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Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN, sáng kiến đưa Đông
Nam Á lên vị trí dẫn đầu, theo HSBC
HSBC ủng hộ Chính phủ của 10 nước thành viên khu vực ASEAN vừa phê duyệt việc tham gia
Mạng lưới Thành phố Thông minh của 26 thành phố trong khu vực (Smart Cities Network ASCN). ASCN sẽ giúp Đông Nam Á phát triển các thành phố một cách bền vững, tối ưu hóa sự
phát triển của các nền kinh tế số trong khu vực, và đẩy mạnh mối liên hệ quốc tế của ASEAN.
Ba thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ là một phần
trong mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN do Singapore đề xuất. Thủ tướng
Singapore Lý Hiển Long đưa ra thông báo này trong chuyến thăm chính thức 3 ngày đến
Singapore của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN
lần thứ 32i.
Theo bản tóm tắt do ban thư ký ASEAN gửi ra, các chính phủ sẽ phát triển một nền tảng hạ
tầng nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế, kết nối các thành phố thành viên với đầu tư tư nhân
và đảm bảo nguồn vốn từ các tổ chức đầu tư giữa các bên.

ASCN tiên phong trong phát triển Thành phố Thông minh
Danielle Walsh, Giám đốc Toàn cầu phụ trách mảng kỹ thuật số của HSBC cho rằng cách tiếp
cận về mạng lưới thành phố thông minh của Đông Nam Á là một ý tưởng mang tính dẫn đầu
trên toàn cầu: “Việc hình thành mạng lưới ASCN đồng nghĩa với việc các sáng kiến liên quan
đến thành phố thông minh của ASEAN sẽ có sức mạnh tổng hợp lớn hơn tổng sức mạnh của
từng sáng kiến riêng lẻ và là đòn bẩy giúp đưa khu vực tiến những bước xa hơn trong những
tiến bộ liên quan đến Thành phố Thông minh trên toàn cầu.”
Cơ cấu của “Thành phố thông minh” mở ra yêu cầu xây dựng các khu vực thành thị trong đó
tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao hoạt động của thành phố về
mọi mặt từ quy hoạch giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng đến việc bảo tồn năng lượng và
nguồn nước.
HSBC ủng hộ sáng kiến Thành phố Thông minh
Sự phát triển của ASCN và các thành phố thông minh nói chung tại Đông Nam Á ra đời nhằm
đáp ứng nhu cầu đô thị hóa ngày càng tăng trong khu vực, vốn tạo áp lực không hề nhỏ lên
cơ sở hạ tầng, các biện pháp quản lý khí hậu của thành phố cũng như hệ thống xử lý rác thải
và vệ sinh cơ bản cho người dân thành phố.
Khoảng 49% dân số trong khu vực hiện đang sống tại thành thị.ii Tốc độ đô thị hóa nhanh
chóng đồng nghĩa với trong khoảng thời gian 2015 đến 2030, có khoảng 100 triệu người
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trong khu vực ASEAN được kỳ vọng sẽ chuyển từ vùng nông thôn đến sống tại các thành
phố.iii
Jennifer Doherty, Giám đốc Sáng kiến của Khối Quản lý tiền tệ và Thanh khoản Toàn cầu
HSBC cho biết: “Đô thị hóa mang đến tăng trưởng và thịnh vượng cho các nền kinh tế, doanh
nghiệp và các cá nhân nhưng đồng thời cũng chứa đựng những thách thức vốn có như sự
quá tải, tội phạm, ô nhiễm, bất bình đẳng và giá nhà tăng cao.”
“Cá nhân từng quốc gia trong khối ASEAN nhận thức được những vấn đề này và đang nỗ lực
hành động hướng đến một tương lai bền vững thông qua các sáng kiến của Thành phố Thông
minh, nhưng nếu lý tưởng hợp nhất ASEAN trở thành hiện thực, các chương trình quốc gia
này cần được tăng cường kết nối.”
“Thành công cũng sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của các chính phủ, các nhà điều hành chính
sách và các doanh nghiệp. Với mạng lưới hoạt động tại ASEAN, các sáng kiến và trọng tâm
phát triển tài trợ bền vững, HSBC có thể hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn này.”
Một số chủ đề chính của ý tưởng “thành phố thông minh” bao gồm những cải thiện liên
quan:
• Cơ sở hạ tầng ‘cứng’: như năng lượng, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng giao thông và nước
• Tòa nhà thông minh: thay đổi lượng điện năng sử dụng phù hợp với số người sử
dụng thực tế, tiêu thụ năng lượng linh hoạt, sử dụng năng lượng tái tạo
• Chăm sóc sức khỏe: lưu trữ thông tin sức khỏe điện tử, sử dụng người máy trong
việc khám chữa bệnh và chăm sóc
• Hạ tầng giao thông: đỗ xe thông minh, hệ thống vận tải công cộng, quản lý giao
thông, phương tiện vận chuyển bằng điện
• An ninh: hệ thống chiếu sáng đường phố, phòng chống tội phạm sử dụng cơ sở dữ
liệu
Tiềm năng 200 tỉ đô la Mỹ của ASEAN
ASCN là một bước tiến lớn trong quá trình hiện đại hóa các thành phố Đông Nam Á nhằm
giúp các thành phố này nâng cao tính hiệu quả, cũng như đẩy mạnh các chuẩn mực về công
nghệ xuyên suốt các quốc gia trong khu vực.
Đây là vấn đề sống còn của việc số hóa nền kinh tế trong khu vực, được dự báo sẽ đạt 200 tỉ
đô la Mỹ đến năm 2025iv.
Lĩnh vực cần tập trung liên quan đến hạ tầng giao thông thông minh, cụ thể là các mô hình hệ
thống vận chuyển điện tử tự điều khiển, được kết nối, và chia sẻ như các phương tiện vận
chuyển bằng điện, chia sẻ phương tiện vận chuyển xe bốn bánh.
Bà Walsh cho biết thêm: “ASEAN đang trên đà chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện và công nghệ
hứa hẹn mang đến một cách sống mới, trải nghiệm tốt hơn cho các công dân tại các thành
phố thông minh. Theo đó, các cơ hội kinh doanh phát sinh từ mạng lưới các thành phố thông
minh là rất lớn.”
“Việc chuyển đổi về hạ tầng giao thông thông minh – cùng với năng lượng, cơ sở hạ tầng và
chăm sóc sức khỏe thông minh – sẽ là những yếu tố làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của
những thành phố này trong thập kỷ tới, và các doanh nghiệp cần giữ vai trò tích cực trong
quá trình thay đổi này.”
Xây dựng hệ thống kết nối tài chính trong bối cảnh sức tiêu thụ tại ASEAN đang tăng
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Sự phát triển của các nền kinh tế kỹ thuật số và tầng lớp trung lưu tại châu Á đang thay đổi
cách các cá nhân và doanh nghiệp mua hàng hóa và kỳ vọng của họ đối với các hình thức
thanh toán.
Tại Đông Nam Á, có khoảng 4 triệu người trong khối ASEAN có thể truy cập vào Internet mỗi
tháng và thị trường thương mại điện tử được kỳ vọng đạt 88 tỉ đô la Mỹ đến năm 2025 với
tiềm năng có thể đạt mức 120 tỉ đôv.
Có một số thử thách nhất định trong lộ trình phát triển thanh toán và thương mại nhưng các
doanh nghiệp và chính phủ đang có những hành động cụ thể.
Tháng 12 năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt giai đoạn 2016-20120 với mục tiêu đến cuối năm 2020 tỷ trọng tiền mặt trên
tổng thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Bộ Tài Chính Việt Nam cũng kêu gọi sự hợp tác giữa
ngân hàng và cơ quan thuế, cơ quan hải quan nhằm cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh
quy trình thông quan và đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước. Mục tiêu
đặt ra hướng đến tỉ lệ 80% thanh toán thuế tại các thành phố được thực hiện thông qua các
ngân hàng và hỗ trợ kho bạc tại các tỉnh thành áp dụng các hệ thống thanh toán không dùng
tiền mặt đến năm 2020.
Bà Doherty kết luận: “Các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức mong muốn thực hiện các
giao dịch thanh toán một cách tiện lợi, nhanh chóng, xuyên suốt và an toàn.
“Tiêu thụ kỹ thuật số tăng tại ASEAN là điểm sáng trong câu chuyện phát triển của khu vực;
tuy nhiên, giao dịch thanh toán nhanh giữa các thị trường là yếu tố kết nối của khu vực.
Thông qua các sáng kiến thành phố thông minh, ASEAN đang đi đầu trong lĩnh vực này.”
Tại Đông Nam Á, các dự án trong khuôn khổ Thành phố Thông minh đang được thực hiện
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Thái Lan – Kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế thành hệ thống sinh thái số hóa với mục tiêu
xây dựng hơn 100 thành phố thông minh trong hơn hai thập kỷ tới.
Việt Nam – Giới thiệu thanh toán không dùng tiền mặt và đưa vào ứng dụng các thiết bị
hoặc hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt đến năm 2020.
Malaysia – Tháng Giêng 2018, Kula Lumpur ký thỏa thuận với dịch vụ đám mây của
Alibaba để sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho cơ sở hạ tầng máy tính đám mây
của quốc gia này. Hệ thống này sẽ hoạt động hỗ trợ hệ thống giao thông, quy hoạch
thành phố và ứng phó với các tình huống bất ngờ
Philippines – Surbana Jurong, công ty quy hoạch đô thị có trụ sở đặt tại Singapore đã ký
Biên bản ghi nhớ với chính phủ Philippine nhằm phát triển New Clark City, định hướng
như một thành phố thay thế cho thủ đô Manila đang quá tải. Giai đoạn đầu sẽ được
hoàn thành vào năm 2022.
Indonesia: 10 thành phố thí điểm đã áp dụng thẻ thông minh trong việc cung cấp các hỗ
trợ và các dịch vụ xã hội tích hợp.vi Vào tháng Sáu 2017, Ngân hàng Thế Giới và chính phủ
Thụy Sĩ đã thành lập Quỹ đầu tư ủy thác Đô thị hóa bền vững của Indonesia trị giá 13,4
triệu đô la Mỹ nhằm đảm bảo quá trình đô thị thóa được diễn ra một cách ổn định về
mặt kinh tế, xã hội và môi trườngvii
Úc – Úc vừa mới cam kết 23,2 triệu đô la Mỹ nhằm phát triển các thành phố thông minh
tại ASEAN. Chương trình này sẽ thiết lập một ngân hàng thông tin về các ý tưởng quy
hoạch đô thị bền vững nhằm chia sẻ thông tin giữa ASEAN và Úc.
Ends/more
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Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:
Mai Phan Tố Uyên (+84) 028 35203273 uyenmai@hsbc.com.vn
Ghi chú cho Ban Biên Tập:
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là nhà sáng lập của Tập đoàn HSBC. Ngân hàng phục vụ hơn
38 triệu khách hàng thông qua bốn Khối kinh doanh toàn cầu: Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và Quản lý
tài sản, Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, Khối Dịch vụ ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn và Khối
Ngân hàng tư nhân toàn cầu. Mạng lưới của chúng tôi gồm 3.900 văn phòng và bao phủ 67 quốc gia và
vùng lãnh thổ tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị
giá 2.522 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức
ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.

HSBC Việt Nam
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay
là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên
thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt
Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại
TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà
Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu
sản phẩm, và số lượng khách hàng.
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https://www.straitstimes.com/singapore/hanoi-ho-chi-minh-city-and-da-nang-to-be-part-of-asean-smart-cities-network-pm-lee
http://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-Statistical-Leaflet-2017_Final.pdf
iii
United Nations, Department of Economic and Social Affairs: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision
http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/ File 3
iv Google and Temasek research:
According to research by Google Inc. and Temasek Holdings Pte, published May 2016. Report slide deck:
https://docs.google.com/presentation/d/1Bp4KT-W8RF4ZorPUthts8XB7QHBhsEnY1T5G7XifU0/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1421568192_0_54 , see also
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-24/google-temasek-see-s-e-asia-web-economy-reaching-200-billion
and https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/about-deloitte/sea-about-aec-digital-economy-free-flow-of-data2016.pdf
v According to research by Google Inc. and Temasek Holdings Pte, published May 2016. Report slide deck:
ii

https://docs.google.com/presentation/d/1Bp4KT-W8RF4ZorPUthts8XB7QHBhsEnY1T5G7XifU0/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1421568192_0_54 , see also http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-0524/google-temasek-see-s-e-asia-web-economy-reaching-200-billion
and https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/about-deloitte/sea-about-aec-digital-economy-free-flow-of-data-2016.pdf
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https://en.tempo.co/read/news/2017/08/24/056902737/Home-Affair-Ministry-Aims-to-Turn-100-Districts-into-Smart-Cities
http://insight.jakartaglobe.id/smart-cities-in-indonesias-future-challenges-and-opportunities/
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