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QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI 

ĐOẠN 2018 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện 

tử; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2018; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”; 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

“Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 

2025 định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau 

đây: 

I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC 

- Thứ nhất, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các định hướng, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của quốc gia 

và địa phương, phù hợp với đặc thù của từng địa phương. 

- Thứ hai, là một nội dung quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông (ICT) và các phương tiện khác góp phần 

thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản 

lý của chính quyền các đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực 

phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể 

được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh, góp 

phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các Mục tiêu phát triển 

bền vững Việt Nam. 

- Thứ tư, dựa trên thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, ứng dụng các công nghệ hiện đại, 

đồng bộ, đảm bảo tính trung lập về công nghệ, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm 

bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân, đảm bảo 

sự đồng bộ giữa các giải pháp công nghệ và phi công nghệ. 

- Thứ năm, đảm bảo tính thống nhất, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng ICT hiện có 

dựa trên Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ 

thuật để đảm bảo khả năng tương tác, hoạt động đồng bộ của đô thị thông minh cũng như giữa 

các đô thị thông minh; sử dụng các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị 

thông minh. 

- Thứ sáu, tổ chức thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững kết hợp cả hai cách từ trên 

xuống và từ dưới lên, trung ương điều hành tập trung xây dựng hệ thống quy định pháp lý và 

chính sách hỗ trợ, các địa phương đóng vai trò chủ động. Khuyến khích sự tham gia đầu tư, xã 

hội hóa phát triển đô thị thông minh trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí và rủi ro, hài 

hòa lợi ích của các bên có liên quan, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước. Tổ 

chức thực hiện thí điểm điển hình, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng, tiến hành dần từng 

bước, có những tiến bộ cụ thể và vững chắc, dựa trên đặc điểm riêng của đô thị, hài hòa giữa yêu 

cầu phát triển dài hạn của đô thị với nhu cầu bức thiết của người dân, đảm bảo hiệu quả đầu tư 

ngắn hạn và dài hạn, không phát triển tự phát, tràn lan, theo phong trào. 

- Thứ bảy, giai đoạn 2018 - 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao gồm: Quy hoạch đô 

thị thông minh; Xây dựng và quản lý đô thị thông minh; Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh 

cho các tổ chức, cá nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và 



hệ thống hạ tầng ICT trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối 

liên thông và hệ thống tích hợp hai hệ thống trên. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền 

vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai 

thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo 

tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây 

dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội 

nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Giai đoạn đến năm 2020: Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến 

hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị. 

+ Rà soát, xây dựng khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững, ban hành 

các cơ chế chính sách áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm; 

+ Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị 

thông minh bền vững tại Việt Nam; 

+ Xây dựng và thí điểm triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, 

xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng trên 

nền tảng GIS và các cơ sở dữ liệu khác; xây dựng mô hình phù hợp trong quản lý dân cư, giao 

thông, đất đai và đầu tư xây dựng tại các khu vực đô thị thực hiện thí điểm; xây dựng cơ sở dữ 

liệu đô thị quốc gia giai đoạn 1 ; 

+ Hướng dẫn và triển khai áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị; 

+ Hỗ trợ tối thiểu 03 đô thị phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức 

thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh; 

+ Hỗ trợ tối thiểu 03 khu đô thị mới được đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm các giải pháp đô thị 

thông minh; 

+ 50% các Sở Xây dựng, Sở Thông tin truyền thông, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các đô thị thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh; 

+ Xây dựng, trình phê duyệt chương trình, dự án ưu tiên thí điểm phát triển đô thị thông minh 

vùng đồng bằng sông Cửu Long; 



+ Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Chương trình quốc gia về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 20201 và Kế hoạch 

phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 20302. 

- Giai đoạn đến năm 2025: Thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh. 

+ Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị 

thông minh tại Việt Nam; 

+ Công bố các tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai xây dựng thí điểm các đô 

thị thông minh, ưu tiên cho các lĩnh vực quản lý đô thị, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, 

thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT; 

+ Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng và các dữ 

liệu khác trên nền GIS tại các đô thị thí điểm giai đoạn 1; 

+ Thí điểm áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị và hệ thống tra cứu 

thông tin quy hoạch đô thị tại tối thiểu 3 đô thị từ loại II trở lên; 

+ Hỗ trợ ít nhất 6 đô thị/6 vùng kinh tế phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh 

và tổ chức triển khai thực hiện các tiện ích đô thị thông minh phục vụ cư dân đô thị; hình thành 

thí điểm Trung tâm kết nối công dân kết hợp bộ phận 1 cửa; 

+ Thí điểm áp dụng cơ chế cấp chứng nhận khu đô thị mới thông minh; 

+ 100% các Sở Xây dựng, Sở Thông tin truyền thông, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các đô thị thí điểm được đào tạo, bồi dưỡng về phát triển đô thị thông minh; 

+ Thực hiện các mục tiêu được duyệt của chương trình, dự án ưu tiên thí điểm phát triển đô thị 

thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long; 

+ Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Kế hoạch phát triển đô thị tăng 

trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030. 

- Định hướng đến năm 2030: Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng 

theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa. 

+ Tổng kết các cơ chế, chính sách thí điểm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai áp 

dụng trên diện rộng; 

+ Hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng 

đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, 

thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 



A. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nhóm 1: Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, 

định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành các hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh bền vững. 

- Hình thành thể chế, hành lang pháp lý về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, giám sát, vận 

hành đô thị thông minh hướng tới mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, hiệu quả năng 

lượng, giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị văn minh, văn hóa, phát triển bền 

vững; 

- Nghiên cứu, xây dựng các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị thông 

minh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và các đặc thù của Việt Nam; 

- Nghiên cứu xây dựng, hướng dẫn áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh 

và thiết lập cơ chế tự đánh giá mức độ phát triển đô thị thông minh theo các chỉ số chính đánh 

giá về hiệu quả hoạt động KPI; 

- Hướng dẫn ứng dụng ICT trong quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý trật tự 

xây dựng, quản lý đất xây dựng đô thị, quản lý cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, cây 

xanh, không gian ngầm,... 

- Nghiên cứu xây dựng, hướng dẫn và thiết lập cơ chế tài chính, cơ chế giám sát, phân giao các 

trách nhiệm quản lý, thực hiện phát triển đô thị thông minh. 

2. Nhóm 2: Từng bước hình thành và hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về 

lĩnh vực đô thị thông minh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đô thị 

thông minh bền vững. 

- Rà soát, nghiên cứu và ban hành hệ thống quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật và 

các hướng dẫn kỹ thuật về phát triển đô thị thông minh để quản lý và áp dụng, đảm bảo kết nối 

đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính liên thông xuyên suốt về kỹ thuật và cơ sở dữ liệu giữa các hệ 

thống và lĩnh vực quản lý nhà nước như quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, giao thông, dân cư. 

Định hướng đồng bộ hóa với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế theo từng cấp độ phù hợp với 

thực tiễn điều kiện phát triển trong nước; 

- Ban hành các quy định về quyền và trách nhiệm bảo mật, đảm bảo an toàn dữ liệu đô thị thông 

minh; 

- Đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp các luận cứ khoa học cho 

việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh hướng tới các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững; 

- Thúc đẩy sáng tạo, phát minh, sáng chế và bảo vệ sở hữu trí tuệ liên quan lĩnh vực phát triển đô 

thị thông minh; 



- Khuyến khích nghiên cứu phát triển các ứng dụng, công nghệ và giải pháp về quy hoạch đô thị 

thông minh, quản lý đô thị thông minh (quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, y tế, giáo 

dục, hệ thống cảnh báo sớm và các lĩnh vực khác), tiện ích đô thị thông minh phục vụ cho các tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng trong đô thị; 

- Phát triển các giải pháp thương mại điện tử do các tổ chức và cá nhân thực hiện đi đôi với hoàn 

thiện các cơ chế chính sách quản lý giao dịch tài chính mới trên môi trường mạng. 

3. Nhóm 3: Hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô 

thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia. 

- Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống dữ liệu không gian đô thị theo 

tầng bậc, từng bước hoàn thiện theo cấp độ đô thị, vùng và quốc gia; 

- Thực hiện, ứng dụng ICT trong quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý trật tự xây 

dựng, quản lý đất xây dựng đô thị, quản lý cấp thoát nước, thu gom xử lý rác thải, diện tích cây 

xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên, quản lý không gian ngầm đô thị và các lĩnh vực khác; 

- Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh, an toàn thông tin, xử lý sự cố. 

4. Nhóm 4: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô 

thị. 

- Phát triển ứng dụng thông minh hỗ trợ ra quyết định trong công tác lập, thẩm định, công bố 

công khai quy hoạch đô thị; 

- Phát triển hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch và tiếp nhận ý kiến góp ý, phản hồi của cộng 

đồng, thông minh hóa quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch đô thị; 

- Thực hiện đổi mới lý luận và phương pháp lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. 

5. Nhóm 5: Phát triển hạ tầng đô thị thông minh. 

a) Đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, trước mắt ưu tiên tập trung đầu tư các 

lĩnh vực sau: 

- Phát triển chiếu sáng đô thị thông minh; 

- Phát triển giao thông thông minh, hệ thống điều khiển hướng dẫn cho người tham gia giao 

thông, chỉ huy kiểm soát và xử lý ứng cứu tình huống khẩn cấp; 

- Phát triển hệ thống cấp thoát nước thông minh, đảm bảo khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và 

an toàn chất lượng; 

- Phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải đô thị thông minh; 



- Phát triển lưới điện thông minh; 

- Phát triển hệ thống cảnh báo rủi ro, thiên tai. 

b) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) 

- Phát triển các trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm; 

- Phát triển hạ tầng ICT của các đô thị; 

- Nâng cao mức độ phổ cập sử dụng, kết nối các thiết bị đầu cuối thông minh. 

6. Nhóm 6: Phát triển các tiện ích thông minh cho dân cư đô thị. 

- Hình thành các tiện ích dịch vụ công cộng thông minh nhanh gọn, thuận tiện, tiện lợi cho người 

dân; 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản trị an toàn công cộng xã hội, giám sát 

môi trường, phòng chống tội phạm và các lĩnh vực quản lý xã hội khác đi đôi với việc bảo vệ 

quyền tự do và thông tin cá nhân, kiểm soát việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân; 

- Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng thương mại điện tử, thông báo, cho phép sử dụng thanh 

toán trực tuyến các dịch vụ của cư dân đô thị; 

- Hình thành các trung tâm kết nối công dân gắn với bộ phận một cửa, hoàn thiện các cơ chế hỗ 

trợ, khuyến khích các mô hình dịch vụ trực tuyến về dịch vụ giáo dục, đào tạo trực tuyến, dịch 

vụ truy vấn cơ hội việc làm, y tế chăm sóc sức khỏe, văn hóa đô thị, vui chơi giải trí và các tiện 

ích khác; 

- Phát triển các tiện ích cảnh báo cho người dân về các vấn đề rủi ro, thiên tai, dịch bệnh và các 

vấn đề khác có mức độ ảnh hưởng lớn. 

7. Nhóm 7: Xây dựng tiềm lực phát triển đô thị thông minh bền vững. 

a) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực 

- Xây dựng, bồi dưỡng phát triển năng lực, kỹ năng, vai trò trách nhiệm của công dân thông 

minh; 

- Lồng ghép và phát triển các nội dung đào tạo về đô thị thông minh ở bậc đại học và sau đại học 

trong chương trình đào tạo các ngành đào tạo có liên quan bao gồm quy hoạch đô thị, kiến trúc, 

xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trang thiết bị công trình, đô thị, điện, nước công 

trình, quản lý đô thị và các ngành đào tạo khác; 



- Xây dựng, lồng ghép nội dung phát triển đô thị thông minh bền vững trong chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị, áp dụng đối với các đô 

thị từ loại III trở lên trong giai đoạn 2018 - 2025. 

b) Phát triển nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng khoa học công nghệ đô thị thông minh 

- Thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng các nền tảng kết nối mạng lưới, khuyến khích trao đổi 

kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đô thị thông 

minh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; 

- Khuyến khích xã hội hóa, đầu tư doanh nghiệp để hình thành và phát triển các trung tâm, cơ sở 

nghiên cứu, thí nghiệm chuyển giao công nghệ đô thị thông minh, tăng trưởng xanh; 

- Xây dựng mạng lưới liên kết, phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, các viện, trung tâm nghiên cứu, 

các doanh nghiệp, chính quyền các đô thị. Hình thành các chuỗi liên kết khép kín đào tạo - 

nghiên cứu - sản xuất - ứng dụng; 

- Nâng cao năng lực trong nước về nghiên cứu, phát triển, chế tạo, thị trường hóa các sản phẩm 

phần cứng, phần mềm phục vụ đô thị thông minh; 

- Nghiên cứu phát triển các vật liệu xây dựng, trang thiết bị công trình, trang thiết bị tiện nghi đô 

thị, công nghệ xây dựng tiên tiến sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. 

8. Nhóm 8: Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước. 

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, áp dụng các mô hình hợp tác công tư 

PPP và các mô hình đầu tư khác để đầu tư chiều sâu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, các cơ sở 

đào tạo, nghiên cứu, hiện đại hóa thiết bị các phòng thí nghiệm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị 

thông minh, trang thiết bị phục vụ quản lý đô thị và thực hiện các nội dung nhiệm vụ khác của đề 

án; 

- Đẩy mạnh, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế để phát triển nghiên cứu ứng 

dụng có hiệu quả công nghệ giải pháp phát triển đô thị thông minh; 

- Ban hành các cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai và các ưu đãi khác để 

khuyến khích thu hút các thành phần tham gia phát triển đô thị thông minh. 

9. Nhóm 9: Tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ về phát triển đô 

thị thông minh bền vững. 

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin về phát triển đô thị thông minh với các quốc gia, tổ chức 

quốc tế; 

- Tranh thủ sự giúp đỡ đẩy mạnh hội nhập của các tổ chức quốc tế trong phát triển đô thị thông 

minh, hợp tác thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực cũng như 

tiếp cận công nghệ tiên tiến; 



- Nghiên cứu, xây dựng các căn cứ pháp lý và điều kiện thuận lợi để Việt Nam cam kết và tham 

gia tích cực trong các hoạt động của cộng đồng ASEAN và quốc tế về phát triển đô thị thông 

minh; 

- Tham gia các diễn đàn quốc tế về phát triển đô thị thông minh để kịp thời nắm bắt các xu 

hướng mới của thế giới trong việc đánh giá, phát triển đô thị thông minh. 

10. Nhóm 10: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các 

thành phần kinh tế - xã hội và cộng đồng về vai trò và lợi ích về đô thị thông minh; tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, ý nghĩa của đô thị thông minh, khuyến khích 

sự chủ động tham gia; 

- Đẩy mạnh các hình thức đa dạng đối thoại chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cho 

doanh nghiệp trong các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh; 

- Tổ chức các mô hình đa dạng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cộng 

đồng, hướng dẫn sử dụng các tiện ích về đô thị thông minh; 

- Định kỳ tổ chức các sự kiện về phát triển đô thị thông minh nhằm cung cấp thông tin về tình 

hình triển khai cũng như thu hút sự quan tâm, góp ý của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội; 

- Định kỳ tổ chức đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích 

tiêu biểu, các đô thị đã đạt được hiệu quả tích cực trong triển khai xây dựng phát triển đô thị 

thông minh. 

B. CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Chấp thuận về nguyên tắc 07 nhóm nhiệm vụ ưu tiên để triển khai thực hiện Đề án kèm theo lộ 

trình, phân công thực hiện (Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này). 

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí để thực hiện Đề án sẽ được xác định trên cơ sở kinh phí của từng đề án, kế 

hoạch, dự án, nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ các nguồn: vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn 

doanh nghiệp, vốn vay ODA, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Xây dựng: 



- Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Đề án; phối hợp với các bộ, ngành và địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án. 

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối tổng thể thực hiện thí điểm phát triển đô 

thị thông minh; chỉ đạo, phối hợp với các địa phương để rà soát, đánh giá, lựa chọn, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt khu vực thực hiện thí điểm và chương trình, kế hoạch thực hiện thí điểm; 

hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm; tổ chức rút kinh nghiệm theo 

giai đoạn và nhân rộng các mô hình phù hợp điều kiện Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

để áp dụng cho các chương trình, dự án thí điểm. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông 

minh. 

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương việc thực hiện Đề án. Hàng năm tổng 

hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ 

và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai áp dụng Khung tham 

chiếu ICT phát triển đô thị thông minh; quy định chung về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu đô thị; 

xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ICT áp dụng cho đô thị thông minh. 

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương tổ chức thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông 

minh. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng về phát triển hạ tầng ICT phục vụ phát triển đô thị thông 

minh. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, thống nhất quản lý về việc đảm bảo an 

toàn thông tin phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp ICT đảm bảo sẵn sàng hạ tầng ICT phục vụ phát triển đô thị thông 

minh. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Chỉ đạo, ưu tiên các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh trong quá trình thực hiện Đề án “Hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định số 

844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 



- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc 

gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu phát triển các ứng dụng giải pháp 

thông minh, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, viện 

nghiên cứu và doanh nghiệp. 

4. Bộ Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển nền công nghiệp điện tử thông 

tin truyền thông trong nước, sản xuất tạo nguồn cung ứng tại chỗ cho quá trình xây dựng, vận 

hành, bảo dưỡng, thay thế thiết bị phục vụ phát triển đô thị thông minh. 

- Chủ trì, chỉ đạo thống nhất quản lý và phát triển các ứng dụng đô thị thông minh trong lĩnh vực 

quản lý, điều tiết năng lượng, mạng lưới điện thông minh và các lĩnh vực khác theo chức năng 

nhiệm vụ của ngành. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ 

và các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu 

không gian đô thị (thống nhất dữ liệu nền địa lý, dữ liệu đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, 

dữ liệu địa chất và các dữ liệu không gian khác trên nền tảng GIS) đáp ứng yêu cầu phát triển đô 

thị thông minh. 

- Chủ trì, chỉ đạo thống nhất quản lý và phát triển các ứng dụng đô thị thông minh, chia sẻ dữ 

liệu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở đào tạo lồng ghép nội dung phát triển đô thị thông minh trong 

chương trình đào tạo theo lộ trình phù hợp. 

- Chủ trì, chỉ đạo thống nhất quản lý và phát triển các ứng dụng đô thị thông minh trong lĩnh vực 

đào tạo và các lĩnh vực khác theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

- Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan phát 

triển đội ngũ nguồn nhân lực phát triển đô thị thông minh. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học 

và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xác định và phân bổ nguồn tài chính trong nước và 

điều phối các nguồn tài trợ của nước ngoài thúc đẩy phát triển đô thị thông minh. 

- Chủ trì xây dựng các cơ chế chính sách về đầu tư, thu hút đầu tư phát triển đô thị thông minh. 



8. Bộ Tài chính: 

Cân đối bố trí ngân sách cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

Đề án phù hợp với từng giai đoạn và danh mục nhiệm vụ ưu tiên của Đề án. 

9. Các bộ, ngành, địa phương: 

- Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các 

nhiệm vụ đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình, Đề án các 

lĩnh vực có liên quan đến phát triển đô thị thông minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Căn cứ các nhóm nhiệm vụ và các nhiệm vụ ưu tiên của Đề án, rà soát các chương trình, kế 

hoạch, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập kế hoạch nhiệm vụ cụ thể 

hàng năm và theo giai đoạn để phát triển, ứng dụng các lĩnh vực đô thị thông minh theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, lập nhu cầu vốn ngân sách nhà nước dài hạn và hàng năm để thực hiện 

Đề án, gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để 

tổng hợp, báo cáo. 

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương báo cáo do cơ 

quan thường trực Đề án hướng dẫn thống nhất, trước ngày 31 tháng 11 hàng năm đến Bộ Xây 

dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

- Chỉ đạo nghiên cứu, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn 

phù hợp quan điểm và nguyên tắc của Đề án, lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt, bố trí ngân sách và huy động các nguồn 

vốn hỗ trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo phân cấp và quy định pháp luật hiện 

hành để triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Rà soát, nghiên cứu, đăng ký các chương trình, kế hoạch thực hiện thí điểm, gửi cơ quan 

thường trực Đề án để phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các đô thị trực thuộc nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện phát triển đô 

thị thông minh. 

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương báo cáo do cơ 

quan thường trực Đề án hướng dẫn thống nhất, về Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông 

và các bộ, ngành có liên quan trước ngày 31 tháng 11 hàng năm để tổng hợp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các 
Vụ: TH, KTTH, QHQT, KGVX, QHĐP, NC, NN; 

- Lưu: VT, CN (2). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng 

  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC 7 NHÓM NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 

NĂM 2030” 

(Kèm theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) 

TT 
Nhóm nhiệm vụ ưu tiên và nội dung 

chính 

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn kinh 

phí 

I 
Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách 

phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam 

1 

Lồng ghép chính sách quy hoạch, quản 

lý và phát triển đô thị thông minh trong 

Luật Quản lý phát triển đô thị 

Bộ Xây 

dựng 

Các bộ, ngành, địa 

phương 

2018 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

2 

Quy chế quản lý đầu tư phát triển đô thị 

thông minh áp dụng cho các khu vực 

triển khai thí điểm 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

2018 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 



chính 

3 

Quy định về định mức, quản lý chi phí 

dự án đầu tư hạ tầng đô thị thông minh 

áp dụng cho các khu vực triển khai thí 

điểm 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính 

2018 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

4 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ 

thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy 

định, hướng dẫn liên quan đến quy 

hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và 

quản lý phát triển đô thị đáp ứng yêu 

cầu phát triển đô thị thông minh 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Công Thương, Giao 

thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi 

trường 

2018 - 

2022 

Ngân sách 

trung ương 

5 

Hướng dẫn áp dụng hệ thống hỗ trợ ra 

quyết định (GDSS) trong quy hoạch đô 

thị 

Bộ Xây 

dựng 

Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, các đô thị 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

6 

Quy chế cung cấp thông tin quy hoạch 

đô thị trên nền GIS, ứng dụng công 

nghệ vệ tinh quốc gia 

Bộ Xây 

dựng 

Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, các đô thị, 

các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Khoa học 

và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt 

Nam 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

7 

Xây dựng quy định khung về công 

nhận khu đô thị mới thông minh và các 

chính sách ưu tiên, ưu đãi 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Công 

Thương, Tài chính, 

Nội vụ 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

8 

Quy chế về việc thành lập Trung tâm 

kết nối công dân gắn với bộ phận 1 cửa 

liên thông 

Bộ Nội vụ 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính, Công 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 



Thương 

9 

Xây dựng và triển khai áp dụng các chỉ 

số chính đánh giá về hiệu quả hoạt 

động (KPI) cho đô thị thông minh ở 

Việt Nam 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Bộ: Xây dựng, 

Khoa học và Công 

nghệ, Giao thông 

vận tải, Tài nguyên 

và Môi trường, 

Công Thương, Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch, Tư pháp, 

Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

trung ương 

10 

Xây dựng quy định về chia sẻ dữ liệu 

công cộng, điện toán đám mây và dùng 

chung hạ tầng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong đô thị thông minh 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Bộ: Xây dựng, 

Khoa học và Công 

nghệ, Giao thông 

vận tải, Tài nguyên 

và Môi trường, 

Công Thương, Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch, Công an, 

Tư pháp, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

11 

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về truyền thông và trao đổi thông 

tin trong đô thị thông minh 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Bộ: Xây dựng, 

Khoa học và Công 

nghệ, các bộ, ngành 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

trung ương 

12 

Quy định chung về lập, quản lý, duy 

trì, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu 

không gian đô thị thông minh liên 

thông đa ngành theo mô đun hóa, lộ 

trình đến năm 2020 và các năm tiếp 

theo 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Các Bộ: Xây dựng, 

Thông tin và 

Truyền thông, Nội 

vụ, Tư pháp, Kế 

hoạch và Đầu tư, 

Tài chính 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

13 

Xây dựng trình phê duyệt và tổ chức 

thực hiện Chương trình quốc gia về 

khoa học công nghệ phục vụ phát triển 

đô thị thông minh ở Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2025 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các Bộ: Xây dựng, 

Thông tin và 

Truyền thông và 

các bộ, ngành, địa 

phương 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

trung ương 

14 

Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ 

phát triển đô thị thông minh tại Việt 

Nam đến năm 2025 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các Bộ: Xây dựng, 

Thông tin và 

Truyền thông và 

các bộ, ngành 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

trung ương 

II 
Thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh số 

hóa liên thông đa ngành 



1 

Thiết lập, duy trì và vận hành cơ sở dữ 

liệu khung cho hệ thống đô thị toàn 

quốc trên nền GIS, giai đoạn 1. 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Tài nguyên 

và Môi trường, 

Thông tin và 

Truyền thông, Kế 

hoạch và Đầu tư 

(Tổng cục Thống 

kê), Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, các đô 

thị 

2018 - 

2025 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 

2 

Xây dựng và triển khai áp dụng Khung 

tham chiếu ICT phát triển đô thị thông 

minh tại Việt Nam 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Bộ: Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, 

các đô thị 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 

3 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án 

xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm và 

dịch vụ đô thị thông minh, thí điểm 

triển khai và sử dụng các sản phẩm và 

dịch vụ đô thị thông minh do các doanh 

nghiệp trong nước phát triển. 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các bộ, ngành, địa 

phương 

2019 - 

2020 

Ngân sách 

trung ương 

4 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án 

đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị 

thông minh 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các bộ, ngành, địa 

phương 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

trung ương 

5 

Xây dựng mô hình quản lý liên thông 

về dân cư, đất đai, giao thông, quy 

hoạch đô thị và đầu tư xây dựng tại các 

khu vực thí điểm 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Bộ: Nội vụ, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Công an, Kế hoạch 

và Đầu tư (Tổng 

cục Thống kê), Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, các đô thị 

2018 - 

2020 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 

6 

Xây dựng thí điểm hệ thống cơ sở dữ 

liệu liên thông dân cư, đất đai, giao 

thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây 

dựng, ứng dụng công nghệ vệ tinh - 

rada 3D 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Tài nguyên 

và Môi trường, 

Thông tin và 

Truyền thông, Kế 

hoạch và Đầu tư 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 



(Tổng cục Thống 

kê), Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, các đô 

thị 

7 

Xây dựng thí điểm hệ thống cơ sở dữ 

liệu không gian phục vụ phát triển đô 

thị thông minh 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Các Bộ: Xây dựng, 

Giao thông vận tải, 

Khoa học và Công 

nghệ, Thông tin và 

Truyền thông, Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, các đô thị 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 

8 
Điều tra khảo sát, thu thập bổ sung dữ 

liệu đô thị theo hệ thống chỉ tiêu cơ bản 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

(Tổng cục 

Thống kê) 

Các Bộ: Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, 

các đô thị 

Hàng 

năm 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 

9 

Duy trì, vận hành và ứng dụng cơ sở dữ 

liệu đô thị phục vụ công tác quản lý, 

phát triển đô thị tại các địa phương 

Ủy ban 

nhân dân 

các tỉnh, 

các đô thị 

Các Bộ: Kế hoạch 

và Đầu tư (Tổng 

cục Thống kê), Xây 

dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, 

Giao thông vận tải, 

Khoa học và Công 

nghệ, Tài chính 

Hàng 

năm 

Xã hội hóa 

PPP 

III Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển quy hoạch đô thị thông minh bền vững 

1 

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ hỗ 

trợ ra quyết định trong công tác lập, 

thẩm định quy hoạch đô thị, đề xuất 

khu vực, chương trình phát triển đô thị 

tại 03 đô thị 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Khoa học và Công 

nghệ, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính 

2019 - 

2025 

Ngân sách 

nhà nước; 

hỗ trợ quốc 

tế 
2 

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ 

cán bộ quản lý, tư vấn thiết kế về đô thị 

thông minh 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Nội vụ, 

Thông tin và 

Truyền thông, Khoa 

học và Công nghệ, 

Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính 

Hàng 

năm 

3 
Ứng dụng BIM trong các dự án đầu tư 

xây dựng công trình tại đô thị 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Khoa học 

và Công nghệ, Kế 

hoạch và Đầu tư 

Hàng 

năm 



IV 
Lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển hạ tầng đô thị 

thông minh 

1 

Định hướng, thu hút đầu tư cải tạo 

chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện 

hữu để ứng dụng công nghệ đô thị 

thông minh 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, 

Ủy ban 

nhân dân 

các đô thị 

Các Bộ: Xây dựng, 

Thông tin và 

Truyền thông, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư 

2018 - 

2025 

Ngân sách 

nhà nước, 

hỗ trợ quốc 

tế, xã hội 

hóa PPP 

2 

Định hướng, thu hút đầu tư phát triển 

hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh ưu 

tiên (chiếu sáng đô thị, giao thông, cấp 

nước, thoát nước, thu gom, xử lý chất 

thải rắn, lưới điện, cảnh báo) 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, 

Ủy ban 

nhân dân 

các đô thị 

Các Bộ: Xây dựng, 

Thông tin và 

Truyền thông, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư 

2018 - 

2025 

3 

Đầu tư xây dựng các trung tâm quản lý, 

điều hành, xử lý tập trung dữ liệu đô 

thị, đa nhiệm 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, 

Ủy ban 

nhân dân 

các đô thị 

Tổng cục Thống kê, 

các Bộ: Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính 

2018 - 

2025 

4 

Định hướng, thu hút đầu tư các khu đô 

thị mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 

ứng dụng công nghệ đô thị thông minh 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, 

Ủy ban 

nhân dân 

các đô thị 

Các Bộ: Xây dựng, 

Thông tin và 

Truyền thông, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư 

2018 - 

2025 

5 Đầu tư nâng cấp phát triển hạ tầng Ủy ban Các Bộ: Thông tin 2018 - 



công nghệ thông tin và truyền thông 

của các đô thị, nâng cao mức độ phổ 

cập sử dụng, kết nối các thiết bị đầu 

cuối thông minh 

nhân dân 

cấp tỉnh, 

Ủy ban 

nhân dân 

các đô thị 

và Truyền thông, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông 

vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài 

chính, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư 

2025 

V 
Lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh 

bền vững 

1 
Lập kế hoạch thực hiện chuỗi đô thị 

thông minh 

Bộ Xây 

dựng 

Các bộ, ngành, địa 

phương triển khai 

thí điểm 

2019 - 

2020 

Xã hội hóa 

PPP, hỗ trợ 

quốc tế, 

ngân sách 

nhà nước 

2 

Xem xét, lập, phê duyệt và triển khai 

xây dựng Đề án thí điểm phát triển đô 

thị thông minh cấp đô thị, tổ chức thực 

hiện 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp 

tỉnh/Bộ 

Xây dựng 

Các bộ, ngành, địa 

phương triển khai 

thí điểm 

2019 - 

2025 

3 

Xem xét, lập, phê duyệt và triển khai 

xây dựng Đề án thí điểm phát triển đô 

thị thông minh cấp khu đô thị mới, tổ 

chức thực hiện 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Bộ Xây dựng và 

các bộ, ngành, địa 

phương triển khai 

thí điểm 

2019 - 

2025 

4 

Tổ chức xây dựng chương trình, dự án 

thí điểm phát triển đô thị thông minh 

vùng đồng bằng sông Cửu Long theo 

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 

tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, lấy 

Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang và 

Trà Vinh là hạt nhân, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện 

Bộ Xây 

dựng 

Các bộ, ngành, địa 

phương triển khai 

thí điểm 

2018 - 

2025 

5 

Đánh giá tổng kết và đề xuất định 

hướng phát triển đô thị thông minh tại 

Việt Nam giai đoạn tiếp theo 

Bộ Xây 

dựng 

Các bộ, ngành, địa 

phương triển khai 

thí điểm 

2025 

VI Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử 

1 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng 

Chính phủ điện tử, phát triển các dịch 

vụ hành chính công 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ, các bộ, 

ngành, địa phương 

  

Ngân sách 

nhà nước, 

hỗ trợ quốc 

tế, xã hội 

hóa PPP 

VII 
Thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và chuyên môn 

đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh theo các giai đoạn 

1 Xây dựng và hoàn thiện chương trình Bộ Xây Các Bộ: Nội vụ, 2018 - Ngân sách 



đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý xây dựng và phát triển đô thị 

thông minh đáp ứng yêu cầu triển khai 

thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

quản lý xây dựng và phát triển đô thị 

dựng Thông tin và 

Truyền thông, Giao 

thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Khoa học 

và Công nghệ, Tư 

pháp, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính 

2020 nhà nước, 

hỗ trợ quốc 

tế, xã hội 

hóa PPP 

2 

Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng về quản lý xây dựng và phát 

triển đô thị đối với từng nhóm đối 

tượng làm cơ sở cho việc xây dựng các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù 

hợp với các nhóm đối tượng cụ thể 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Nội vụ, 

Tư pháp, Khoa học 

và Công nghệ, Tài 

chính 

2018 - 

2020 

3 

Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 

giảng viên về phát triển đô thị thông 

minh 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Khoa học 

và Công nghệ, Nội 

vụ, Tư pháp, Kế 

hoạch và Đầu tư, 

Tài chính 

2018 - 

2025 

4 

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ quản lý, chuyên môn Sở Xây dựng, 

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các đô thị về phát triển đô thị thông 

minh 

Bộ Xây 

dựng 

Các Bộ: Thông tin 

và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Nội vụ, 

Tư pháp, Khoa học 

và Công nghệ, Tài 

chính 

2018 - 

2025 

5 

Phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đô 

thị thông minh trong cộng đồng. 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Bộ: Xây dựng, 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn, các bộ, ngành, 

địa phương 

2018 - 

2025 

  

 



 

1 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

2 Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 


