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Mởđầu:
Thành pho thông minh là hướng 

phát triên chung của thế giới trong 
tựcmg lai. Do điêu kiện cụ thể và nhu 
câu phát triên mà mỗi nước chọn cách 
thức riêng để xây dựng các thành phố 
tương lai cùa mình. Trong bài này tác 
giả giới thiệu 5 thảnh phố tương lai điển 
hình đã có kế hoạch đầu tư với quy mô 
lớn như diện tích hàng nghìn hecta, tiền 
đâu tư lên đên hàng trăm tỷ USD, sử 
dụng các công nghệ tối tàn nhất nhằm 
giải quyết những vấn đề lớn của mỗi 
nước.
l.N eom - Ả Rập Saudi

Neom là tên đại dự án của Ả Rập 
Saudi nhằm xây dựng một thành pho 
ven biên xuyên biên giới. Dự án năm ờ 
phía tâỵ bắc của Ả Rập Saudi bao gồm 
vùng đất ven biển nằm trong biên giới 
Ai Cập và Jordan. NEOM sẽ cung cấp 
nhiều cơ hội đầu tư với tổng diện tích 
26.500 km2 và sẽ kéo dài 460 km dọc 
theo bờ Biển Đỏ.

Dự án nhằm biến Ả Rập Saudi 
thành một mô hình toàn câu hàng đầu ở 
nhiều khía cạnh khác nhau, một trong 
những mục tiêu chính cùa dự án là tìm 
cách hợp tác vả đầu tư với một mạng 
lưới rộng lớn các nhà đàu tư và đổi mới 
quốc tế, và nhằm tập trung vào các 
ngành công nghiệp và công nghệ tiên 
tiên. Thành phố này cũng là một phần

trong kế hoạch giúp Ả Rập Saudi giảm 
sự phụ thuộc vào dầu mỏ, đa dạng hóa 
nền kinh tế và phát triển các ngành dich 
vụ công cộng. Thành phố sẽ sử dụng 
robot thực hiện các chưc năng như an 
ninh, hậu cần, giao hàng tận nha và dịch 
vụ chãm sỏc. Thành phố cũng sẽ đươc 
thiết kế để chỉ sử dụng năng lượng sạch 
như gió và mặt trời. Ả Rạp Saudi đat 
mục tiêu hoàn thành phần đầu tiên cua 
NEOM vào năm 2025. Dự án có chi phí 
ước tính khoảng 500 tỷ đo la, được huy 
động từ quĩ đau tư công cua Ả Rap
Saudi và các tổ chức đầu tư quốc te
2. Belmont-Mỹ

Rê từ khi Bill Gates rời khỏi 
Microsoft năm 2006, ông và vợ 
Mclinda, đã cam kết giảm nghèo tretì

toan thê giới, điên hình là thông qua 
Quy Gates và cái thiện giáo dục ở Mỹ 
Ong đã dành rât nhiêu thời gian để tìm 
hteu vê những gì tạo nên những công 

ong thành công, ghé thăm các trang 
trại và tìm hiểu những cách tốt nhất đe 
tái sử dụng và tái chế.

Vào năm 2017, Bill Gates đã đầu tư 
«0 triệu dô la để mua 24.800 mẫu đất sa 
Ịnạc tại Tonopah, Neveda nhằm lên kế 
hoạch xây dựng một thành phố thông 
an n n ^ f 11 Theo kế hoạch sẽ co
ỉ  OOA sgÔi nhà đư(?c xây dưng, với 
•TK00 mâu dành cho khu công nghiệp,
van p lòng và bán lẻ, 3.400 màu không

m^u dành riêng cho các 
rương cong lập. Thành phổ thông minh 

y s ược thièt kê đế có các mạng tốc
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độ cao, trung tâm dữ liệu, xe hoi và xe 
tự hành, công nghệ sán xuất mới và 
trung tâm hậu cân tự động. Thành phố 
được dự kiên sẽ hoạt động phần nhiều 
dựa trên năng lựợng mặt trời và sử dụng 
robot đê cung câp nước.
3. Songdo-H àn Quốc
Songdo, thành phố ô, lấy tương lai. 
Nguon: Internet

Thành phố Songdo ở Hàn Quốc là 
một ví dụ điên hình cùa một thành phố 
kiêu mới tập hợp các công nghệ tốt nhất 
thê giới, thiêt kẽ xây dựng và thực hành 
thân thiện với môi trương đề tạo ra 
phong cách sông và môi trường làm 
việc tuyệt đinh. Được xây dựng Ả  600 
ha trên vùng đất khai hoang gan Biển 
Vàng , Songdo sẽ có Tháp thương mại 
Đông Băc A và Tháp Incheon. Trường 
học, bệnh viện, căn hộ, tòa nhà văn 
phòng và các tiện nghi văn hóa sẽ được 
xây dựng trong thành phố. Các phiên 
bán của dấu ấn kiến □□trúc, bao gồm 
Công viên Trung tâm của Thành phố 
New York và đường thủy cua Venice, 
cũng sẽ được kết hợp. Dự án phát triển 
10 nãm này ước tính có chi phí vượt quá 
40 tỷ USD, khiên nỏ trờ thành mót 
trong những dự án phát triển đắt nhất 
từng được thực hiện tại Hàn Quốc.

Bâng cách hợp tác với các công ty 
công nghệ đa quốc gia, nhà cung cấp 
dịch vụ địa phương và các tô chức chính 
phủ, Songdo đóng vai trò là nền tảng 
minh chứng cho các giải pháp thành 
phố thông minh thế hệ tiếp theo. 
Songdo là một phàn trong nồ lực của 
cựu Tổng thống Lee Myung-bak nhằm 
thúc đây tăng trường xanh và carbon 
thấp như một con đường phát triển 
trong tương lai sau 60 năm phụ thuộc 
vào sản xuất định hướng xuất khẩu. 
Theo sáng kiến này, Songdo đang dược 
phát triển thành một thành phố bền 
vững với hơn 40% diện tích dành cho 
không gian xanh, bao gôm công viên 40 
ha, 26 km làn đường dành cho xe đạp, 
nhiêu trạm sạc cho xe điện và hệ thông 
thu gom rác thải giúp loại bỏ sự cân 
thiết của xe rác.
4, Forest City -  Malaysia

Forest city được chính phù và 
Hoàng gia Malaysia chú trọng phát 
triên với mục tiêu biên nơi đây thành 
trung tâm kinh tế mới của Asean. 
Nguon lnterney.

Được xâỵ dựng trên 4 hòn đào nhân 
tạo lẩn biến nằm ở bang Johor, 
Malaysia, chi cách Singapore 2km , 
Forest City chính là câu trà lời cùa

Malaysia trong việc cạnh tranh phát 
triện với Singapore. Kế hoạch dự kiến 
biên thành phô trở thành một không 
gian xanh, khí hậu biên trong lành, và 
đặc biệt là không có xe cộ. Forest city 
được chính phù và Hoàng gia Malaysia 
chú trọng phát triên với mục tiêu biển 
nơi đây thành trung tâm kinh tế mới cùa 
Asean.

Với diện tích 21km2 và tổng vốn 
đâu tư lên tới 100 ti USD, Forest City là 
một trong những dự án lởn nhắt của 
Malaysia. Vôn đâu tư phần lớn đến từ 
các nhà đầu tư Trung Quốc, chiếm tới 
60%, và chính phủ Malaysia chiếm 
40% . Forest City Malaysia được xây 
đựng theo mô hĩnh đò thị lập thẻ: trên 
mặt đât là nhà ở, vãn phòng, hệ thống 
giao thông ngâm dưới mặt đât (xe cộ, 
tàu điện). Hệ thống giao thông cùng 
như các tiện ích công cộng sẽ được 
quản lí bời trí thông minh nhân tạo. 
Không chi lớp cư dân hiện tại mà các 
thế hệ tương lai sẽ hương lợi từ quy 
hoạch chuẩn mực cùa thành phố này.
5, \io n g 'an ( Hùng A n)-Trung Quốc

Ngày 1 tháng 4 năm 20 (7, Chủ tịch 
Tập Cận Bình đà gây ngạc nhiên cho cá 
còng chúng Trung Quốc và những 
người theo dõi Trung Quốc ở nước 
ngoài khi quyết định lay ba quận ỡ tinh 
Hà Bắc là khu vực mới cua thành phổ 
Xiong’an. Nam cách Bẳc Kinh khoảng 
100 km về phía tây nam, Xiong’an se 
giành chò cho một sô tô chức và công ty 
hiện đang vật lộn đẻ tìm không gian ở 
thủ đô đòng đúc. Sự phát triên cùa 
Xiong 'an rât quan trọng khi Trung 
Quốc trải qua giai đoạn chuyển tiếp. 
Khu vực mới này nhằm mục đích đôi 
mới, giúp Trung Quổc chuyển sang các 
ngành công nghiệp có giá trị gia tàng 
cao và thoát khỏi bẫy thu nhập trung 
bình.

Chủ tịch Tập đà đóng một vai trò 
quan trọng trong việc ra đời thành phố 
mới này. Giống như Thâm Quyến và

sân bay Phố Đông được coi là viên đá 
quý của thời Đặng Tiêu Bình, ông Tập 
khao khát được thấy tên mình gán liên 
với phép màu một đô thị mới. Sự phát 
triển tốt từ Xiong'an có thể trực tiếp 
nâng cao uy tín cá nhân của chủ tịch 
Tập, với tư cách là một người lập kê 
hoạch có tầm nhìn xa.

Thành phố Xiong'an dự kiến sẽ có 
diện tích khoảng 200km2, với 6.7 triệu 
dân, và có tông vổn đầu tư lên tới 348 ti 
USD. Đặc biệt là thành phố sẽ được xây 
dựng ngẩm dưới đất với 2 khu: 1 khu 
nằm ở độ sâu 26m và 1 khu nằm ở độ 
sâu 40m. Dự kiển thành phố này mỗi 
nãm sẽ đóng góp 0.4% mức tăng trưởng 
củacảTrung Quốc.
Phần kết:

Các dự án điển hình về các thánh 
phố tương lai fren thế giới đều nhằm 
mục đích gộp phần thúc đẩy phát triển 
và giai quyết những khó khan cùa đất 
nước, trong đó có van đề liên quan đến 
biền. Dự án Neom nhằm xây dựng một 
thành phố ven biến nối liền nhiều nước, 
ơ  Malaysia, người ta đề xuất ý tưởng 
xây dựng một thành phố nổi nối liền 
một sô hòn đào trên biển, Việt Nam đã 
cộ chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển đến nam 2030, tầm nhìn đen 
năm 2045 nhàm từng bước đưa nước ta 
trờ thành quôc gia mạnh về biển giàu 
lên từ biên, dựa vào biên và hướng ra 
biên. Mặt khác mật độ dân số nước ta 
khá cạo và đến năm 2030 dự báo số dân 
lèn đén 104 triệu người. Xu thế tất yếu 
là phải lấn biển để mớ rộng không gian 
sông. Dựa vàọ phương hướng phát triển 
các thảnh phô tương lai trên thế giới và 
nhu cầu phát triền kinh tế biển Việt 
Nam, tác giả đề xuất Việt Nam nên sớm 
nghiên cứu xây dựng các thành phố 
thông minh trên biền. Việc này có thể 
góp phân hiện thực hóạ chiến lược phát 
triển bên vững kinh tế biển Việt Nam 
NVL.NTL
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