Ngày 18/12/2021, Hip hi Phn mm và dch v công ngh thông tin Vit Nam (VINASA) t chc L vinh danh
và trao Gii thng Thành ph thông minh Vit Nam 2021. Ông Lê Quang Huy, Ch nhim y ban Khoa hc
Công ngh và Môi trng Quc hi và ông Trng Gia Bình, Ch tch Hi ng sáng lp VINASA, Ch tch Tp oàn
FPT ã tham d và Trao Chng nhn cùng cúp, bng khen vinh danh các n v, doanh nghip xut sc t gii.
Gii thng Thành ph Thông minh Vit Nam (Smart City Award Vietnam) là gii thng thng niên c
VINASA t chc t nm 2020 nhm ghi nhn, tôn vinh các ô th, t chc, doanh nghip ã và ang có nhng óng
góp giúp các thành ph tr nên thông minh hn, áng sng hn, có thng hiu, có sc cnh tranh và phát trin
bn vng. Bên cnh ó Gii thng cng khuyn khích các doanh nghip sáng to các sn phm gii pháp công
ngh tiên tin, là kênh kt ni cung cu, hp tác trong xây dng nhng mô hình kiu mu phù hp y nhanh xây
dng và phát trin thành ph thông minh ti Vit Nam.
Smart City Award Vietnam 2021 c phát ng t ngày 30/6/2021, sau hn 2 tháng, mc dù tình hình dch
bnh Covid 19 din ra ht sc phc tp, Gii thng vn nhn c s quan tâm chú ý và tham gia vi 98 h s c t 62 c
quan, doanh nghip. Qua xem xét, ánh giá theo quy trình, tiêu chí nghiêm ngt, Hi ng giám kho vi 22
chuyên gia hàng u trong các lnh vc: quy hoch, kin trúc, công ngh, qun lý nhà nc… do TS Nguyn
Quân, Nguyên B trng B Khoa hc Công ngh làm ch tch ã tuyn chn và trao 45 gii thng, bao gm 09 gii
thng trao cho 04 ô th/thành ph và 36 gii thng dành cho các gii pháp s cho ô th, bt ng sn và bt ng sn
công nghip thông minh.
Theo ó, thành ph à Nng ln th 2 vinh d nhn c Gii thng Thành ph Vit Nam 2021 - Gii thng danh giá và
duy nht dành cho các thành ph/ô th và 03 gii thng chuyên gm Thành ph iu hành, qun lý thông
minh, Thành ph Y t thông minh, Thành ph Qun lý môi trng thông minh, xanh sch.

Vi vic ln th 2 liên tip nhn c gii thng này khng nh nh hng, chin lc, l trình phù hp, có thêm t tin và ng lc
tip tc trong hành trình xây dng thành ph thông minh, chuyn i s nhm hng n mc tiêu n nm 2030 hoàn

thành xây dng ô th thông minh, kt ni ng b vi các mng li ô th thông minh trong nc và khu vc ASEAN
theo Ngh quyt s 43-NQ/TW ca B Chính tr v xây dng và phát trin thành ph à Nng n nm 2030, tm
nhìn n nm 2045.
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