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1. Tổng quan về Chuỗi CVPM Quang Trung 

Chuỗi CVPM Quang Trung là tổ chức liên kết giữa CVPM Quang Trung với các 

khu CNTT, khu phần mềm, trung tâm CNTT để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực CNTT. 

Chuỗi CVPM Quang Trung có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của khu CNTT tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 

08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung, chấp hành sự chỉ đạo, kiểm 

tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT&TT. 

Trong quá trình hoạt động, Chuỗi CVPM Quang Trung được kết nạp thành viên 

là các khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT và các khu khác có hoạt 

động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung trên cơ sở tự nguyện tham 

gia.1 

Hiện nay, Chuỗi CVPM Quang Trung có 03 thành viên bao gồm: CVPM Quang 

Trung, Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm CNTT tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

2. Điều kiện tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung2 

2.1. Tiêu chuẩn chung để được xem xét kết nạp là thành viên của Chuỗi 

CVPM Quang Trung 

a) Các khu hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khu CNTT tập trung 

như: khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT và các khu khác có hoạt 

động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT, mà không phải đạt tiêu chí diện tích 

đất tối thiểu như quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP, được thành lập hoặc công 

nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Có bộ máy quản lý chuyên nghiệp để xử lý công việc hàng ngày; 

c) Có khả năng thu hút đầu tư, thiết lập môi trường khởi nghiệp cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

d) Có khả năng thu hút lao động chất lượng cao; 

đ) Có vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng liên kết với các trung tâm đào tạo nhân 

lực CNTT hoặc trung tâm nghiên cứu - phát triển về CNTT; 

e) Có cơ sở hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại, đảm 

bảo dịch vụ giao nhận nhanh chóng; 

                                                           
1 Xem chi tiết tại Điều 1 Quyết định số 333/QĐ/TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng về việc thí điểm thành lập 
Chuỗi CVPM Quang Trung và Điều 2 Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ TT&TT về việc ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi CVPM Quang Trung 
2 Xem chi tiết tại Điều 12 Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ TT&TT 
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g) Phát huy lợi thế về công nghệ, giá trị dịch vụ cung cấp, góp phần tăng trưởng 

kinh tế địa phương. 

2.2. Điều kiện đảm bảo về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành viên Chuỗi 

CVPM Quang Trung 

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có văn bản công nhận là thành viên Chuỗi 

CVPM Quang Trung, tổ chức là thành viên Chuỗi CVPM Quang Trung phải đáp ứng 

các điều kiện về chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật gồm: 

a) Hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng 99,9%; 

b) Tiêu chuẩn nguồn cung cấp điện: có hai nguồn cung cấp điện hoặc phải có 

máy phát điện, thời gian phục hồi tối đa không quá 15 giây; 

c) Tiêu chuẩn về nguồn cung cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy, mạng lưới 

cấp nước, thoát nước,...; 

d) Tiêu chuẩn môi trường làm việc về không gian, độ thoáng, mật độ cây xanh, 

phòng ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật,…; 

đ) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong khu, khả năng 

ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố kịp thời, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e) Có hạ tầng giao thông thuận lợi, đảm bảo phục vụ việc đi lại, làm việc trong 

Khu. Có ít nhất 1 tuyến xe công cộng có kết nối với Khu; 

g) Có dịch vụ một cửa hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ chăm sóc khác hàng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001. 

3. Yêu cầu đối với địa phương có nhu cầu kết nạp các khu vào  Chuỗi CVPM 

Quang Trung 

Địa phương có nhu cầu kết nạp các khu vào Chuỗi CVPM Quang Trung phải 

xem xét về điều kiện kết nạp thành viên Chuỗi được nêu tại Mục 2 để đảm bảo việc đề 

xuất kết nạp khu phù hợp quy định. 

Trong trường hợp chưa có các khu CNTT, khu phần mềm, trung tâm CNTT tại 

địa phương thì địa phương cần chuẩn bị quỹ đất và tiến hành thực hiện dự án đầu tư 

thành lập khu mới, có hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của khu CNTT tập 

trung. 

3.1. Điều kiện thành lập các khu mới 

a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương để phát triển, mở rộng khu 

phần mềm, trung tâm CNTT hoặc các khu khác có hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm 

vụ của khu CNTT; 
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b) Có các điều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; 

c) Có khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư 

nước ngoài; 

d) Có khả năng cung cấp và đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao; 

đ) Có vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng liên kết với các trung tâm đào tạo nhân 

lực CNTT hoặc trung tâm nghiên cứu - phát triển về CNTT. 

3.2. Vai trò của địa phương trong hợp tác phát triển Chuỗi CVPM Quang 

Trung 

a) Xem xét, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện nhanh các thủ tục giao, thuê đất theo quy 

định; 

b) Cam kết hỗ trợ ngân sách của địa phương để phát triển hạ tầng (điện, nước, 

giao thông, viễn thông nội khu…) và ưu tiên sử dụng dịch vụ cung cấp trên địa bàn tỉnh; 

c) Chỉ đạo các sở ngành liên quan hỗ trợ tổ chức quản lý khu thu hút đầu tư, thu 

hút doanh nghiệp (thủ tục giao thuê đất, xây dựng công trình…); 

d) Tạo điều kiện để tổ chức quản lý khu phối hợp với HĐQLC Chuỗi CVPM 

Quang Trung thực hiện các thủ tục theo quy định; 

đ) Có chính sách hỗ trợ riêng của địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng hạ tầng và doanh nghiệp vào hoạt động trong khu. 

4. Hồ sơ đề xuất tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung 

a) Văn bản của tổ chức quản lý khu báo cáo UBND cấp tỉnh về việc tự nguyện 

gia nhập Chuỗi CVPM Quang Trung; 

b) Văn bản UBND cấp tỉnh gửi Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung về việc 

đề nghị kết nạp khu vào Chuỗi CVPM Quang Trung; 

c) Báo cáo của tổ chức quản lý khu về đề nghị gia nhập Chuỗi CVPM Quang 

Trung bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc đề nghị gia nhập Chuỗi CVPM Quang 

Trung; 

- Bộ máy quản lý; 

- Khả năng thu hút đầu tư, thiết lập môi trường khởi nghiệp cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

- Khả năng thu hút lao động chất lượng cao; 
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- Vị trí địa lý, có khả năng liên kết với các trung tâm đào tạo nhân lực CNTT 

hoặc trung tâm nghiên cứu – phát triển về CNTT; 

- Cơ sở hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo 

dịch vụ giao nhận nhanh chóng; 

- Lợi thế về công nghệ, giá trị dịch vụ cung cấp, góp phần tăng trưởng kinh tế 

địa phương; 

- Phân tích, cung cấp tài liệu để chứng minh các khả năng đáp ứng các tiêu chí 

quy định tại Điều 12 của Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ 

TT&TT 

Lưu ý về các tài liệu cần nộp đính kèm theo: 

- Văn bản của UBND cấp tỉnh về việc ban hành các chính sách ưu đãi và hỗ trợ 

đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập khu; 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức quản lý khu; 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc giải trình chức năng sử dụng đất 

của khu; 

- Văn bản cam kết của tổ chức quản lý khu về việc đáp ứng các điều kiện về chất 

lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu (nếu có, trong thời hạn 02 năm) kể từ ngày có 

văn bản công nhận là thành viên Chuỗi CVPM Quang Trung. 

5. Trình tự thủ tục kết nạp thành viên mới tham gia vào Chuỗi CVPM 

Quang Trung 

Bước 1: UBND cấp tỉnh có văn bản gửi đến Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang 

Trung về việc đề xuất chủ trương kết nạp khu tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung. 

Bước 2: Sau khi tiếp nhận văn bản của UBND cấp tỉnh về việc đề xuất chủ trương 

kết nạp khu vào Chuỗi CVPM Quang Trung, Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung 

triệu tập, chủ trì cuộc họp HĐQLC CVPM Quang Trung, lấy ý kiến các thành viên trong 

HĐQLC và có văn bản phản hồi đồng ý/không đồng ý chủ trương trong vòng 30 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản. 

Bước 3: Trong trường hợp HĐQLC CVPM Quang Trung đồng ý chủ trương kết 

nạp khu: 

- HĐQLC CVPM Quang Trung phối hợp cùng với địa phương tổ chức các cuộc 

làm việc tại TP.HCM cũng như tại địa phương để đánh giá hiện trạng thực tế của khu;  

- HĐQLC CVPM Quang Trung hỗ trợ tổ chức quản lý khu thực hiện các nội 

dung báo cáo đề xuất tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung; 
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- Sau khi tổ chức quản lý khu hoàn thành báo cáo đề xuất tham gia Chuỗi CVPM 

Quang Trung, UBND cấp tỉnh/cơ quan có thẩm quyền có văn bản gửi Chủ tịch HĐQLC 

CVPM Quang Trung về việc đề nghị kết nạp khu tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung 

(đính kèm báo cáo đề xuất tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung); 

- Ước tính thời gian: 75 ngày làm việc. 

Bước 4: Sau khi tiếp nhận văn bản của UBND cấp tỉnh/cơ quan có thẩm quyền 

về việc đề xuất kết nạp khu, Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung triệu tập và chủ trì 

cuộc họp HĐQLC CVPM Quang Trung, lấy ý kiến góp ý của các thành viên: 

- Trong trường hợp báo cáo chưa đạt yêu cầu: Chủ tịch HĐQLC có văn bản phản 

hồi, đề nghị điều chỉnh, bổ sung; 

- Trong trường hợp báo cáo đạt yêu cầu: Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung 

có văn bản báo cáo Bộ TT&TT xem xét, đánh giá trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định kết nạp thành viên mới; 

- Ước tính thời gian thực hiện: 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản. 

Bước 5: Sau khi nhận được văn bản của Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung, 

Bộ TT&TT thực hiện các bước sau: 

Bước 5.1: Bộ TT&TT lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành có liên quan (Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế,…); 

- Trong trường hợp các Bộ ngành có ý kiến góp ý thì Bộ TT&TT có văn bản 

phản hồi, đề nghị bổ sung các nội dung còn thiếu;  

- Ước tính thời gian thực hiện: 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản. 

Bước 5.2: Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ 

- Trong trường hợp các Bộ ngành không có ý kiến góp ý thì Bộ TT&TT xem xét, 

đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết nạp thành viên Chuỗi CVPM Quang 

Trung;  

- Ước tính thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc. 

Bước 6: Thủ tướng Chính phủ xem xét và ký văn bản quyết định kết nạp thành 

viên Chuỗi CVPM Quang Trung. 

- Ước tính thời gian thực hiện: 30 – 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn 

bản. 

Bước 7: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký văn bản quyết định kết nạp khu vào 

Chuỗi CVPM Quang Trung, Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp cùng HĐQLC CVPM 

Quang Trung thực hiện thủ tục kết nạp thành viên mới. 
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Lưu ý: 

Các cuộc họp của HĐQLC CVPM Quang Trung đều được lập thành biên bản có 

ghi chú đầy đủ nội dung các ý kiến phát biểu và diễn biến của cuộc họp, ý kiến kết luận 

của chủ trì cuộc họp và được thông báo đến các thành viên HĐQLC, các đơn vị có liên 

quan (nếu có)3. 

Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch HĐQLC sử dụng con dấu của UBND 

TP.HCM đối với các văn bản do Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung ký ban hành 

để điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Trong trường hợp 

Ủy viên thường trực được Chủ tịch HĐQLC CVPM Quang Trung ủy quyền thì sử dụng 

con dấu của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang 

Trung điều hành, xử lý công việc4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 9 Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ TT&TT 
4 Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 6 Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ TT&TT 
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Quy trình hướng dẫn tham gia Chuỗi CVPM Quang Trung 
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Văn bản pháp luật liên quan đến Chuỗi CVPM Quang Trung 

1. Luật Công nghệ thông tin 2006 

2. Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công 

nghệ thông tin tập trung 

3. Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng về thí điểm thành lập 

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 

4. Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ TT&TT về thành lập Hội 

đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 

5. Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ TT&TT về ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 

6. Quyết định số 1694/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2020 của Bộ TT&TT về việc kiện toàn 

Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 

7. Công văn số 5188/BTTTT-CNTT ngày 31/12/2020 của Bộ TT&TT trình Thủ tướng 

về báo cáo kết quả thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung giai đoạn 2016 

– 2020 

 


