
10 thành phố thông minh hàng đầu  

Khi nhiều người tràn vào các khu vực đô thị trên khắp thế giới, dân số tăng 

lên làm căng thẳng cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Các thành phố toàn cầu hiện 

chiếm hơn một nửa dân số thế giới và Liên Hợp Quốc dự kiến con số này 

sẽ tăng lên 68% vào giữa thế kỷ này. Làm thế nào tất cả những cư dân 

này sẽ di chuyển qua và xung quanh các thành phố, và làm thế nào các 

thành phố sẽ cung cấp năng lượng, nước, vệ sinh và các nhu cầu cơ bản 

khác? Bằng cách tận dụng công nghệ dựa trên Internet of Things (IoT) và 

tích hợp dân số trực tuyến vào các hệ thống mới làm cho một thành phố 

hoạt động - một thành phố thông minh mới và đang phát triển. 

Các chính trị gia và các nhà quy hoạch đô thị đã đặt nền móng để tận dụng 

công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người dân và cung cấp hiệu quả cao 

hơn trong việc cung cấp dịch vụ trong nhiệm vụ tạo ra các thành phố thông 

minh này. Phần lớn công việc này đang ở giai đoạn sơ khai, khi các thành 

phố xây dựng một nền tảng "thông minh". Sau khoảng 10 năm, họ đang 

bước vào một giai đoạn phát triển mới khi các giải pháp kỹ thuật số được 

khai thác để cung cấp thông tin thời gian thực cho người dùng và nhà cung 

cấp thông qua các ứng dụng được kết nối. 

Điều gì làm cho một thành phố thông minh? Nói chung, nó đòi hỏi các giải 

pháp IoT thông minh tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và chính phủ để thu hút 

công dân tốt hơn trong việc quản lý dịch vụ. Các cảm biến, mạng và ứng 

dụng thu thập dữ liệu về việc sử dụng năng lượng, khối lượng và mô hình 

lưu lượng truy cập, mức độ ô nhiễm và các chủ đề khác sau đó được phân 

tích và sử dụng để sửa chữa và dự đoán việc sử dụng và mô hình. Làm 

cho dữ liệu đó có sẵn cho tất cả mọi người thông qua các hệ thống truy 

cập mở cho phép công dân và doanh nghiệp tận dụng thông tin đó cho 

mục đích riêng của họ. 

Có lẽ hơn thế nữa, các thành phố thông minh đòi hỏi các nhà lãnh đạo có 

tầm nhìn dài hạn và những người cam kết hợp tác. Nhiều cơ quan, chuyên 

gia tư vấn và các công ty tư nhân theo dõi sự phát triển của các thành phố 

thông minh, và có tám chủ đề được công nhận chung kết hợp để làm cho 

một thành phố thông minh: 



 

• Di động  

• Chăm sóc sức khỏe 

• An ninh 

• Nước 

• Năng lượng 

• Tham gia Cộng đồng 

• Phát triển kinh tế và Nhà ở 

• Chất thải 

 

Trong mỗi đối tượng đó, ba lớp làm việc cùng nhau để làm cho một thành 

phố thông minh hoạt động. Theo một báo cáo gần đây của McKinsey, lớp 

đầu tiên là một cơ sở công nghệ bao gồm một khối lượng quan trọng của 

điện thoại thông minh và cảm biến được kết nối bởi các mạng truyền thông 

tốc độ cao. Một lớp thứ hai của các ứng dụng cụ thể chuyển luồng dữ liệu 

thô liên tục thành cảnh báo, hiểu biết và hành động. 

Ứng dụng thứ ba có thể là quan trọng nhất: nhận được sự tham gia và 

tham gia từ công chúng. Ví dụ, các ứng dụng hiển thị lưu lượng truy cập 

trong thời gian thực cho phép người lái xe và người đi bộ lên kế hoạch tốt 

hơn cho các tuyến đường du lịch và thích nghi tại một thời điểm thông báo. 

Khả năng đó tăng tốc tất cả mọi người cùng và, hy vọng, ngăn chặn dự 

phòng hơn nữa trong khu vực tắc nghẽn. 

Hàng chục ứng dụng đã có sẵn ở mỗi khu vực đang phát triển. Lập bản đồ 

tội phạm thời gian thực, ví dụ, giúp kiểm soát; khám chữa bệnh từ xa đưa 

người hành nghề y tế vào nhà bệnh nhân; theo dõi kỹ thuật số các thùng 

chứa chất thải cho người vận chuyển rác biết khi có thể đầy; cơ sở dữ liệu 

mở cho phép chủ doanh nghiệp thích ứng dựa trên lưu lượng giao thông 

hoặc người đi bộ; nền tảng kết nối trực tuyến cung cấp truy cập internet 

hoặc sạc pin cho các thiết bị cá nhân. 

Một số thành phố đang phát triển các dịch vụ này hơn những thành phố 

khác, với những thành phố ở châu Á và châu Âu dẫn đầu. Dubai và 

Singapore, ví dụ, có cơ sở hạ tầng lớn, đặc trưng và các dự án xây dựng 

được khắc vào kế hoạch của họ. Tất cả đều chấp nhận IoT. 

 



Dưới đây là 10 thành phố được công nhận rộng rãi là dẫn đầu. 
 

1. Singapore 
 

 

Tầm nhìn quốc gia thông minh của Singapore là một khuôn khổ cho sự phát 
triển. Ảnh: NRF 

Quốc gia đông nam Á này là quốc gia đông dân thứ hai thế giới, với 

khoảng 8.000 người trên mỗi km2. Đối mặt với dân số già, chính phủ đang 

tìm kiếm những tiến bộ kỹ thuật số để nâng cao năng suất trong một nền 

kinh tế đã tiên tiến. Tầm nhìn Quốc gia thông minh của nó nhằm mục đích 

thu thập thông tin kỹ thuật số từ khắp thành phố bằng cách sử dụng các 

cảm biến được liên kết với các hộp tổng hợp. Dữ liệu được thu thập về 

khối lượng giao thông hoặc hoạt động của người đi bộ được gửi đến các 

cơ quan thích hợp để phân tích và hành động trong việc cung cấp dịch vụ. 

Gần 95% hộ gia đình có quyền truy cập băng thông rộng và tìm nguồn 

cung ứng mở mang thông tin đến công dân và khu vực tư nhân để tận 

dụng dữ liệu vì lý do cá nhân hoặc kinh doanh. 

 

Để lập kế hoạch, Quỹ Nghiên cứu Quốc gia đang dẫn đầu sự phát triển 

của Virtual Singapore, một mô hình thành phố 3D năng động và nền tảng 

dữ liệu hợp tác. Nó đã được cung cấp cho các công ty công cộng và tư 

nhân để phát triển các công cụ để thử nghiệm các khái niệm và dịch vụ, 

chẳng hạn như mô phỏng sự phân tán đám đông từ các địa điểm thể thao 

trong tương lai. Bởi vì 80% cư dân sống trong nhà ở công cộng, các cơ 

quan chính phủ đang làm việc với các công ty tư nhân để thử nghiệm các 



công nghệ nhà thông minh, chẳng hạn như hệ thống quản lý năng lượng 

và nước tại nhà và hệ thống giám sát cho người cao tuổi. 

Các công nghệ thông minh được tích hợp vào nhà ở thông qua một khuôn 

khổ xem xét quy hoạch, môi trường, tòa nhà và cuộc sống. Ví dụ, các kỹ 

sư phân tích lưu lượng gió, sự thâm nhập của mặt trời và các khu vực có 

bóng râm để thiết kế tốt hơn và trang web các tòa nhà mới. Đến năm 2022, 

chính phủ có kế hoạch triển khai chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng 

lượng cho tất cả các tuyến đường công cộng và lắp đặt các tấm pin mặt 

trời trên mái nhà của 6.000 tòa nhà. 

  

2. Dubai 
 

 

Dubai đang làm việc để số hóa tất cả các dịch vụ của chính phủ và xây dựng 
một hyperloop. Ảnh: Hyperloop One 

Tiểu vương quốc này đang trong kế hoạch 7 năm dubai 2021 để số hóa tất 

cả các dịch vụ của chính phủ, bao gồm khoảng 100 sáng kiến bao gồm giao 

thông, truyền thông, cơ sở hạ tầng, điện, dịch vụ kinh tế và quy hoạch đô thị. 

Gần 90 dịch vụ của chính phủ hiện được số hóa, có thể truy cập thông qua 

ứng dụng DubaiNow. Dịch vụ cư trú là một lĩnh vực, nơi người ta có thể xin 

giấy phép nhập cảnh hoặc tài trợ cho một gia đình. Các quan chức thành 

phố cho biết họ sẽ tiết kiệm được 900 triệu dirham UAE (245 triệu USD) 

trong việc loại bỏ các giao dịch giấy tờ khi dự án hoàn thành. Một hệ thống 

giám sát cho các tài xế xe buýt sử dụng trí tuệ nhân tạo đã làm giảm đáng 

kể tai nạn giao thông do mệt mỏi, theo Cơ quan Giao thông và Đường bộ. 



Thành phố đã có ba đồn cảnh sát tự trị, nơi mọi người có thể trả tiền 

phạt hoặc báo cáo tỷ lệ mắc bệnh mà không cần nói chuyện với cảnh 

sát. Một trạm tự trị nổi thứ tư gần đây đã được công bố cho Quần đảo 

Thế giới, một quần đảo nhân tạo được thiết kế trông giống như bề mặt 

Trái đất từ trên cao. Phát triển dự kiến sẽ được xây dựng nhanh chóng. 

Dubai đang đặt cược vào một loạt các dự án công nghệ cao sử dụng 

công nghệ tiên tiến để củng cố vị thế của mình. Các nhà thầu gần đây 

đã xây dựng một tòa nhà bê tông cao 31 feet, rộng 6.889 feet vuông 

bằng máy in 3D, một ví dụ về cách tiểu vương quốc có kế hoạch xây 

dựng sự phát triển trong tương lai. Có lẽ dự án nổi tiếng nhất là 

hyperloop Dubai-Abu Dhabi. Nó có thể tiêu tốn 6 tỷ USD khi hệ thống dài 

151 km được hoàn thành. Một đoạn đường dài 10 km sắp hoàn thành. 

 
3. Oslo 
 

 

Oslo đang xây dựng một thành phố bền vững trên 260 mẫu Anh từ mặt đất lên, 
chỉ sử dụng năng lượng tái tạo. Ảnh: Carlos Bryant, Flickr 

Thủ đô Na Uy thường xuyên có mặt trong danh sách các thành phố thông 

minh toàn cầu. Những nỗ lực của nó để giải quyết biến đổi khí hậu là một 

phần của lý do. Các tòa nhà chiếm khoảng 40% mức tiêu thụ năng lượng 

trên toàn cầu và Oslo đang sử dụng rộng rãi các cảm biến để kiểm soát 

ánh sáng, sưởi ấm và làm mát. Mục tiêu của thành phố là cắt giảm 36% 

lượng khí thải vào năm 2020 và tới 95% vào năm 2030 đang tạo ra cơ hội 



trong việc phát triển xe điện, lưới điện thông minh và công nghệ sạc EV. 

Hiện đã có hơn 2.000 trạm sạc cho xe điện, chủ sở hữu không phải trả 

thuế bán hàng và được quyền đỗ xe, sạc và vận chuyển miễn phí trên phà. 

Na Uy đã công bố kế hoạch xây dựng một thành phố thông minh bền vững 

trên diện tích 260 mẫu Anh gần sân bay Oslo để phát triển các cộng đồng 

dựa trên công nghệ. Nó được thiết kế để chỉ được cung cấp năng lượng 

tái tạo, với dư thừa được bán trở lại vào lưới điện. Các hệ thống dựa trên 

cảm biến sẽ vận hành ánh sáng đường phố và tòa nhà tự động cùng với 

quản lý chất thải và an ninh. Chỉ có xe điện mới được phép, nhưng các 

nhà quy hoạch cuối cùng muốn xe tự lái. 

 
4. Copenhagen 
 

 

Hệ thống của Copenhagen giám sát và phân tích lưu lượng truy cập và các dữ 
liệu khác trong thời gian thực. Ảnh: Niels Quist, Alamy 

Thủ đô Đan Mạch đang hướng tới phát triển thông minh tích hợp với các 

chính sách môi trường tích cực của riêng mình. Vườn ươm Copenhagen 

Solutions Lab đã nhận được giải thưởng vào năm 2017 cho một hệ thống 

giám sát giao thông, chất lượng không khí, quản lý chất thải, sử dụng năng 

lượng và các mặt hàng khác và so sánh các hoạt động trong thời gian thực. 

Nó kết nối hệ thống đỗ xe, đèn giao thông, tòa nhà, đo lường thông minh và 

hệ thống sạc cho xe điện để điều khiển giao thông trong thời gian thực và tối 

ưu hóa việc sử dụng năng lượng theo giá nhiên liệu, chuyển động giao thông 



và thời tiết. Khả năng phân tích, đo lường và so sánh tất cả các dữ liệu này 

có nghĩa là để thúc đẩy hiệu quả tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ. 

Làm thế nào để tất cả những điều này được cung cấp cho người dùng? 

Người đi xe đạp - và có rất nhiều người ở Copenhagen, khi một nửa cư 

dân thành phố đạp xe đi làm - đang sử dụng một ứng dụng được phát triển 

từ tất cả dữ liệu này hướng dẫn họ qua các đường phố thành phố và cho 

họ biết họ cần đạp xe nhanh như thế nào để bật đèn xanh tiếp theo. Một kế 

hoạch khác các tuyến đường, sử dụng phản hồi từ người dùng để cải thiện 

các đề xuất. Nó cũng đo khoảng cách chu kỳ và lượng calo bị đốt cháy. 

Một nhóm trực tuyến khác cảnh báo về hoạt động của cảnh sát liên quan 

đến xe đạp, thông tin người đi xe đạp có thể sử dụng để tránh bị phạt. 

 
5. Boston 
 

 

Boston muốn thực hiện "chủ nghĩa đô thị có sự tham gia". Ảnh: Gustav Hoiland 

Thành phố là một trong những nơi đầu tiên thử nghiệm các sáng kiến 

thông minh. Boston đã mở Khu đổi mới tại cảng biển của mình trong một 

nỗ lực để trở thành chất xúc tác công cộng cho sự đổi mới, và nó được ghi 

nhận là đã giúp tạo ra hơn 200 công ty khởi nghiệp. Kế hoạch tổng thể của 

nó tập trung vào sự tham gia của công dân, hoặc "chủ nghĩa đô thị có sự 

tham gia", sử dụng một bộ sưu tập các ứng dụng để công dân nhận thông 

tin bãi đậu xe, báo cáo các vấn đề dịch vụ hoặc liên lạc với nhau. Người 



dùng có thể báo cáo ổ gà hoặc graffiti từ bất cứ nơi nào trong thành phố 

hoặc theo dõi xe buýt trường học của trẻ em. 

Chinatown có sự tham gia là một mô phỏng trò chơi điện tử để giúp 

thu hút cộng đồng trong việc lập kế hoạch và phát triển. Tiếng gầm gừ 

giao thông của Boston rất nổi tiếng, và một chiến dịch để giảm bớt 

tính di động đang bắt đầu dựa trên microhubs di động. Một ki-ốt kỹ 

thuật số, nó sẽ cung cấp thông tin thời gian thực về xe buýt và xe lửa 

cũng như chia sẻ xe đạp, chia sẻ xe hơi và các dịch vụ khác. Các 

cảm biến thông minh sẽ liên kết các microhubs với các tín hiệu giao 

thông được kết nối mạng ở các quận tắc nghẽn đã biết. 

 
6. Amsterdam 
 

 

Amsterdam có một cơ sở dữ liệu mở với 12.000 bộ dữ liệu từ mỗi quận. Ảnh:  

Thành phố Hà Lan đã nhiệt tình chấp nhận các khái niệm và công nghệ 

thông minh, tạo ra một cơ sở dữ liệu mở với 12.000 bộ dữ liệu thu được từ 

mọi quận đô thị. Thông qua IoT Living Lab, một khu vực rộng 3.700 mét 

vuông được trang bị đèn hiệu hỗ trợ IoT, người dùng có thể truy cập dữ 

liệu bằng các thiết bị Bluetooth. Các đèn hiệu sử dụng LoRaWan, một giao 

thức giữa máy với máy, để gửi các gói dữ liệu đến khoảng cách đạt tới ba 

km. Nhiều người dân sử dụng xe đạp nhưng các nền tảng chia sẻ xe hơi 

ghép đôi tài xế và hành khách, và xe tự lái đưa đón tài xế qua năm giao lộ 

giữa ga tàu điện ngầm và công viên văn phòng. 



Một dự án công tư đang xây dựng một mạng lưới thông minh nhỏ trong 

phát triển nhà ở, nơi điện được phân phối và lưu trữ dựa trên nhu cầu. Một 

dự án lưới điện thông minh khác đang được phát triển sử dụng carbon 

dioxide để tạo ra điện. Amsterdam cũng thể thao ánh sáng thông minh với 

đèn LED mờ. Tuy nhiên, người đi bộ và người đi xe đạp có thể sử dụng 

một ứng dụng để tăng ánh sáng khi đi qua và đèn mờ sau khi họ đi qua. 

 
7. New York 

 

New York đang lắp đặt các ki-ốt trực tuyến để mọi người ở lại trực tuyến. Ảnh: Getty 

Thành phố đã đưa ra một chương trình thí điểm đặt hàng trăm cảm biến 

thông minh và mạng lưới diện rộng công suất thấp trên khắp một số khu 

kinh doanh. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp quản lý việc nhận rác; các thùng 

chứa chất thải được trang bị cảm biến theo dõi khi các lon đầy và chuyển 

tiếp thông tin đó cho đội xử lý. Trên toàn thành phố, các ki-ốt sạc trực tuyến 

đang thay thế các bốt điện thoại công cộng để cho phép kết nối internet. 

Sở cảnh sát đã thử nghiệm phần mềm dựa trên web từ HunchLab sử dụng 

dữ liệu tội phạm lịch sử, mô hình địa hình và các thông tin khác để dự 

đoán và ứng phó với tội phạm. Cuộc thử nghiệm đã làm giảm đáng kể tội 

phạm bạo lực, và bây giờ các cơ quan thành phố khác quan tâm. 



 
8. London 
 

 

London nhấn mạnh kết nối 5G. Ảnh: Getty 

Thử thách đổi mới công dân của thị trưởng là một nền tảng ươm tạo cho 

các công ty khởi nghiệp phát triển các giải pháp cho một loạt các vấn đề đô 

thị. Nó phù hợp với sáng kiến chính sách để làm cho dữ liệu công khai 

càng mở càng tốt, khuyến khích sự hợp tác giữa các lĩnh vực công cộng, 

công nghệ và học viện. 

Connected London là chương trình của thành phố để cung cấp kết nối 5G 

cho toàn bộ thành phố, đòi hỏi sự phát triển mới để cung cấp vùng phủ 

sóng cáp quang đầy đủ. Để làm cho nó hoạt động, các quan chức cho biết 

các tế bào 5G phải được đặt cách nhau 200 mét. Một ý tưởng là sử dụng 

máy bay không người lái để phát hiện không gian không sử dụng, nơi ăng-

ten di động có thể được cài đặt. Một sáng kiến khác nhằm cung cấp quyền 

truy cập mở vào Wi-Fi trong các tòa nhà công cộng và trên đường phố. 

Các cột đèn mang tính biểu tượng của London cũng đang được trang bị 

một bộ sưu tập các cảm biến và điểm sạc cho xe điện. 



 
9. Barcelona 
 

 

Barcelona là một trong những thành phố đầu tiên áp dụng các hệ thống thông 
minh. Ảnh: Solaris 

Thành phố Catalonia liên tục nhận được lời khen ngợi vì đã nắm lấy công 

nghệ thông minh, được cho là đã tiếp thêm sinh lực cho một nền kinh tế 

xấu đi trong những năm 1980 sau khi dệt may và các ngành công nghiệp 

khác bị thu hẹp. Năm 2011, thành phố đã tổ chức Triển lãm Thành phố 

Thông minh đầu tiên và Đại hội Thế giới để thúc đẩy "một thành phố tự 

cung tự cấp của các khu phố sản xuất với tốc độ của con người, bên trong 

một khu vực đô thị không phát thải siêu kết nối." 

Thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha hiện nay đã bão hòa với các cảm 

biến gắn cột đèn LED theo dõi giao thông, chất lượng không khí, hoạt động 

của người đi bộ và tiếng ồn, và có thể làm mờ hoặc tắt đèn khi cần thiết. 

Thùng thông minh được trang bị máy hút bụi hút chất thải vào kho ngầm, 

giảm mùi hôi và giảm số lượng chuyến đi từ xe tải thu gom. Họ cũng cung 

cấp cho các nhà quản lý thành phố dữ liệu về mức độ chất thải và nơi nó 

tích lũy nhanh hơn hoặc chậm hơn, dẫn đến hiệu quả hoạt động cao hơn. 

Hệ thống chia sẻ xe đạp của thành phố là một trong những hệ thống đầu 

tiên, nhằm giảm số lượng xe hơi, đặc biệt là ở trung tâm thành phố đông 

dân cư và bị buôn bán nhiều. 



 
10. Hong Kong 

 

 

Hồng Kông đã đưa ra hơn 70 sáng kiến thành phố thông minh. Ảnh: Hong Kong 
Smart City Blueprint 

Vào đầu năm 2019, Thư ký đổi mới và công nghệ của Hồng Kông đã công 

bố một nỗ lực lớn của chính phủ để tăng tốc các dịch vụ thành phố thông 

minh. Hơn 70 sáng kiến đã được đưa ra vào năm 2017, và sự thúc đẩy 

mới nhất bao gồm những gì văn phòng gọi là "chính phủ thông minh" và 

"nền kinh tế thông minh". Một là phổ biến để phát triển thành phố thông 

minh: cột đèn được trang bị cảm biến. Với giá rẻ và cung cấp một cơ sở 

hoàn hảo để lắp đặt công nghệ. Hồng Kông đang tiến một bước xa hơn, 

đánh dấu họ phát triển 5G. 

Cây cầu Hồng Kông-Shuhai-Macao dài 55 km kết nối Trung Quốc đại lục 

với Hồng Kông và Macao. Khai trương vào năm 2018, nó được trang bị 

dịch vụ 4G và đang được sẵn sàng cho 5G. Tại Hồng Kông, 400 cột đèn 

thông minh sẽ tổ chức triển khai thử nghiệm 5G tại bốn khu phố. 

Một tính năng hấp dẫn là màn hình bảng điều khiển thành phố thân thiện 

với thiết bị di động mới. Nó sử dụng dữ liệu thu thập được từ các cơ quan 

chính phủ khác nhau để hiển thị hình ảnh, bản đồ, biểu tượng và biểu đồ 

thông tin theo thời gian thực như tốc độ giao thông trung bình ở các quận 

và đường hầm khác nhau, cũng như nhiệt độ, lượng mưa hoặc khả năng 

đỗ xe. Khi nó phát triển, nhiều dữ liệu từ xe buýt và xe lửa sẽ được thêm 



vào. Các nhà quan sát nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để đưa các 

doanh nghiệp và cá nhân nhỏ vào hỗn hợp và phát triển một nền kinh tế kỹ 

thuật số. Người Hồng Kông chậm áp dụng ngân hàng trực tuyến và các 

dịch vụ khác. Một chương trình tấn công điều này bằng cách tăng cường 

bảo mật kỹ thuật số với các biện pháp sinh trắc học như nhận dạng khuôn 

mặt hoặc giọng nói. 


