
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 260/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
13/TTr-BTTTT ngày 21 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 
thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 
(sau đây gọi tắt là Chuỗi) với các nội dung sau: 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định bao gồm: 

- Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định 
có diện tích 1.102 m2, địa chỉ số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định;

- Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định có diện tích 54 ha, 
tại Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được 
phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
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2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định có các 
hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập 
trung quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. 

3. Chính sách ưu đãi và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư đối với Trung tâm Công 
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định:  

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định được 
hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định 
tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác 
áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức quản lý vận hành và quy chế hoạt động của Trung tâm 
Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Định quyết định, phù hợp với Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi công viên phần 
mềm Quang Trung; Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi và quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Hội 
đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và các đơn vị liên quan 
hướng dẫn triển khai Quyết định này. Trường hợp có những vấn đề phát sinh 
ngoài khả năng xử lý và vượt thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông 
tin và Truyền thông cân đối bố trí vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật các phân khu chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 
thông tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật. 

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm:

- Phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý và quy chế hoạt động của Trung tâm 
Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định tại 
Quyết định số 333/QĐ-TTg, Quyết định số 966/QĐ-TTg và các quy định khác 
của pháp luật; 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông tỉnh Bình Định. Trong đó, ưu tiên huy động nguồn lực xã hội để 
đầu tư xây dựng và vận hành hoạt động đối với Khu Công viên phần mềm 
Quang Trung - Bình Định theo hướng phát triển bền vững;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-154-2013-nd-cp-quy-dinh-khu-cong-nghiep-thong-tin-tap-trung-213152.aspx
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- Trong trường hợp thay đổi vị trí, quy mô của Trung tâm Công nghệ thông 
tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định gửi văn 
bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Hội đồng Quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có trách nhiệm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn hoạt động cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 
thông tỉnh Bình Định phù hợp định hướng, chiến lược phát triển chung của 
Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; 

- Phân công lĩnh vực hoạt động và các nhiệm vụ khác cho Trung tâm Công 
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh 
trong nước và nước ngoài chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 
và cho riêng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định; 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động và việc đáp ứng điều kiện hạ tầng của Trung 
tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định theo Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Trong trường hợp 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định không tuân 
thủ các quy định này thì báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, trình 
Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ tư cách thành viên Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung theo quy định.  

đ) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định có 
trách nhiệm:

- Tuân thủ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần 
mềm Quang Trung; 

- Bảo đảm các hoạt động đầu tư vào Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định tại Quyết định số 333/QĐ-TTg, 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 
và quy định của pháp luật;  

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn trong quản lý vận hành hoạt động của 
Hội đồng Quản lý Chuỗi theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công 
viên phần mềm Quang Trung;

- Có trách nhiệm bảo đảm các tiêu chuẩn chung và các điều kiện về cơ sở 
hạ tầng thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và quy định 
của pháp luật;

- Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong các vấn đề 
liên quan đến hoạt động chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, 
Bình Định, Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, 
  thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Định, Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội đồng Quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký của TTg, 
  các Vụ: KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KSTT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà
  


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2023-03-18T17:09:52+0700
	Hà Nội
	Thủ tướng Chính phủ<ttg@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




