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Tóm tắt: 
 

Việc xây dựng kế hoạch, quản lý và điều hành, đảm bảo cho các đô thị phát triển bền vững về kinh 

tế, xã hội và môi trường sẽ là những thách thức mà hầu như tất cả các quốc gia sẽ phải đối mặt 

trong thế kỉ XXI này. Quản lý và cải thiện chất lượng các đô thị đòi hỏi phải biết những gì xảy ra 

bên trong đô thị đó, điều này chỉ có thể nắm bắt được thông qua việc thay đổi phương thức điều 

hành của chính quyền, tham gia của người dân, cũng như sự tham gia của các bên liên quan chịu 

trách nhiệm quản lý chúng. Vì vậy, chuyển đổi “Đô thị truyền thống” thành “Đô thị thông minh” là 

một nhu cầu tất yếu. Nghiên cứu này sẽ chỉ ra được các nhân tố có khả năng tác động và mức độ 

tác động của từng nhân tố đến việc xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh.  

         Từ khóa: Nhân tố; Quốc gia; Đô thị thông minh; Phát triển bền vững; Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
 

Abstract: 
 

Urban planning, managing and operating that ensures sustainable eco-social and environment 

development will be the challenges that all countries must face in this 21st century. Managing and 

improving the quality of cities requires insights into what is going on inside each municipality, 

which can only be achieved by changing approaches to authorities’ governance, community 

engagement, as well as involvement of stakeholders responsible for administering them. Therefore, 

converting “Traditional Cities” into “Smart Cities” is a necessity. This study will identify the likely 

influenting factors and the influential level of each factor to the building of smart city in Ho Chi 

Minh city.  
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