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Presentation Notes
Kính chào tất cả quý vị tham gia buổi chia sẻ kiến thức giữa các thành phố thành viên Chương trình thành phố tương lai toàn cầu ngày hôm nay. Cảm ơn Peter Oborn (thay thế tên nếu cần) đã có giới thiệu. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với quý vị một số thông tin liên quan tới dự án Xây dung hệ thống thẻ vé thông minh cho Giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
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Presenter
Presentation Notes
Đây là những nội dung chính của bài trình bày hôm nay. Sau phần giới thiệu ngắn về bối cảnh và mục tiêu triển khai dự án sẽ là những sản phẩm chính và ảnh hưởng dự kiến của dự án. Tiếp theo đó sẽ là các nhiệm vụ kỹ thuật chính cũng như tiến độ triển khai làm việc có liên quan. Sau khi giới thiệu về thách thức trong quá trình triển khai cũng như cơ hội có được từ dự án, tôi sẽ tóm lược một số bài học kinh nghiệm cũng như chỉ ra một số rủi ro có thể xảy ra liên quan tới việc tiếp nối dự án trong thời gian ngắn, trung và dài hạn.
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MOU signing between FCDO and HCMC PC

Presenter
Presentation Notes
Trước khi bắt đầu trình bày, tôi muốn giới thiệu với tất cả quý vị một số hình ảnh về lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Anh (đại diện là Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM) với UBND Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới việc triển khai Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu tại TPHCM. Lễ ký kết này, được tiến hành vào đầu tháng 1/2019 là cơ sở để chúng tôi tham gia hợp tác trong quá trình triển khai cụ thể dự án Thẻ vé thông minh (hay dự án STS) này.
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Project background
 Motorcycle dependent city: 10 million people, 8.1 million motorcycles, 825 

thousand cars vs. 2,300 buses (132 lines) and no mass-transit operation
 Number of private vehicles increased 4 millions during 2010-2019 period
 Bus passengers accounted for less than 5% of travel demand
 Increasing trend of private vehicles has been leading to traffic 

congestions, traffic accidents, air pollution and health issues
 Transport emission: 45% of total CO2 emission of the city
 First BRT and MRT lines are being constructed, no ticketing integration
 Pilot project to implement smart ticket for bus network (18 lines)

Source: DOT & Internet

Presenter
Presentation Notes
Như một số quý vị có thể biết, thành phồ Hồ Chí Minh là TP lớn nhất VN với dân số khoảng 10 triệu người. Là một đại đô thị, thành phố có rất nhiều thách thức phát triển khác nhau, trong đó nổi bật nhất là thách thức về giao thông với các vấn đề liên quan tới tắc đường, tai nạn giao thông, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tới sức khoẻ. Lý do chủ yếu là TPHCM là một thành phố phụ thuộc vào giao thông cá nhân với khoảng 8 triệu xe máy, gần 1 triệu ô tô và chỉ có khoảng 2300 xe buýt (với trên 132 tuyến) phục vụ cho dưới 5% nhu cầu đi lại của người dân. Và cho đến thời điểm này, hiện thành phố chưa hề có GTCC sức chở lớn như MRT hay BRT (buýt nhanh), các tuyến đầu tiên đều đang được triển khai thiết kế và xây dựng bởi các nguồn tài trợ quốc tế khác nhau. Đặc biệt, liên quan tới hệ thống vé thì hiện hệ thống xe buýt thành phố đa phần sử dụng vé giấy, mới chỉ có thử nghiệm thẻ vé thông minh tại 18 tuyến với sự tham gia của lĩnh vực tư nhân, đồng thời các tuyến MRT và BRT được triển khai tương đối đơn lẻ, mà chưa tính đến yếu tố tích hợp vé bằng vé thông minh trong giai đoạn sau này. Đó chính là lý do để thành phố phối hợp với Bộ ngoại giao Anh cùng phát triển và triển khai dự án STS này.
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Summary of project development and implementation

Time Project phase
2017 First mission of UK FCDO for Global Future 

Cities Programme in HCMC
2018 Strategic Development Phase: project 

identification and TOR development
Jan 2019 MOU between UKFCDO and HCMC PC
Jan-Sep 2019 Bidding and selection of Delivery Partner. 

Project kick-off in Sep 2019
Dec 2019 – June 
2022

Project implementation

Presenter
Presentation Notes
Đây là một số thông tin về mốc thời gian chính liên quan tới quá trình hợp tác nhận diện, phát triển và triển khai dự án STS. Qua bảng thông tin này chúng ta thấy dù dự án được bắt đầu triển khai từ cuối năm 2019, nhưng quá trình hợp tác trước đó cũng đã kéo dài trên 2 năm, giúp cả hai bên Thành phố và dự án nhận diện được các nội chung chủ yếu cần triển khai trong phạm vi dự án cho phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của thành phố.
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Project objective
Overall objective of STS project 
 Support HCMC in achieving the 

Sustainable Development Goals Target 
11.2 which is “to provide access to safe, 
affordable, accessible and sustainable 
transport systems for all, improving road 
safety, notably by expanding public 
transport, with special attention to the 
needs of those in vulnerable situations, 
women, children, persons with 
disabilities and older persons”.

Presenter
Presentation Notes
Về mục tiêu phát triển dự án thì dự án STS được phát triển nhằm mục tiêu dài hạn là hỗ trợ TPHCM trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững nói chung do Liên hiệp quốc đề ra, trong đó chú trọng tới mục tiêu số 11.2 mà quý vị đã rất quen thuộc, đó là “cung cấp sự tiếp cận tới hệ thống giao thông an toàn, phù hợp túi tiền và bền vững cho tất cả mọi người và cải thiện an toàn đường bộ, thông qua việc mở rộng mạng lưới GTCC,  trong đó luôn quan tâm tới nhu cầu của các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người tàn tật và người cao tuổi”. 
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Desired outcomes
The main outcomes of STS project:
 To develop Technical Standards Framework for STS in 

HCMC 
 To prepare for the development of a city-wide STS system 

(Back Office System including Central Clearing House 
System) of public transportation network in Ho Chi Minh 
City.

Presenter
Presentation Notes
Trong giai đoạn nhận diện và phát triển dự án, chúng tôi đã hợp tác cùng UK FCDO và UN Habitat xác định rõ hai sản phẩm chính của dự án STS  bao gồm: xây dựng Khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thẻ vé thông minh và Chuẩn bị cho sự phát triển của hệ thống STS toàn thành phố sau này, hay Hệ thống Back Office tổng bao gồm Hệ thống thanh toán bù trù trung tâm và một số chức năng khác) 
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Expected impacts
The STS project is expected to have a long-term impact on 
public transportation development of HCMC by:
 Improving the quality of services of public transport
 Increasing the ridership of public transport
 Ensuring the integration of different modes of public 

transport such as MRT, BRT, and buses
 Providing comprehensive data to support decision-making 

process of government and stakeholders in related-issues.
 Improving the capacity of city authorities in delivering and 

managing public transport
 Overall, transforming the public transport sector in HCMC 

Presenter
Presentation Notes
Với hai sản phẩm chính như trên thì dự án STS dự kiến có được những ảnh hưởng dài hạn nhất định tới phát triển giao thông công cộng của TPHCM, bằng việc:+ Cải thiện chất lượng dịch vụ hệ thống GTCC+ Góp phần tăng lượng người sử dụng GTCC+ Đảm bảo sự liên thông tích hợp giữa các loại hình GTCC khác nhau như MRT, BRT và hệ thống xe buýt cũng như các phương tiện GTCC khác+ Cung cấp dữ liệu tổng thể nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của cơ quan nhà nước và các bên có liên quan+ Cải thiện năng lực của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp và quản lý GTCC+ Nhìn chung, hệ thống STS sẽ góp phần làm chuyển đổi lĩnh vực GT và GTCC tại TPHCM
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Project scope and current status
Task General description Current 

status
Task 1 Review and Assess Fare Policies and Ticket 

Technologies of Public Transport in HCMC
100%

Task 2 Develop Technical Standards Framework for STS for 
Public Transport in HCMC

85%

Task 3 Propose Fare Policies for Public Transport System in 
HCMC

60%

Task 4 Propose Institutional Settings and Financial Model for 
the Implementation for STS in HCMC

40%

Task 5 Define Detailed Technical Specifications, including 
Back Office Software and Central Clearing House 
System for STS in HCMC; Deliver a Proof of Concept 
for BOS

30%

Task 6 Propose Public Engagement Strategy to Promote STS 20%
Task 7 Develop a Capacity Building Plan to Facilitate 

Implementation of STS
40%

Presenter
Presentation Notes
Với những mục tiêu và ảnh hưởng mong muốn đó, dự án STS đã được thiết kế với 7 nhóm Nhiệm vụ chính với tiến độ đến thời điểm này (sau hơn 18 tháng triển khai) được đánh giá nhanh như sau:+ Nhiệm vụ 1: Đánh giá hệ thống GTCC, Chính sách giá vé và Công nghệ vé dành cho GTCC tại TPHCM, hiện đã hoàn thành.+ Nhiệm vụ 2: Xây dựng Khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thẻ vé thông minh cho GTCC, hiện đã cơ bản hoàn thành+ Nhiệm vụ 3: đề xuất chính sách giá vé cho hệ thống GTCC, hiện đang tiếp tục được thảo luận dựa trên những báo cáo đã nộp+ Nhiệm vụ 4: đè xuất khung tổ chức thể chế và mô hình tài chính cho việc triển khai hệ thống STS, hiện đang được đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo lần 1+ Nhiệm vụ 5: Xác định các khung thiết kế kỹ thuật cho hệ thống Back Office và Hệ thống thanh toán bù trừ, đồng thời sẽ cung cấp một Proof of Concept (POC) giả lập đơn giản cho hệ thống STS. Nhiệm vụ này sẽ được triển khai trọng tâm trong những tháng cuối năm này + Nhiệm vụ 6: đề xuất chiến lược quảng bá nhằm khuyến khích sử dụng vé thông minh, hiện chưa được triển khai nhiều+ Nhiệm vụ 7: Xây dựng chương trình và triển khai một số hoạt động liên quan tới Nâng cao năng lực cho TPHCM liên quan tới việc triển khai và vận hành hệ thống STS sau này. Hiện đã được triển khai một phần song song với các nhiệm vụ ở trên
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Challenges and opportunities

Challenges

• STS is a new topic in Vietnam
• Lack of standard and process regarding 

STS
• Technical capacity and experience of city 

authorities 
• Depending on the requirement of funding 

agency
• Cash-based transaction

Opportunities

• Working with international partners
• Participation of private sector
• Integration of public transport system

Presenter
Presentation Notes
Sau một thời gian triển khai dự án thì một số thách thức và cơ hội đã được nhận diện, ở đây do giới hạn thời gian tôi xin phép trình bày một số điểm chính sauVề thách thức thì trước tiên phải thừa nhận Hệ thống thẻ vé thông minh STS là một chủ đề rất mới trong bối cảnh VN nói chung, TPHCM nói riêng, nơi mà đa phần người dân, đặc biệt là nhóm người dùng xe buýt hiện vẫn quen thuộc và lệ thuộc với phương thức giao dịch tiền mặt, chuyển sang vé thông minh do đó là một thách thức lớn do rào cản về hành vi này. Bên cạnh đó chúng tôi có sự thiếu hụt về các tiêu chuẩn và quy trình có liên quan nhằm hướng dẫn quá trình triển khai. Ngoài ra, cũng do là một nội dung kỹ thutaj mới nên năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc của các cơ quan thành phố cũng chưa nhiều, dẫn tới việc chúng tôi phải mất thời gian tìm hiểu thêm để nắm bắt được các nội dung kỹ thuật chuyên sâu. Một thách thức khác lại đến từ các yêu cầu kỹ thuật khác nhau về hệ thống đến từ các nhà tài trợ quốc tế khác nhau, tuyến MRT đầu tiên được xây dựng với nguồn vốn JICA và tuyến BRT thì lại là nguồn vốn WB, hai dự án đó có các yêu cầu kỹ thuật khác biệt về vé thông minh, dẫn tới sự khó khăn của thành phố trong công tác tích hợp.Cơ hội đến từ dự án thì cũng khá rõ ràng, trong đó chúng tôi có cơ hội làm việc với nhiều đối tác quốc tế khác nhau tham gia dự án, từ Bộ NG Anh, UN Habitat đến đơn vị tư vấn. Đồng thời trong quá trình triển khai hệ thống STS, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm phối hợp của nhiều cơ quan và tham gia triển khai và mong muốn đầu tư từ các công ty trong lĩnh vực tư nhân. Một cơ hội khác cũng rất quan trọng mà tôi xin nhắc lại, đó là quá trình triển khai dự án đã làm rõ về tiềm năng và cơ hội tích hợp hệ thống GTCC của TP trong thời gian tới
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Lessons learned

Establishment of STS Technical Working 
Group

Engaging private sector

Proactively enable the dialogue and 
discussion

Planning for sustainability

Local knowledge and experience of DP

MOU and implementation without 
participation 

Presenter
Presentation Notes
Quá trình triển khai dự án cũng cho chúng tôi rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu:+ Kinh nghiệm đầu tiên mà thành phố đã rất chủ động, đó là thành lập nhóm làm việc kỹ thuật STS bao gồm đại diện của các cơ quan khác nhau có liên quan tới hệ thống vé thông minh này. Việc tham gia bàn bạc, thảo luạn, trao đổi và cùng hợp tác với đơn vị tư vấn đã góp phần để dự án triển khai thành công một số hợp phần, trong đó có thể nêu như việc hoàn thành bản thảo của Khung tiêu chuẩn kỹ thuật STS, vốn là sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực này tại VN.+ Kinh nghiệm tiếp theo là sự tham gia tích cực của các đơn vị thuộc lĩnh vực tư nhân cũng được đánh giá là nhân tố quan trọng trong việc triển khai hệ thống STS trong giai đoạn tới+ Khi có nhiều bên tham gia vào một chủ đề làm việc kỹ thuật chuyên sâu, chúng tôi nhận thấy cần luôn chủ động quá trình trao đổi, thảo luận giữa các bên, đặc biệt là cởi mở trong trao đổi với Lãnh sự Anh và đơn vị tư vấn nhằm giải quyết các khúc mắc và thống nhất quan điểm cũng như phương hướng làm việc là rất quan trọng+ Bên cạnh đó, khi làm việc với tư vấn quốc tế, chúng tôi nhận thấy đôi khi họ còn chưa nắm được bối cảnh và nhu cầu đặc thù của TPHCM, dẫn tới quan điểm và phương thức làm việc có những sự lệch pha nhất định với nhu cầu kỹ thuật của chúng tôi. Đây là kinh nghiệm tôi nghĩ rất quan trọng để chia sẻ cùng các thành phố khác, đơn vị tư vấn kỹ thuật cần phải có đối tác và chuyên gia địa phương tốt, cũng như phương thức đối thoại phù hợp, nếu không sẽ rất khó để ra được sản phẩm có thể được thành phố sử dụng thực tiễn sau này.+ Một bài học kinh nghiệm khác là khi ký MOU với lãnh sự Anh, chúng tôi đã trao đổi và xác định rất rõ nội dung và nhiệm vụ trong hợp tác giữa hai bên, tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án thì đơn vị tư vấn lại chỉ tập trung làm việc với UK FCDO và UN Habitat, thành phố không có vai trò quyết định vì không phải là chủ đầu tư dù vẫn là đơn vị thụ hưởng chính, do đó đôi khi tiếng nói của thành phố không được tiếp nhận, một số nội dung phải trao qua đổi lại nhiều lần gây mất thời gian và giảm hiệu quả làm việc của các bên. + Một bài học khác chúng tôi nhận thấy là việc có được quy hoạch, kế hoạch dài hạn nhằm phục vụ mục tiêu lâu dài của thành phố, hướng tới phát triển bền vững cũng là một yếu tố quan trọng trong việc nhận diện, xây dựng và triển khai dự án
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Key risks

Approval process of Technical Standard 
Framework

Continuation after the implementation of 
existing STS project

Financing mechanism for city-wide STS 
system

Presenter
Presentation Notes
Hướng tới tương lai, chúng tôi cũng đã nhận diện được một số rủi ro sau:+ Rủi ra trong ngắn hạn là quy trình và quá trình phê duyệt sản phẩm quan trọng của dự án liên quan tới Khung tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây là nội dung tôi đã đề cập ở phần thách thức, do, tôi xin phép nhắc lại, nội dung STS vẫn còn quá mới trong bối cảnh VN+ Sau khi kết thúc dự án STS do UK FCDO tài trợ, việc tiếp nối triển khai các công việc cần thiết tiếp theo nhằm có được hệ thống STS toàn thành phố cũng là một thách thức và rủi ra mà chúng tôi nhận thấy, do hạn chế về nguồn lực và các cam kết khác+ Đặc biệt, cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy được, từ các sản phẩm đã có của tư vấn, phương hướng có được cơ chế tài chính phù hợp cho việc đầu tư và phát triển hệ thống STS toàn thành phố sau này, liệu chúng tôi có thể mời tư nhân tham gia hay không, hay vẫn phải trông chờ vào nguồn tài trợ hoặc từ ngân sách hoạt động của thành phố. Đó là câu hỏi lớn mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị ngày hôm nay 
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Q&A

Thanh you for your attention

Contact

MSc. Le Hoan
Deputy Director of Management Centre of Public Transport (MCPT)

Ho Chi Minh City
lehoan1910s@gmail.com

Presenter
Presentation Notes
Bài trình bày của tôi xin phép kết thúc tại đây, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong có được những ý kiến phản hồi và đóng góp của tất cả quý vị tham gia hội thảo.

mailto:lehoan1910s@gmail.com

	GLOBAL FUTURE CITIES PROGRAM �CITY-TO-CITY KNOWLEDGE EXCHANGE �Development of Smart Ticketing System of Public Transport Network in Ho Chi Minh City, Vietnam
	Presentation outlines
	MOU signing between FCDO and HCMC PC
	Project background
	Summary of project development and implementation
	Project objective
	Desired outcomes
	Expected impacts
	Project scope and current status
	Challenges and opportunities
	Lessons learned�
	Key risks
	Q&A

