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XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU VÀ XU THẾ PHÁT 

TRIỂN

Quản trị đô thị thông minh nhấn mạnh đến 

sự đổi mới có tính bền vững hướng đến 

con người trong môi trường xã hội công 

nghệ và tri thức. Sự đổi mới đó tập trung 

vào việc ứng dụng các công nghệ thông 

tin thế hệ mới như công nghệ di động, 

Internet vạn vật, điện toán đám mây, 

mạng xã hội… cùng các phương pháp tích 

hợp để đạt được tính toàn diện và nhận 

thức thấu đáo, tích hợp thông minh và kết 

nối liên thông băng thông rộng khắp nơi. 

Việc quản trị thành phố thông minh theo 

hướng bền vững đặc biệt chú trọng đến 

việc hình thành một không 

gian mở và đổi mới, hướng 

đến sự tham gia của người 

dân và cộng đồng xã hội, đồng 

thời tạo ra giá trị công và giá 

trị độc đáo, lấy con người làm 

trung tâm.

Quản lí đô thị thông minh 

một cách bền vững dựa trên 

cơ sở của sự phát triển thịnh 

vượng của nền kinh tế đô thị, 

xã hội thông tin minh bạch, an 

ninh an toàn, người dân sống 

và làm việc trong hòa bình 

và cảm thấy hài lòng với môi 

trường sống.

Xu thế đó đòi hỏi phải thay đổi 

tư duy và cách tiếp cận. Để 

thực hiện được yêu cầu đó, 

nhu cầu về nguồn nhân lực 

chất lượng cao, được trang 

bị các tri thức, kiến thức hiện 

đại, phù hợp là điều đầu tiên 

và cốt yếu. Điều này đặt ra vấn 

đề xây dựng một chương trình 

đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu 

cầu nguồn nhân lực trong các 

khía cạnh kinh tế, xã hội, môi 

trường, kỹ thuật, công nghệ 

của đô thị.

ĐĂNG AN

giáo dục đại học toàn cảnh

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐI KÈM VỚI QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ NÓI CHUNG VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH, 
BỀN VỮNG NÓI RIÊNG ĐANG LÀ MỘT XU THẾ CỦA NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI. XU 
THẾ ĐÓ ĐÒI HỎI NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, ĐƯỢC TRANG BỊ CÁC TRI THỨC, 
KIẾN THỨC HIỆN ĐẠI, PHÙ HỢP. VỚI THẾ MẠNH LIÊN NGÀNH VÀ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC 
ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ 
THỊ, KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐHQGHN BẮT ĐẦU TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 
CỬ NHÂN QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG TỪ NĂM 2022.
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Dân số đô thị toàn cầu hiện tại đã 

chiếm trên 50%. Các đô thị ngày 

một phình to bởi những cuộc “đại 

di dân”. Đô thị trở thành động lực, 

trung tâm phát triển kinh tế - chính 

trị - văn hóa của mỗi quốc gia. Quá 

trình đô thị hóa nhanh diễn ra trên 

toàn cầu đang đặt ra bài toán lớn 

cho công tác xây dựng, quản trị, 

quản lý đô thị. Công tác xây dựng 

và phát triển đô thị cần một lượng 

rất lớn nhân lực có kiến thức vững 

và khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin bằng các phương pháp, 

công cụ mới một cách chuyên 

nghiệp và hiệu quả. Mặc dù nhu 

cầu nhân lực quản lý đô thị là rất 

lớn và đòi hỏi chất lượng ngày càng 

cao, song khả năng đáp ứng hiện 

nay còn hạn chế cả về chất lượng 

và số lượng. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN 

NGÀNH VỚI CHUYÊN GIA ĐẦU 

NGÀNH

Tại Việt Nam, nhiều trường đại học 

đã và đang tổ chức các CTĐT nguồn 

nhân lực phục vụ cho lĩnh vực đô thị 

nhưng lực lượng này chủ yếu đang 

làm việc và nghiên cứu về lĩnh vực 

xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát 

triển đô thị, chưa đáp ứng được yêu 

cầu ngày càng cao và khắt khe của 

thị trường lao động về quản lý đô thị 

thông minh và bền vững.

Một số trường đại học đã triển khai 

các CTĐT gắn với quản lý đô thị, quy 

hoạch vùng, kiến trúc đô thị, lâm 

nghiệp đô thị. Đa số các CTĐT này 

được thiết kế dưới góc độ quản lý 

về quy hoạch xây dựng đô thị, phát 

triển hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

Quản lí đô thị thông minh một 
cách bền vững dựa trên cơ sở 
của sự phát triển thịnh vượng 
của nền kinh tế đô thị, xã hội 

thông tin minh bạch, an ninh an 
toàn, người dân sống và làm việc 

trong hòa bình và cảm thấy hài 
lòng với môi trường sống.
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cảnh quan đô thị. Từ năm 2021, 

Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ 

Chí Minh đã tiên phong mở mới 

CTĐT cử nhân Quản trị đô thị 

thông minh và bền vững, bước 

đầu đã thu hút được sự chú ý 

tích cực của xã hội.

CTĐT cử nhân Quản trị đô thị 

thông minh và bền vững chính 

thức được tuyển sinh và đào 

tạo tại Khoa Các khoa học liên 

ngành, ĐHQGHN từ năm 2022. 

CTĐT được xây dựng theo 

hướng tiếp cận liên ngành - 

một thế mạnh của ĐHQGHN nói 

chung và Khoa Các khoa học 

liên ngành nói riêng. Tiếp theo 

thành công của CTĐT thạc sĩ 

liên ngành Quản lý phát triển 

đô thị, việc xây dựng CTĐT cử 

nhân Quản trị đô thị thông minh 

và bền vững đáp ứng thực tiễn 

quản lý phát triển đô thị trong 

bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam 

và thế giới, đồng thời góp phần 

thực hiện sứ mệnh và trách 

nhiệm xã hội của ĐHQGHN - 

một trung tâm đào tạo, nghiên 

cứu đa ngành, đa lĩnh vực, chất 

lượng cao.

Trên thực tế, nhu cầu nhân lực 

đô thị của các cơ quan, doanh 

nghiệp, địa phương ngày một 

cao và các bài toán thực tiễn 

được đặt ra ngày càng phức 

tạp, đa chiều. Việc phát triển đô 

thị gắn với khoa học công nghệ 

thông minh trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 được coi là giải pháp thúc 

đẩy hướng tới phát triển đô thị 

toàn diện.

Đào tạo về Quản trị đô thị thông 

minh và bền vững theo hướng 

tiếp cận liên ngành là hướng đi 

mới tại Việt Nam hiện nay. Theo 

đó, CTĐT cử nhân Quản trị đô 

thị thông minh và bền vững tại 

Khoa Các khoa học liên ngành 

được xây dựng với các khối kiến 

thức trụ cột như: nền tảng cho 

quản lý phát triển đô thị, các 

vấn đề quản lý đô thị, nền tảng 

công nghệ trong quản lý đô thị, 

công nghệ ứng dụng trong phát 

triển đô thị bền vững, các kỹ 

năng và thực hành quản lý phát 

triển đô thị...

Với những khối kiến thức đó, 

CTĐT giúp người học không chỉ 

nắm vững các kiến thức chuyên 

môn mà còn được trang bị các 

kỹ năng nghề nghiệp, năng lực 

thực hành và phân tích hiện 

trạng, giúp người học dễ dàng 

tiếp cận với các vấn đề còn 

tồn tại về quản trị đô thị, từ đó 

người học nhanh chóng bắt tay 

vào công việc sau khi ra trường, 
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đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển 

dụng và nhu cầu xã hội.

Giảng viên của CTĐT cử nhân Quản 

trị đô thị thông minh và bền vững là 

mạng lưới các chuyên gia đầu ngành 

về đô thị, quản trị và công nghệ, 

chính quyền đô thị, kỹ thuật đô thị, 

quy hoạch kiến trúc… Cùng với đó là 

nền tảng của CTĐT thạc sĩ liên ngành 

Quản lý phát triển đô thị đã được triển 

khai đào tạo từ năm 2018 với các môn 

học cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin của đô thị 

học: Nhân học đô thị, Hệ thống và 

hình thái đô thị, Hạ tầng dữ liệu không 

gian trong quản lý phát triển đô thị…

VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI NHU CẦU 

NHÂN LỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG 

MINH

Năm 2022, Khoa Các khoa học liên 

ngành tuyển sinh 60 chỉ tiêu cho 

ngành Quản trị đô thị thông minh và 

bền vững. Khoa xét tuyển các thí sinh 

sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 

với các tổ hợp A00, A01, D01, D03, D04. 

Bên cạnh đó, Khoa cũng xét tuyển 

theo kết quả bài thi Đánh giá năng 

lực do ĐHQGHN tổ chức, xét tuyển 

kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ và 

tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT 

trong tổ hợp xét tuyển tương ứng, xét 

tuyển theo kết quả các kỳ thi chuẩn 

hóa SAT, ACT, chứng chỉ Cambridge 

A-Level và xét tuyển thẳng, ưu tiên 

xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo và ĐHQGHN.

Theo học chương trình này, người 

học có tư duy tổng thể và tiếp cận 

liên ngành trong các vấn đề liên quan 

đến quản trị đô thị, đồng thời có kiến 

thức nền tảng về đô thị, quản trị, công 

nghệ thông tin, văn hóa, xã hội cũng 

như khả năng sử dụng hợp lý các nền 

giáo dục đại học toàn cảnh
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tảng công nghệ, phương pháp, công cụ trong 

quản trị đô thị theo hướng bền vững.

Sinh viên tốt nghiệp CTĐT cử nhân Quản trị đô thị 

thông minh và bền vững có thể làm việc ở cả khối 

nhà nước, khối tư nhân và khối phi chính phủ hoạt 

động trong lĩnh vực quản trị đô thị, phát triển đô 

thị, công nghệ đô thị, quy hoạch đô thị, dịch vụ 

đô thị.

Các vị trí nghề nghiệp mà sinh viên sau khi tốt 

nghiệp có thể đảm nhận như: Chuyên viên quản 

trị đô thị; Chuyên viên tư vấn dự án đô thị; Chuyên 

viên tư vấn thiết kế đô thị thông minh; Chuyên 

viên quản lý môi trường đô thị; Chuyên viên phân 

tích dữ liệu đô thị; Chuyên viên quy hoạch đô thị; 

Chuyên viên nghiên cứu đô thị thông minh và bền 

vững; Quản lý dự án xây dựng đô thị; Quản lý phát 

triển đô thị thông minh; Quản lý rủi ro đô thị.

Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị những 

kiến thức nền tảng để kinh doanh, khởi nghiệp về 

đô thị và dịch vụ đô thị. Cử nhân Quản trị đô thị 

thông minh và bền vững cũng có thể lựa chọn học 

lên cao học các chuyên ngành phù hợp hay làm 

nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện nghiên 

cứu, trường đại học về đô thị.

CTĐT cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền 

vững đem đến các chiến lược và giải pháp quản 

lý phát triển tổng thể cho những thực thể đô thị 

khác nhau, đem đến chất lượng cuộc sống tốt hơn 

cho người dân, tạo ra những giá trị nhân văn cho 

cộng đồng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công 

bằng và văn minh xã hội ở Việt Nam, góp phần 

nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.

giáo dục đại học toàn cảnh

Các vị trí nghề nghiệp mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có 
thể đảm nhận như: Chuyên viên quản trị đô thị; Chuyên 
viên tư vấn dự án đô thị; Chuyên viên tư vấn thiết kế đô 
thị thông minh; Chuyên viên quản lý môi trường đô thị; 
Chuyên viên phân tích dữ liệu đô thị; Chuyên viên quy 
hoạch đô thị; Chuyên viên nghiên cứu đô thị thông minh 
và bền vững; Quản lý dự án xây dựng đô thị; Quản lý phát 
triển đô thị thông minh; Quản lý rủi ro đô thị.


