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Kính thưa quý vị đại biểu, 

Vào năm 2011, tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CVPM Quang Trung, Đồng chí 

Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thời bấy giờ đã có ý kiến chỉ đạo nghiên 

cứu và chuẩn bị nhân rộng mô hình của CVPM Quang Trung. Với sự nỗ lực, chủ động 

của lãnh đạo thành phố, nhất là Đồng chí Lê Mạnh Hà phó chủ tịch UBND thành phố 

thời bấy giờ đã cùng với Sở TTTT thành phố, CVPM Quang Trung và Bộ TTTT nghiên 

cứu mô hình chuỗi công viên phần mềm. Vào ngày 16/3/2016 tức là sau đó 5 năm, Bộ 

TTTT đã thay mặt Chính phủ công bố quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Chuỗi CVPM Quang Trung với 2 thành 

viên ban đầu gồm CVPM Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM  

với vai trò nòng cốt, chủ lực là CVPM Quang Trung. Đây là viên gạch pháp lý đầu tiên, 

có ý nghĩa rất quan trọng do đây là mô hình chưa có tiền lệ tại Việt Nam. 

Về nền tảng, Chuỗi CVPM Quang Trung được thiết kế trên cơ sở các thành viên tham 

gia Chuỗi trên tinh thần tự nguyện nhưng phải đảm bảo đồng bộ 5 yếu tố đó là (i) Có 

chung chiến lược phát triển, cùng bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nhau (ii) Cùng sử 

dụng chung một thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, kết nối với thương 

hiệu CVPM Quang Trung được quốc tế thừa nhận (iii) Chính sách ưu đãi đầu tư như 

nhau, được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất mà chính phủ dành cho CVPM Quang 

Trung; (iv) Cùng thực hiện các chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư trong và ngoài 

nước; (v) Kế thừa và chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Do Chuỗi CVPM Quang Trung là mô hình chưa có tiền lệ, các thành viên hoạt động 

theo cơ chế kiêm nhiệm, vừa làm vừa học hỏi, vừa nghiên cứu các văn bản pháp luật 

hiện hành nên trong 2 năm 2017-2018 chủ yếu tập trung xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật, Hội đồng quản lý Chuỗi đứng đầu là Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Phó 

Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo tập trung xây dựng các cơ sở pháp lý để hỗ trợ 

công tác quản lý, điều hành Chuỗi như: Thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi; ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động; Phân công nhiệm vụ các thành viên; ban hành kế hoạch 

triển khai các hoạt động Chuỗi; ban hành Quy chế tài chính; ủy quyền hỗ trợ điều hành 

hoạt động Chuỗi. Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý Chuỗi cũng đã xây dựng phần mềm 

quản lý Chuỗi và tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước để quảng bá về 

Chuỗi cũng như mời gọi xúc tiến đầu tư vào các thành viên Chuỗi. Có thể nói nếu không 

có sự hỗ trợ của Bộ TTTT và các sở ngành thành phố thì khó có thể hoàn thành khối 

lượng công việc lớn nhưng chưa có tiền lệ như thế này. 

 

Kính thưa quý vị,  

Thành phố có nhiều công trình quy mô cả nước, có nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng 

chắc không có nhiều thương hiệu liên kết vùng dưới sự bảo trợ của chính phủ để hỗ trợ 

các địa phương phát triển như Chuỗi CVPM Quang Trung. Từ năm 2016 đến nay, Chuỗi 

CVPM Quang Trung tuy còn trong giai đoạn thí điểm đã thu hút nhiều tỉnh, thành trong 

cả nước mong muốn hợp tác nhưng vì nhiều lý do khách quan, chủ quan và cả quyết 

tâm chính trị nên một số địa phương đã phải tạm dừng. Trong số các địa phương này,  



tỉnh Thừa Thiên Huế tuy không phải là đơn vị đầu tiên biết đến mô hình Chuỗi nhưng 

lại là đơn vị xúc tiến triển khai nhanh nhất.  

Tháng 05/2018 lần đầu tiên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến tham quan và tìm hiểu 

cách thức gia nhập Chuỗi. Với quyết tâm của Đồng chí Chủ tịch tỉnh, trong suốt 18 

tháng vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng quản lý Chuỗi và tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã tổ chức nhiều cuộc làm việc để hoàn thiện hồ sơ tham gia Chuỗi. Trong 

đó có 2 cuộc làm việc giữa Bộ TTTT, TP.HCM và tỉnh; Hội đồng quản lý chuỗi có 7 

cuộc làm việc tại tỉnh để khảo sát hiện trạng, hướng dẫn các bước thực hiện hồ sơ, góp 

ý; Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức 03 cuộc cử nhân sự tham gia học tập, nghiên 

cứu cách thức vận hành CVPM Quang Trung và hoàn thiện các nội dung còn thiếu về 

hạ tầng kỹ thuật cần đáp ứng khi tham gia vào Chuỗi. 

Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản lý Chuỗi luôn tìm hiểu về tính đặc trưng của 

mỗi đơn vị, từ đó tìm kiếm sự khác biệt, định vị cho mỗi thành viên khi tham gia vào 

Chuỗi. Chúng ta không thể áp dụng hoàn toàn nguyên bản CVPM Quang Trung cho 

các địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế với thế mạnh là vùng đất di sản của cả nước, là 

địa phương duy nhất cả nước có 5 công trình được UNESCO công nhận; là đất học và 

cũng là Trung tâm khoa học của miền Trung, là một trong những địa phương có chính 

quyền điện tử phát triển khá mạnh. Bên cạnh đó tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là nơi có số 

lượng sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT cao với tỷ lệ nhảy việc thấp, chi phí hoạt động 

thấp và nhất là lãnh đạo tỉnh đặt nhiều quyết tâm phát triển ngành CNTT thông qua các 

chính sách hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp. 

Thông qua việc kết nạp HueCIT tham gia vào Chuỗi cũng giúp mở rộng phạm vi, phát 

triển thương hiệu Chuỗi CVPM Quang Trung tại khu vực miền trung. Góp phần tăng 

thêm sự lựa chọn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát 

triển ngành CNTT. Riêng đối với HueCIT sẽ kế thừa các bài học kinh nghiệm thực tiễn 

của CVPM Quang Trung cũng như được hưởng các chính sách ưu đãi của chính phủ 

dành cho CVPM Quang Trung nhằm thu hút thêm các doanh nghiệp CNTT và góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. 

Cũng giống như gần 19 năm trước khi xây dựng CVPM Quang Trung, có rất nhiều 

người hoài nghi về tính hiệu quả và khả năng thành công. Tương tự như thế, mô hình 

Chuỗi CVPM Quang Trung còn đang trong giai đoạn hình thành nên chắc chắn còn 

nhiều khiếm khuyết. Để mô hình này tiếp tục hoàn thiện, rất cần sự ủng hộ, chung tay, 

tiếp sức của các cơ quan trung ương, các tỉnh và đặc biệt là lãnh đạo thành phố để mô 

hình Chuỗi ngày càng được phát huy, từ đó góp phần phát triển ngành CNTT tại các địa 

phương nói riêng và cả nước nói chung. Hôm nay, việc công bố quyết định của Thủ 

tướng chính phủ kết nạp HueCIT tham gia vào Chuỗi chính là một bước ngoặt của mô 

hình Chuỗi, Hội đồng quản lý Chuỗi sẽ tiếp tục đồng hành cùng HueCIT để tỉnh Thừa 

Thiên Huế sớm trở thành một trong những địa phương mạnh về CNTT của cả nước 

trong thời gian sắp tới cũng như tiếp tục hỗ trợ để kết nạp thành viên thứ 4 của Chuỗi 

trong quý 1/2020 là công viên phần mềm Mekong tại tỉnh Tiền Giang. 

Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt Hội đồng quản lý chuỗi trân trọng cám ơn 

lãnh đạo Bộ TTTT, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đã đóng góp, 

đặt những nền tảng cơ bản xây dựng chuỗi. Xin trân trọng cám ơn lãnh đạo ĐHQG-

HCM, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tin tưởng cử khu công nghệ phần mềm ĐHQG, Trung 

tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế gia nhập vào Chuỗi. Nhân dịp năm mới 2020 sắp đến, 



xin kính chúc tất cả quý vị đại biểu cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, thành công 

và hạnh phúc. Chúc cho ngành CNTT nước nhà luôn phát triển mạnh mẽ và bền vững. 

 

Xin trân trọng cám ơn. 

 

 


