố Bao trùm' 

• Hội thảo trực tuyến Giải pháp 
Thông minh

AASCTF hỗ trợ các thành phố xác 
định và xếp thứ tự ưu tiên các 
xuất phát điểm đối với các dự án 
can thiệp để hỗ trợ các thành phố 
chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng 
trở thành đô thị thông minh thực 
thụ, bao gồm (nhưng không giới 
hạn bởi):

• Khảo sát đánh giá nhu cầu 
và mức độ sẵn sàng về công 
nghệ số đối với Đô thị Thông 
minh

• Cơ sở đối với Đô thị Thông 
minh AASCTF

AASCTF không ngừng phát triển và 
hoàn thiện các khóa tập huấn, đào 
tạo trực tuyến về các kinh nghiệm 
hiện đại theo mục tiêu, bao gồm 
(nhưng không giới hạn bởi):

• Khóa đào tạo trực tuyến Đô 
thị Thông minh AASCTF

• Khóa học Chứng chỉ Quản trị 
Dữ liệu AASCTF

• Chương trình Chứng chỉ 
Thành phố Bao trùm

AASCTF phối hợp với các thành phố 
thúc đẩy liên kết trong và ngoài khu 
vực ASEAN để hỗ trợ chia sẻ kinh 
nghiệm và kết nối mạng lưới, bao 
gồm (nhưng không giới hạn bởi):

• Các sự kiện kết nối mạng lưới 
theo chuyên đề

• Các hội thảo khu vực và sự 
kiện chia sẻ kinh nghiệm

• Điều phối chương trình kết 
nghĩa

TIẾP CẬN CAN THIỆP THÔNG MINH: Thiết kế & Chuyển giao các công 
nghệ kỹ thuật số đô thị thông minh, hiện đại phù hợp với các dự án đã 
được xác định và phê duyệt. Dự án thí điểm mẫu:

CÁC DỰ ÁN 
THÍ ĐIỂM & 

CHỨNG MINH 
Ý TƯỞNG AASCTF đang hỗ trợ Baguio phát triển và triển khai hệ thống 

cảnh báo lũ sớm gắn với cải thiện quan hệ giới và bộ công cụ 
giải pháp thuận tự nhiên (nature-based solution, NBS) nhằm 
giảm nhẹ thiên tai, nâng cao khả năng thích ứng và phục hồi.
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