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AI for Smart city

01 | Giao thông thông minh

02 | An toàn, an ninh

03 | Du lịch thông minh

04 | Giáo dục

05 | Chính quyền số

06 | Y tế

07 | Nông nghiệp

08 | Môi trường

Chính quyền số

Môi trường Giao thôngGiáo dục

Du lịch

Y tế

Nông nghiệp

An toàn, An 
ninh

AI
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AI trong Giao thông thông minh

Giám sát lưu lượng
Nhận diện biển số

Phát hiện sai làn, vượt đèn đỏ

Hình ảnh camera giao thông tại Hưng YênHình ảnh camera giao thông tại Bến Tre
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AI trong Giao thông thông minh

Video camera giao thông tại Bắc Ninh

Giám sát lưu lượng
Nhận diện biển số

Phát hiện sai làn, vượt đèn đỏ

Hình ảnh camera giao thông tại Bắc Ninh
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AI trong lĩnh vực an toàn, an ninh
Nhận diện đám đông
Nhận diện Dao, súng

Nhận diện khuôn mặt đối tượng khả nghi

Hình ảnh các đối tượng cầm dao Hình ảnh các đối tượng cầm súng
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Quản lý định danh của công dân:
+ Giấy tờ tùy thân
+ Số điện thoại
+ Sinh trắc học

AI trong lĩnh vực an toàn, an ninh
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VNPT eKYC phiên 
bản chống giả mạo

Video

AI trong lĩnh vực an toàn, an ninh

Có thể áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực:
+ Ngân hàng
+ Giao dịch điện tử
+ Mua bán online
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AI trong Du lịch thông minh

Quản lý Hướng Dẫn Viên Du lịch
Quản lý lưu trú của du khách trong nước và quốc tế

Video: Nhận diện hướng dẫn viên du lịchThủ tục checkin tại khách sạn
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AI trong Du lịch thông minh

Công nghệ Speech2Text, Text2Speech
hỗ trợ khách du lịch khi thăm quan các danh thắng

Powered by VNPT



10

AI trong Giáo dục thông minh

• Điểm danh học sinh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt
• Phát hiện các hành vi bạo lực học đường

Video Điểm danh khuôn mặt Hình ảnh bạo lực học đường
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AI trong Giáo dục thông minh

• Nhận diện cảm xúc của học sinh
• Khuyến nghị các chương trình học phù hợp với học sinh

Hình ảnh nhận diện hành động, cảm xúc học sinh Hệ thống Adaptive Learning
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AI trong Chính quyền số

Chatbot



AI trong Chính quyền số
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CHÍNH PHỦ
Số: 1823/VNPT-PTTT

Số: 65/2019/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống
thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Số hóa văn bản

Người kí: Nguyễn Xuân Phúc

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; -
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương? - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tồng 
Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn 
phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiềm toán 
nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan 
trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các 
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, NN (26) Al0



AI trong Y tế thông minh
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Giải pháp:
• Hệ thống quản lý và liên thông bệnh viện
• Bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe
• Y tế cơ sở, cổng dữ liệu toàn ngành y tế
• Điều hành cấp cứu thông minh
• Giám sát cảnh báo lan truyền dịch bệnh
• Y tế từ xa (Tele-medicine), thiết bị đeo thông minh
• Hạ tầng phân tích dữ liệu lớn cho y tế
• Các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo cho y tế

Mục tiêu:
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân thông qua:
• Sử dụng các công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn) hỗ trợ bác sĩ phân tích ảnh y

tế, chẩn đoán bệnh, tìm giải pháp điều trị hiệu quả hơn
• Sử hệ thống quản lý và thông tin y tế liên thông giữa các bệnh viện, bảo hiểm
• Sử dụng các giải pháp khám chữa bệnh từ xa giúp giảm tải bệnh viện, giúp người dân

nhận được dịch vụ y tế chất lượng cao, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân.
Nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí vận hành cho các đơn vị y tế; tăng khả năng dự báo
nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, lập kế hoạch y tế dự phòng.
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- -Dự đoán xu hướng
bệnh tật cá nhân

Dự đoán tốc độ lây lan
dịch bệnh

Khuyến nghị những
trường hợp kê đơn sai

Dự đoán số bệnh nhân
tại bệnh viện

Dự đoán và đưa ra cảnh báo

AI trong Y tế thông minh
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AI trong Nông nghiệp chất lượng cao



Regular field

① Bức tranh toàn cảnh chụp cánh 
đồng đậu nành với máy bay không 
người lái

② Phân tích hình ảnh để tìm vị trí cụ 
thể của sâu bệnh

③ Tự động xác định chính xác ứng 
dụng hóa chất nông nghiệp

Máy bay không người lái chăm sóc 
tự động

Hóa chất nông nghiệp 
được dùng cho toàn bộ 
cánh đồng

Cày cấy, trồng trọt 
theo truyền thống 

IT Agriculture-supported 
field

AI trong Nông nghiệp chất lượng cao
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AI trong Giám sát môi trường, đất đai

• Quản lý, cảnh báo quy hoạch đất
• Quản lý, dự báo giá đất
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AI trong Giám sát môi trường, đất đai

• Quy hoạch các công trình cấp nước đô thị
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AI trong Giám sát môi trường, đất đai

• Sử dụng công nghệ AI giám sát các khu vực xả thải, bãi rác, lò xử lý chất
thải…

• Đặc biệt giám sát để kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm tác động của
hiệu ứng nhà kính từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao



MAKE IN VIET NAM
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Thank you


