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CVPM Quang Trung - mô hình thành công
• 18 năm hoạt động, 43 ha

• Ngân sách đầu tư đến năm 2019 là 230 tỷ

• 165 DN phần mềm: 04 DN hàng đầu thế giới, 5 DN trên 1.000 người, 06 DN có chứng chỉ CMMI; 250 sản phẩm,

giải pháp.

• 27 nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng vốn 4.305,4 tỷ đồng.

• Cung cấp dịch vụ một cửa hỗ trợ miễn phí; đầy đủ tiện ích.

• Là CVPM đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất và nhận được sự ủng hộ

mạnh của thành phố và trung ương.



Chung cư, biệt thự

4 trung tâm 

dữ liệu

3 nguồn điện

mạch vòng*

20 Tòa nhà 

văn phòng  

Hệ thống cáp 

quang 

1 trung tâm 

ươm tạo

6 điểm dịch vụ 

ngân hàng

7 trường đại học, 

cao đẳng

27 nhà hàng, 

café, quán ăn

23 bãi đậu xe

1 bưu điện

21.831 người học 

tập, làm việc

165 doanh 

nghiệp

1 trung tâm hỗ trợ 

kinh doanh

1 trường mầm non

Trung tâm hội nghị*

4 sân bóng đá, 

bóng chuyền

1 Viện nghiên cứu 

công nghệ

1 Agri center of 

excellent

38.000m2 diện tích 

cây xanh

Hệ thống nước thải

R&D lab 

2 cửa hàng, tiện 

ích

Các tiện ích tại CVPM Quang Trung



SPDV thương hiệu Việt

Kết nối hạ tầng, phát

huy thế mạnh của địa

phương tham gia

chuỗi

Rút ngắn quá trình
xây dựng

Gia tăng

thu hút đầu tư

Nhận được chỉ đạo tập

trung và chính sách cao

nhất

Triển khai Nghị quyết

Chuỗi Công
viên Phần mềm
Quang Trung

Vì sao phải xây dựng Chuỗi CVPM Quang Trung



Chiến lược Chính sách
ưu đãi

Thương hiệu

Quản lý, 
Điều hành

Xúc tiến
đầu tư

Chuỗi Công viên phần mềm
Quang Trung 

Nền tảng sức mạnh của Chuỗi CVPM Quang Trung



Công viên phần mềm trọng điểm quốc gia, 

hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành CNTT Việt Nam

MÔ HÌNH MẪU CỦA CẢ NƯỚC

CHUỖI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Được Thủ tướng cho phép thí điểm triễn khai mô hình Chuỗi đầu tiên trong cả nước (chưa có tiền lệ)

Thí điểm theo QĐ 333, 

ngày 3/3/2016 
Năm 2019-2020

Phát huy thế mạnh, đặc trưng của từng địa phương, đối tác

QTSC VNU-ITP HueCIT
CVPM Mekong
(Mekong ITP)

InnoTech Bến Tre Thành viên khác



ĐỊNH VỊ THÀNH VIÊN
Công viên phần mềm Quang Trung

• Tập trung cho các hoạt động ITO và BPO, phát triển sản phẩm

• Các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực CNTT

VNU-ITP

Hue CIT

CVPM Mekong (Mekong ITP)

Thành viên khác (Cần Thơ, Bến Tre..)

• Là khu khởi nghiệp trong lòng đại học

• Cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao

Phát triển CNTT, ứng dụng trong Văn hóa – Du lịch

• Ứng dụng CNTT phục vụ cho Nông nghiệp.

• Phát triển dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO)

Công viên phần mềm Quang Trung 2 

Tập trung vào các mô hình smart city và các hoạt động liên quan đến

R&D và Innovation

Phát huy thế mạnh kinh tế của địa phương, vùng



Các lợi thế của Thừa Thiên Huế

4 lý do lựa chọn địa điểm

• Vùng đất di sản

• “Đất học”, con người Huế

• Trung tâm khoa học của miền Trung

• Đang chuyển dịch kinh tế, chính quyền
điện tử phát triển mạnh

4 lý do dành doanh nghiệp công nghệ

• Số lượng sinh viên công nghệ

• Tỷ lệ nhảy việc thấp

• Chi phí cạnh tranh (văn phòng, cuộc sống)

• Chính sách và quyết tâm của lãnh đạo



Các công việc đã thực hiện

TT Thời gian Nội dung

1 17/10/2017 Bộ TT&TT ban hành Quyết định 1765/QĐ-BTTTT về Thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi CVPM
Quang Trung

2 17/10/2017 Bộ TT&TT ban hành Quyết định 1766/QĐ-BTTTT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi
CVPM Quang Trung

3 24/09/2018 Hội đồng quản lý Chuỗi (HĐQLC) ban hành Quyết định 4181/QĐ-HĐQLC về việc phân công nhiệm
vụ của Hội đồng quản lý Chuỗi

4 28/12/2018 HĐQLC ban hành công văn số 5917/KH-HĐQLC về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt
động Chuỗi CVPM Quang Trung giai đoạn 2018 – 2020

5 17/01/2019 HĐQLC ban hành Quyết định số 283/QĐ-HĐQLC về việc ban hành quy chế tài chính hoạt động của
HĐQLC

6 10/04/2019 HĐQLC ban hành giấy ủy quyền số 1337/HĐQLC cho QTSC

7 7/2019 Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, tỉnh Thừa Thiên Huế

8 8/2019 Xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

9 8/2019 Triễn khai giải thưởng Chuỗi

10 Năm 2019 Triển khai phần mềm quản lý Chuỗi giai đoạn 1, giao ban hàng quý

11 12/2019 Kết nạp HueCIT



Kế hoạch Chuỗi CVPM Quang Trung 2020

1. Trao tặng danh hiệu chuỗi QTSC của năm và giới thiệu các thành viên chuỗi với các doanh

nghiệp tại CVPM Quang Trung

2. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Chuỗi

3. Hỗ trợ và trình hồ sơ kết nạp CVPM Mekong Tiền Giang tham gia Chuỗi

4. Hỗ trợ tư vấn các quy trình tham gia Chuỗi cho tỉnh Bến Tre và Khu CNPM Đại học Cần Thơ

5. Phối hợp trường Đại học Quốc tế và Sở Khoa học Công nghệ cùng các chuyên gia hoàn thành

“tài liệu hướng dẫn quản lý khu CNTT tập trung”

6. Triển khai một số hoạt động nghiên cứu, quảng bá, thu hút đầu tư ngoài nước vào các thành

viên Chuỗi (Thái Lan tháng 5/2019, Nhật Bản tháng 07/2019, Hoa Kỳ tháng 08/2019)

7. Triển khai các hoạt động rà soát, hỗ trợ các thành viên Chuỗi đáp hoạt động theo Quy chế tổ

chức và hoạt động của Chuỗi

8. Tổng kết thí điểm mô hình hoạt động Chuỗi




