
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Phát triển nguồn 

nhân lực ngành công nghiệp CNTT thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020 và định 

hướng đến năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 7 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Các sở ban ngành; 

- Các cơ sở đào tạo; 

- Các doanh nghiệp CNTT, viễn thông, điện tử; 

- Hội tin học thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm. 

 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp CNTT, Sở Thông tin và 

Truyền thông (TT&TT) đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế 

hoạch Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025 (thay cho Kế hoạch tổng 

thể phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 ban 

hành tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 24/01/2011) như kèm theo và được 

đăng tải trên mục “Góp ý dự thảo văn bản” website tttt.danang.gov.vn. 

Để hoàn thiện kế hoạch, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt và 

triển khai; Sở TT&TT kính đề nghị Quý Cơ quan, Doanh nghiệp nghiên cứu, 

góp ý dự thảo Kế hoạch và phản hồi về Sở TT&TT, Tầng 24, Trung tâm hành 

chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng trước ngày 04/8/2017 (văn 

bản điện tử gửi về Sở TT&TT qua địa chỉ email stttt@danang.gov.vn). 

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan, Doanh 

nghiệp quan tâm, phản hồi ý kiến góp ý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, CNTT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2017 

           

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực  

ngành công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng 

 giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2007 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính 

trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 

nhập quốc tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp 

công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

  Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về Chính phủ điện tử; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó chọn công nghiệp công nghệ thông tin, cùng với 

công nghiệp công nghệ cao là một trong 03 hướng đột phá để phát triển kinh tế - 

DỰ THẢO 
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xã hội của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

…/TTr-STTTT ngày …. tháng … năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phát triển nguồn 

nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin giai đoạn 2017 – 2020 và định 

hướng đến năm 2025.  

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT TU, TT HĐND TP (để b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, phòng KT; 

- Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; 

- Lưu: VT, STTTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Thơ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2017 

 

KẾ HOẠCH  

Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông 

tin thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

1. Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ thông 

tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

2. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 về việc Phê 

duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020. 

3. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Công 

nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

4. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW 

ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

5. Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020. 

6. Thông báo số 138-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thành ủy Đà 

Nẵng về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục 

đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin từ nay đến năm 2015, định 

hướng đến năm 2020. 

7. Quyết định số 8878/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2014 của 

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án phát triển Công nghiệp công nghệ 

thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 

2020. 

DỰ THẢO 
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8. Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. 

9. Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020. 

10. Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020, trong đó chọn công nghiệp công nghệ thông tin, cùng với công 

nghiệp công nghệ cao, là một trong 03 (ba) hướng đột phá để phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố Đà Nẵng.  

II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN  

1. Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ thông tin (bao gồm 

nhân lực các chuyên ngành: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông) là yếu tố 

then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển công nghiệp công nghệ 

thông tin (CNTT) của thành phố Đà Nẵng. Phát triển nguồn nhân lực công 

nghiệp CNTT phải bảo đảm đón đầu và đáp ứng được những xu thế mới về nhu 

cầu nhân lực của các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 

thời đại kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

2. Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp CNTT phải có sự tham gia của 

các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố, bảo đảm gắn kết 

chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo ở các cấp, trong đó đặc biệt 

quan trọng là đổi mới giáo dục ở cấp đại học. 

3. Việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp CNTT phải bảo đảm huy 

động nguồn lực xã hội hóa và hợp tác quốc tế, phát huy mọi nguồn lực trong 

nước và thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài cho phát triển nguồn nhân lực 

công nghiệp CNTT thành phố. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển nguồn nhân lực CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của 

ngành công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng, góp phần vào sự nghiệp công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa tại thành phố, đưa ngành công nghiệp CNTT thực sự 

trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố Đà Nẵng.  
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2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

a) Nâng số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng lên trung bình mỗi năm khoảng 3.000 người, trong đó bậc đại học 

chiếm ít nhất 70%. 

b) Đà Nẵng có ít nhất 01 trường Đại học được xếp hạng trong 3 trường 

Đại học tốt nhất về lĩnh vực CNTT trong nước. 

c) 80% sinh viên ngành CNTT, điện tử, viễn thông tốt nghiệp ở các 

trường đại học tại Đà Nẵng có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham 

gia thị trường lao động quốc tế. 

d) Ban hành và triển khai các chính sách, cơ chế đặc thù để thu hút nhân 

lực CNTT chất lượng cao trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc tại 

thành phố Đà Nẵng. 

3. Định hướng phát triển đến năm 2025 

a) Xây dựng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp CNTT đủ phẩm chất, 

năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại, với cơ cấu hợp lý, đáp ứng kịp 

thời và thường xuyên nhu cầu phát triển công nghiệp CNTT thành phố. 

b) Đảm bảo đủ nhân lực CNTT phục vụ nhu cầu của thị trường trong 

nước và thị trường nước ngoài.  

IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nâng cao số lượng và chất lượng sinh viên CNTT 

a) Tổ chức hội đồng đánh giá, xếp hạng hằng năm chất lượng chương 

trình, giáo trình đào tạo CNTT tại các cơ sở đào tạo tại thành phố Đà Nẵng. 

b) Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông 

để tăng chỉ tiêu tuyển sinh về CNTT cho các cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng. 

c) Tăng cường số lượng và chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở 

dạy nghề về CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

d) Triển khai đào tạo bằng thứ 2 về CNTT cho sinh viên các ngành khác 

ngành CNTT. 

đ) Tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp CNTT tham gia đề 

tài nghiên cứu khoa học công nghệ thành phố. 

e) Hỗ trợ các cơ sở đào tạo CNTT tiếp cận các tổ chức, hiệp hội, trường 

đại học nước ngoài để liên kết đào tạo, chuyển giao chương trình hoặc tiếp cận 

vốn tài trợ để nâng cao năng lực đào tạo CNTT. 

g) Hỗ trợ các cơ sở đào tạo CNTT trong việc đưa sinh viên CNTT đến 

thực tập, tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp CNTT và thử việc trong thời gian 
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đào tạo. 

h) Hàng năm, khảo sát và công bố nhu cầu nhân lực CNTT (số lượng, 

ngành nghề, chuyên môn,...) cho các cơ sở đào tạo CNTT biết, chủ động trong 

đào tạo. 

2. Triển khai các chính sách thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao 

a) Xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở để thu hút các chuyên 

gia CNTT trong và ngoài nước về sinh sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. 

b) Hình thành cơ sở dữ liệu chuyên gia, lãnh đạo CNTT trong nước và 

chuyên gia Việt kiều ở nước ngoài để cung cấp thông tin, tổ chức gặp mặt và kết 

nối thường xuyên, phục vụ chính sách thu hút nhân lực trình độ cao về CNTT 

tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm việc về CNTT tại Đà Nẵng. 

c) Tổ chức Hội thảo hằng năm giữa lãnh đạo thành phố và các doanh 

nghiệp CNTT, các cơ sở đào tạo để đối thoại, cung cấp thông tin cũng như giải 

quyết các vướng mắc, khó khăn về nhân lực CNTT. 

  3. Các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích giới trẻ học tập, 

nghiên cứu CNTT 

a) Triển khai mô hình đào tạo STEM nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tại các cấp Tiểu học, Trung học cơ 

sở, Trung học Phổ thông (thí điểm tại một số trường, sau đó nhân rộng). 

b) Xây dựng Quỹ học bổng CNTT thành phố Đà Nẵng để trao hằng năm 

cho các em học sinh, sinh viên CNTT xuất sắc tại các cơ sở đào tạo tại thành 

phố Đà Nẵng. 

c) Tổ chức cuộc thi lập trình ứng dụng di động về lĩnh vực Thành phố 

thông minh mỗi năm 01 lần. 

d) Mời chuyên gia, lãnh đạo CNTT nói chuyện với sinh viên CNTT, học 

sinh ít nhất 01 năm/lần để khuyến khích sinh viên học CNTT, cập nhật công 

nghệ, định hướng nghề nghiệp.  

4. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về CNTT 

a) Thành lập Vườn ươm doanh nghiệp CNTT. 

b) Hỗ trợ kinh phí cho ít nhất 03 dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực thành 

phố thông minh nhằm góp phần hỗ trợ công tác quản lý đô thị và nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân. 

c) Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT về mặt bằng làm việc, hạ tầng và trang 

thiết bị CNTT, vay vốn, tiếp cập thông tin, thử nghiệm sản phẩm,... để tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. 
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d) Xây dựng và vận hành Hệ thống dữ liệu mở (Open Data) để doanh 

nghiệp, cá nhân sử dụng (thông tin dữ liệu và hàm API) tạo ra các sản phẩm mới 

về CNTT. 

V. KINH PHÍ 

Việc xác định cơ cấu nguồn vốn, dự toán kinh phí cụ thể sẽ do các sở, 

ngành, các tổ chức chủ động thực hiện trong quá trình lập các dự án, đề án cụ 

thể để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tổng thể. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với sở, ngành, tổ chức có liên quan tổ chức 

triển khai Kế hoạch này và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp 

kết quả báo cáo UBND thành phố; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Phụ lục 

kèm theo. 

b) Tổng hợp, thẩm định các dự án, chương trình triển khai Kế hoạch này 

của các sở, ngành, tổ chức có liên quan; trình UBND thành phố. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tổng hợp các nguồn 

lực trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư cho các 

chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghiệp CNTT của thành phố. 

b) Huy động các nguồn vốn ngoài nước, vốn vay cho việc phát triển 

nguồn nhân lực công nghiệp CNTT thành phố. 

4. Các sở, ban, ngành 

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì như Phụ lục I kèm 

theo. 

5. Hội Tin học thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm 

a) Tham gia xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển nhân lực công 

nghiệp CNTT của thành phố Đà Nẵng. 

b) Phổ biến các cơ chế, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước về 

phát triển ngành CNTT đến các tổ chức, doanh nghiệp. 

c) Tích cực phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành CNTT tại địa 

phương để tìm kiếm, đề xuất các giải pháp kinh nghiệm, các sản phẩm CNTT 

phục vụ xây dựng nguồn nhân lực công nghiệp CNTT của thành phố Đà Nẵng. 

6. Các cơ sở đào tạo CNTT  
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Căn cứ vào kế hoạch chủ động có đề xuất chương trình, dự án hàng năm 

và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ nhu cầu phát 

triển công nghiệp CNTT thành phố. 

7. Các doanh nghiệp CNTT 

Chủ động tổ chức đào tạo công nghệ thông tin cho người lao động trong 

doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên CNTT tham qua, thực tập, thử việc.  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Thơ 
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Phụ lục I 

NHIỆM VỤ GIAO CÁC CƠ QUAN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

I 
Nâng cao chất lượng và số lượng sinh viên 

CNTT  
    

 

1 

Tổ chức hội đồng đánh giá, xếp hạng hằng năm 

chất lượng chương trình, giáo trình đào tạo 

CNTT tại các cơ sở đào tạo tại thành phố Đà 

Nẵng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Các cơ sở đào tạo 2018 - 2020 

2 

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông 

tin và Truyền thông để tăng chỉ tiêu tuyển sinh về 

CNTT cho các cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông  

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đại học Đà Nẵng 
2017-2018 

3 

Tăng cường số lượng và chất lượng sinh viên tốt 

nghiệm CNTT tại các cơ sở dạy nghề về trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Trường Cao đẳng Nghề Thành 

phố 

- Các cơ sở đào tạo nghề 

2018 – 2020 

4 

Triển khai đào tạo bằng thứ 2 về công nghệ thông 

tin cho sinh viên các ngành khác công nghệ thông 

tin 

Các cơ sở đào tạo 

CNTT  

Sở Thông tin và Truyền thông 

 
2017 – 2020 

5 

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, 

doanh nghiệp CNTT tham gia đề tài khoa học 

công nghệ thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Sở Thông tin và Truyền thông 2018 – 2020 
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6 

Hỗ trợ các cơ sở đào tạo CNTT tiếp cận các tổ 

chức, hiệp hội, trường đại học nước ngoài để liên 

kết đào tạo, chuyển giao chương trình hoặc tiếp 

cận vốn tài trợ trong nâng cao năng lực đào tạo 

CNTT 

Sở Ngoại vụ 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

- Các cơ sở đào tạo CNTT trên 

địa bàn thành phốĐà Nẵng 

2017 - 2020 

7 

Hỗ trợ các cơ sở đào tạo CNTT trong đưa sinh 

viên CNTT đến thực tập, tìm hiểu hoạt động của 

doanh nghiệp CNTT và thử việc trong thời gian 

đào tạo thực tế 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các cơ sở đào tạo CNTT trên 

địa bàn thành phốĐà Nẵng 

 - Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

- Hội tin học 

 - Doanh nghiệp CNTT 

2017 - 2020 

8 

Hàng năm, khảo sát và công bố nhu cầu nhân lực 

CNTT (số lượng, ngành nghề, chuyên môn, ...) 

cho các cơ sở đào tạo CNTT biết, chủ động trong 

đào tạo 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Các doanh nghiệp CNTT  2018 - 2020 

II 
Triển khai các chính sách thu hút nhân lực 

CNTT chất lượng cao 
    

 

1 

Xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở để 

thu hút các chuyên gia CNTT trong và ngoài 

nước về sinh sống, làm việc tại thành phố Đà 

Nẵng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các Sở, ban, ngành 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

 - Hội Tin học thành phố 

2018 

2 

Tổ chức Hội thảo hằng năm giữa lãnh đạo thành 

phố và các doanh nghiệp CNTT, các cơ sở đào 

tạo để đối thoại, cung cấp thông tin cũng như giải 

quyết các vướng mắc, khó khăn về nhân lực 

CNTT 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các Sở, ban, ngành 

- Các doanh nghiệp CNTT  

- Các cơ sở đào tạo CNTT  
 



3 

3 

Xây dựng và vận hành Diễn đàn CNTT Đà Nẵng 

và hình thành cơ sở dữ liệu chuyên gia, lãnh đạo 

CNTT trong nước và chuyên gia Việt kiều ở nước 

ngoài để quảng bá, cung cấp thông tin, kết nối 

thường xuyên, … phục vụ chính sách thu hút 

nhân lực trình độ cao về CNTT tham gia công tác 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm việc về CNTT 

tại Đà Nẵng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

2018 

III 
Các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích 

giới trẻ học tập, nghiên cứu CNTT 
    

 

1 

Triển khai mô hình đào tạo STEM nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học tại các cấp Tiểu học, Trung học 

cơ sở, Trung học Phổ thông (thí điểm tại một số 

trường, sau đó nhân rộng) 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
 Sở Thông tin và Truyền thông 2018 – 2020 

2 

Xây dựng Quỹ học bổng CNTT thành phố Đà 

Nẵng để trao hằng năm cho các em học sinh, sinh 

viên CNTT xuất sắc tại các cơ sở đào tạo tại 

thành phố Đà Nẵng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Tài chính  

- Quỹ Đầu tư phát triển 

- Các cơ sở đào tạo CNTT  

2017 – 2020 

3 
Tổ chức cuộc thi lập trình ứng dụng di động về 

lĩnh vực Thành phố thông minh mỗi năm 01 lần 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các sở, ngành; 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

 - Hội Tin học thành phố 

- Các cơ sở đào tạo CNTT 

- Doanh nghiệp CNTT 

2017 – 2020 
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4 

Mời chuyên gia, lãnh đạo CNTT nói chuyện với 

sinh viên CNTT, học sinh ít nhất 01 năm/lần để 

cổ vũ học CNTT, cập nhật công nghệ, định 

hướng nghề nghiệp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

 - Hội Tin học thành phố 

- Các cơ sở đào tạo CNTT 

- Doanh nghiệp CNTT 

2017 – 2020 

IV Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp về CNTT     
 

1 

Thành lập vườn ươm doanh nghiệp CNTT tại 

Khu công viên phần mềm Đà Nẵng (02 Quang 

Trung, quận Hải Châu) 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Tài chính 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

2018 – 2020 

2 

Hỗ trợ kinh phí cho ít nhất 03 dự án khởi nghiệp 

trong lĩnh vực thành phố thông minh nhằm góp 

phần hỗ trợ công tác quản lý đô thị và nâng cao 

chất lượng cuộc sống người dân 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Tài chính 

2018 – 2020 

3 

Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT về mặt bằng làm 

việc, hạ tầng CNTT, vay vốn, tiếp cập thông tin, 

sử dụng sản phẩm, ... để thuận lợi trong khởi 

nghiệp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Ban quản lý Khu Công nghệ 

cao 

- Hiệp hội doanh nghiệp phần 

mềm 

2017 - 2020 

4 

Xây dựng và vận hành Hệ thống dữ liệu mở 

(Open Data) để doanh nghiệp, cá nhân sử dụng 

(thông tin dữ liệu và hàm API) tạo ra các sản 

phẩm mới về CNTT 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Các sở, ban, ngành 2018 - 2020 
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Phụ lục II 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

SỐ LIỆU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CNTT 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2016 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2017 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

I.  NGUỒN THÔNG TIN KHẢO SÁT 

Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), 

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến từ 3 nguồn:  

(1) Từ nhà tuyển dụng là các doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trên địa bàn 

thành phố (trích lọc từ thông tin đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cung cấp (khoảng 700 doanh nghiệp); đồng thời kiểm tra, rà soát 

thực tế các hoạt động ngành nghề về CNTT (khoảng 500 doanh nghiệp).   

(2) Từ những nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp CNTT. 

(3) Từ các cơ sở đào tạo nhân lực CNTT.  

Từ các số liệu thu được, đưa ra những nhận định về tình hình nguồn nhân lực 

CNTT hiện nay, làm cơ sở định hướng cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực CNTT cho thành phố Đà Nẵng. 

Số liệu thống kê sử dụng trong Kế hoạch được tổng hợp từ kết quả:  

- Khảo sát bằng cách đề nghị doanh nghiệp điền vào phiếu khảo sát (100 doanh 

nghiệp CNTT đã điền phiếu khảo sát, trên tổng số 500 doanh nghiệp CNTT đang 

hoạt động tại thành phố); 

- Khảo sát cơ sở đào tạo nhân lực CNTT bằng cách đề nghị điền vào phiếu 

khảo sát (20 cơ sở đào tạo đã điền phiếu khảo sát, trên tổng số 23 cơ sở đào tạo hiện 

có trên địa bàn); 

- Khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp 250 người làm việc trong các doanh 

nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHÂN LỰC CNTT 

Hiện tại, thành phố có khoảng 22.000 nhân lực làm việc trong các doanh 

nghiệp CNTT, trong đó, có khoảng gần 15.000 nhân lực làm việc trong các doanh 

nghiệp điện tử tại các khu công nghiệp (các doanh nghiệp lớn gồm có: Foster: 7.000 

người, Việt Hoa: 4.000 người, Mabuchi: 3.000 người), khoảng 7.000 nhân lực làm 

việc trong các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT (các doanh 

nghiệp lớn gồm có FPT: 2.000 người, Gameloft: 600 người...).  

Đối với các nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp điện tử, do đặc thù công 
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việc mang tính chất lắp ráp gia công nên đa phần là lao động phổ thông, công nhân... 

không phải là lao động qua đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực CNTT. Tuy nhiên, nội 

dung hướng đến của Kế hoạch nhằm phát triển đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về 

CNTT, do đó, trong phạm vi khảo sát hiện trạng sẽ chủ yếu hướng đến nhóm nhân 

lực tại các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT... từ đó, đưa ra kế 

hoạch phát triển nguồn nhân lực cho nhóm nhân lực này. 

1. Điểm mạnh 

a) Nguồn nhân lực CNTT trẻ, dồi dào và có chuyên môn khá  

Nguồn nhân lực CNTT của thành phố Đà Nẵng đa phần là nhân lực trẻ và đã 

qua đào tạo chuyên môn. Tỷ lệ người đi làm trong lĩnh vực CNTT (không tính nhân 

lực làm việc trong các doanh nghiệp lắp ráp điện tử) có trình độ đại học, sau đại học 

chiếm 54%, có trình độ cao đẳng chiếm 42%, có trình độ trung cấp chiếm 4%. 

 

Hình 1. Trình độ đào tạo của nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp   

 

Hình 2. Độ tuổi lao động nguồn nhân lực CNTT 

b) Các cơ sở đào tạo CNTT trên địa bàn thành phố có chú trọng đến việc tăng 
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chỉ tiêu ngành CNTT, chủ yếu ở trình độ Đại học  

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành CNTT năm 2016 được tăng chủ yếu ở loại hình đào 

tạo trình độ Đại học (chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học tăng 20% so với năm 2015), 

chỉ tiêu đào tạo ở các trình độ khác (Thạc sĩ, Cao đẳng, Trung cấp…) tăng không 

đáng kể.  

c) Thị trường lao động CNTT có ưu thế về chi phí nhân công 

Mức lương trung bình đối với nhân viên CNTT mới tốt nghiệp đại học là 6.5 

triệu đồng. Trong đó, mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ 32%; 6 - 8 triệu 

đồng/tháng chiếm tỷ lệ 36%; 8 - 10 triệu đồng/tháng chiếm 23%, trên 10 triệu 

đồng/tháng chiếm tỷ lệ 9%. 

 

Hình 3. Mức lương bình quân của nhân viên CNTT mới tốt nghiệp tại các 

doanh nghiệp 

Với mặt bằng lương như trên thì mức lương tại Đà Nẵng thuộc mức thấp hơn 

so với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Tổ chức Jetro (Tổ chức 

Xúc tiến thương mại Nhật Bản) năm 2015 - 2016, mức lương trung bình đối với nhân 

viên CNTT mới ra trường tại Đà Nẵng là 277 USD (~6.3 triệu đồng), tại Hà Nội là 

390 USD (~ 9 triệu đồng, cao hơn Đà Nẵng 142%), tại thành phố Hồ Chí Minh là 469 

USD (~ 10,6 triệu đồng, cao hơn Đà Nẵng 168%).  

Mức lương CNTT tại Đà Nẵng thấp hơn so với Hà Nội, Hồ Chí Minh không 

phải vì chất lượng nguồn nhân lực thấp hơn, mà chủ yếu là do tại Đà Nẵng giá cả, các 

chi phí sinh hoạt thấp hơn. Mức lương tại Đà Nẵng thấp hơn so với Hà Nội và 

TpHCM là một lợi thế của thị trường nhân lực tại Đà Nẵng trong việc thu hút các 

doanh nghiệp CNTT khi quyết định đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. 
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Hình 4. Bảng so sánh mức lương bình quân của nhân viên CNTT tại Đà Nẵng 

so với  Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
1
 

d) Chất lượng nhân lực CNTT có cải tiến thông qua liên kết, hợp tác với các 

doanh nghiệp và tổ chức quốc tế  

Trong các năm gần đây, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố đã nỗ lực đẩy 

mạnh liên kết hợp tác đào tạo với nhiều trường nổi tiếng quốc tế như:  

- Đại học Bách khoa Đà Nẵng hợp tác với Đại học Washington, Đại học 

Porland State (Mỹ), Đại học Bách khoa thành phố Grenoble, Marseille (Pháp) và tăng 

cường đào tạo tiếng Pháp và Tiếng Anh (từ năm 2011); hợp tác với Đại học Monash 

(Úc) đào tạo kỹ sư CNTT tiếng Anh chất lượng cao (từ năm 2011); 

- Đại học Duy Tân liên kết đào tạo với Đại học Carnegie Mellon - Mỹ (từ năm 

2013);  

- Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn hợp tác với những chương trình đào 

tạo tiên tiến của Hàn Quốc (từ năm 2007);  

- Cao đẳng Việt Hàn ký kết hợp tác với Công ty Michelle về nâng cao chất 

lượng chương trình đào tạo CNTT (từ năm 2016); 

- Nhằm đón đầu làn sóng đầu tư vào Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã 

có chỉ đạo đưa tiếng Nhật vào đào tạo chuyên ngành CNTT, cụ thể:  

+ Công ty AI Electronic Industry hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật tại trường Đại học 

Sư phạm Đà Nẵng (từ năm 2016); 

+ Công ty TNHH Framgia hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật tại trường Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng (từ năm 2015); 

+ Công ty S2 hỗ trợ đào tạo chương trình CNTT theo tiêu chuẩn Nhật cho 

                                           
1. Nguồn: https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html 

https://www.facebook.com/FramgiaVietnam/posts/580349772000856
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trường Đại học Đông Á (từ năm 2016). 

- Các Trung tâm liên kết đào tạo như Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế 

NIIT, Softech-Aptech (Ấn Độ), DUT-Microsoft... được triển khai nhằm nâng cao 

chất lượng, đổi mới phương pháp và trao đổi chương trình đào tạo, thực hiện nghiên 

cứu chung. 

- Các chương trình đào tạo do doanh nghiệp tự triển khai để cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho thị trường nhân lực tiềm năng (Nhật Bản, Mỹ) và cho cả 

nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong nước. Tiêu biểu như công ty FPT 

Software triển khai chương trình đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối” Việt Nam - Nhật 

Bản nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kỹ sư CNTT cung cấp cho thị trường Nhật Bản 

(từ năm 2015). 

- Các cơ sở đào tạo cũng thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp CNTT tại 

địa phương để xây dựng và tạo mô hình liên kết giữa trường Đại học - Cao đẳng 

chuyên ngành, Doanh nghiệp CNTT nhằm kết nối và chia sẻ các định hướng, xu thế 

công nghệ, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho sinh viên ngành CNTT; tiếp nhận 

sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp để trải nghiệm giữa lý thuyết học ở trường và 

môi trường thực tế. Hằng năm, các chương trình hợp tác đào tạo này cung cấp thêm 

nguồn nhân lực CNTT đáng kể cho các doanh nghiệp. 

đ) Nhân lực CNTT có cơ hội được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua 

hình thức thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài 

- Trong năm 2016, Sở TT&TT đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện 

CNTT như: Hội thảo Danang ICT Day 2016 (phối hợp Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, 

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng), Hội thảo Japan ICT Day 2016 (phối 

hợp với Trung tâm Xúc tiến và đầu tư, Sở Ngoại vụ, Tổ chức Xúc tiến Thương mại 

Nhật Bản JETRO – tại Yokohama, Fujisawa, Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật 

Bản tại Đà Nẵng). Thông qua các hội thảo, nhiều sinh viên tại các cơ sở đào tạo 

CNTT tại Đà Nẵng được các doanh nghiệp nước ngoài đề nghị đến thực tập và làm 

việc tại các doanh nghiệp. 

- Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã nghiên cứu các phương án tiếp nhận sinh 

viên các trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân,… thực tập tại các công ty thuộc 

hiệp hội trong những năm cuối cấp và đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng từ phía 

các doanh nghiệp trong hiệp hội;  

- Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã đề nghị được tham gia tuyển dụng sinh 

viên ngành CNTT của các trường thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân sang làm 

việc tại Nhật Bản… ngay sau khi tốt nghiệp. 

- Thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thảo quốc tế 
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nhằm tạo môi trường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp 

CNTT tại thành phố với cộng đồng CNTT trong và ngoài nước (ví dụ: Devday, 

Monokon, ICT Innovation…) 

- Ngành công nghiệp CNTT tại thành phố Đà Nẵng đã thu hút nhiều lao động 

từ nước ngoài đến làm việc tại thành phố, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, nâng 

cao tay nghề cho lao động trong nước, tiêu biểu như tại Khu Công viên Phần mềm 

hiện có khoảng 2.400 kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc.  

2. Tồn tại và hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, nguồn nhân lực CNTT tại Đà Nẵng vẫn còn 

một số hạn chế sau:  

a) Kiến thức công nghệ chưa cập nhật theo nhu cầu thực tế 

Trình độ lao động CNTT khi mới ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu công 

việc thực tế của doanh nghiệp. Các sinh viên CNTT mới ra trường chỉ nắm được lý 

thuyết trên trường học, kinh nghiệm thực hành còn yếu, doanh nghiệp phải tốn kém 

thời gian và chi phí để đào tạo sau khi tuyển dụng. 

 

 

Hình 5. Những kỹ năng công nghệ mà các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng cao 

Trong đó, nhóm các doanh nghiệp sản xuất phần mềm đặc biệt gặp nhiều khó 

khăn trong việc tìm kiếm nhân lực đáp ứng các yêu cầu công nghệ mới thường xuyên 

xuất hiện trên thị trường. Thị trường nước ngoài cũng rất khó tính và có yêu cầu khắt 

khe về chất lượng sản phẩm phần mềm, khó chấp nhận sản phẩm lỗi, do đó đòi hỏi 

người lao động có tay nghề chuyên môn cao và có ý thức nghề nghiệp tốt. Trên thị 
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trường lao động hiện nay, các doanh nghiệp rất khó tìm kiếm nhân sự CNTT có tuổi 

nghề từ 5 năm trở lên hoặc có kiến thức công nghệ phù hợp với công việc và kinh 

nghiệm, kỹ năng quản lý dự án, quản lý nhóm. 

Các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phần mềm được nhiều doanh nghiệp 

tìm kiếm, tuyển dụng nhiều nhất liên quan đến các lĩnh vực như lập trình mobile 

(iOS, Android) và lập trình web (PHP, Ruby on Rail, HTML/Javascript, J2EE, 

.NET…). Đây là các kỹ năng mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị 

trường lao động tại thành phố Đà Nẵng.  

b) Trình độ ngoại ngữ và kỹ năng mềm còn yếu 

Ngoài yêu cầu về công nghệ, các doanh nghiệp ngành CNTT tại thành phố Đà 

Nẵng còn có yêu cầu trình độ ngoại ngữ cao đối với người lao động (đặc biệt là tiếng 

Anh và tiếng Nhật) do đặc thù nhiều doanh nghiệp thường xuyên phải làm việc với 

đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ của sinh viên mới ra trường nhìn 

chung chưa đáp ứng được. Các doanh nghiệp đặc biệt gặp khó khăn trong việc tìm 

kiếm nhân lực CNTT có khả năng giao tiếp tiếng Nhật. 

 

  

Hình 6. Đánh giá của nguồn nhân lực CNTT thành phố Đà Nẵng 

Ngoài kỹ năng ngoại ngữ, người lao động cũng thiếu kĩ năng mềm như kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lên kế hoạch, kỹ năng viết tài liệu kỹ 

thuật, thiếu cọ xát với môi trường làm việc thực tế đòi hỏi khả năng tương tác, phối 

hợp và tính chuyên nghiệp cao. 

Theo đánh giá của các doanh nghiệp CNTT về nội dung những hạn chế của 

nhân lực CNTT tại Đà Nẵng, trong đó 31% doanh nghiệp đánh giá kỹ năng mềm của 

người lao động còn yếu, 25% doanh nghiệp đánh giá trình độ ngoại ngữ của người 

lao động còn hạn chế; 16% doanh nghiệp đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao 
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(chuyên gia) còn thiếu; 14% doanh nghiệp đánh giá nguồn lao động không đủ đáp 

ứng nhu cầu tuyển dụng; 14% doanh nghiệp đánh giá nguồn nhân lực CNTT hiện tại 

còn thiếu kiến thức chuyên môn. 

c) Số lượng đào tạo chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng 

Theo kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đối với lĩnh 

vực CNTT: năm 2016 khoảng 2.532 nhân lực, năm 2017 khoảng 3.184 nhân lực. Tuy 

nhiên, số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 tại 20 cơ sở đào tạo CNTT trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 2.098 nhân lực. Như vậy, số lượng đào tạo mới đáp 

ứng khoảng 82,8% nhu cầu tuyển dụng của doanh  nghiệp. 

Bảng 1: Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 

Năm Tổng nhu cầu tuyển dụng của 

doanh nghiệp CNTT 

2016 2.532 

2017 3.184 

d) Chưa có chính sách thu hút và ưu đãi đối với nguồn nhân lực chất lượng cao 

về lĩnh vực CNTT cả trong và ngoài nước   

Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút, phát 

triển nguồn nhân lực CNTT như: Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin - truyền thông thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (Quyết định số 

733/QĐ-UBND ngày 24/01/2011); Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, trong đó có nội dung thu hút, đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT (Quyết định số 13100-QĐ/TU ngày 

23/4/2015), tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia khảo sát đề xuất cần có các chính 

sách để thu hút nguồn chất xám từ các chuyên gia CNTT trong nước, các kiều bào 

đang làm việc, học tập từ các quốc gia có nền công nghiệp CNTT phát triển và các 

chuyên gia nước ngoài. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ nhà ở hoặc nhà ở xã hội 

cho chuyên gia CNTT về làm việc lâu dài tại thành phố Đà Nẵng. 

đ) Chương trình đào tạo CNTT chung tại các cơ sở đào tạo công lập còn nặng 

về lý thuyết, ít thời gian thực hành  

Các chương trình đào tạo CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn 

thành phố còn khá nặng về lý thuyết. Thông thường một chương trình đào tạo cử 

nhân CNTT tại Việt Nam kéo dài 4 năm, trong đó mất 1 - 1,5 năm đầu tiên học lý 

thuyết về các môn đại cương như kinh tế, toán, lý, hóa,… đến năm thứ hai mới bắt 

đầu học các môn chuyên ngành về CNTT, thời gian dành cho các môn chuyên ngành 

còn ít.  
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e) Thường xuyên xảy ra tình trạng nhảy việc đối với kỹ sư CNTT có kinh 

nghiệm khiến doanh nghiệp thiếu nhân sự giỏi và gắn kết lâu dài.  

Thành phố Đà Nẵng đang thu hút nhiều công ty CNTT nên tính cạnh tranh trên 

thị trường nhân lực ngày càng cao. Mức lương kỹ sư CNTT có kinh nghiệm tại thành 

phố Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng nhanh theo hướng dần tiệm cận so với mức 

lương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, kỹ năng người lao động 

còn hạn chế, chất lượng lao động và hiệu quả công việc mang lại cho doanh nghiệp 

chưa tương xứng. 

Do cạnh tranh trên thị trường nhân lực, hiện tượng nhảy việc diễn ra thường 

xuyên hơn giữa các doanh nghiệp CNTT, người lao động luôn luôn đòi quyền lợi 

trước khi cống hiến hết mình vì công việc... Doanh nghiệp gặp khó khăn vì rơi vào 

tình trạng thiếu nhân sự giỏi và gắn bó lâu dài. 

Theo báo cáo khảo sát của Vietnamworks đối với 2.400 nhân viên CNTT (trên 

cả nước) thì tỷ lệ nhảy việc của nhân viên ngành CNTT trong năm 2017 là 44%. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này vẫn là vấn đề về lương và phúc lợi của 

doanh nghiệp đối với nhân viên. 

 III. YÊU CẦU CỦA NHÂN LỰC TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1. Một số cơ sở chính về nhu cầu nhân lực CNTT trong thời gian đến 

a) Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT của các doanh nghiệp 

CNTT trên địa bàn thành phố; 

b) Căn cứ vào đánh giá tình trạng trình độ nguồn nhân lực CNTT (về chất 

lượng và kỹ năng,…) theo kết quả khảo sát trực tiếp từ các doanh nghiêp; 

c) Căn cứ vào các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp tại các buổi đối thoại 

doanh nghiệp do UBND thành phố tổ chức; 

d) Căn cứ vào nhu cầu mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước về lĩnh vực CNTT tại thành phố Đà Nẵng; 

đ) Căn cứ vào các chủ trương phát triển về lĩnh vực Công nghiệp CNTT của 

trung ương, thành phố nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các chương trình nhằm hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ);  

e) Căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của 

Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng (tại Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26/7/2016); 

g) Căn cứ vào chủ trương hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, chính sách phát 

triển khởi nghiệp (tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng 
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chính phủ, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ), Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017 – 2018 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng (tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 05/01/2017) để hỗ trợ các 

doanh nghiệp, các nhóm dự án, các nhà đầu tư, tư vấn, đơn vị dịch vụ cùng nhau 

nghiên cứu, học tập, sáng tạo để đưa ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới, góp phần 

hình thành mô hình khởi nghiệp thành công của Đà Nẵng trong tương lai; 

h) Căn cứ vào chủ trương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2016 -2020 (tại Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của BCH Đảng bộ 

thành phố, kết luận Hội nghị lần thứ 4 khóa XXI); Kế hoạch xúc tiến đầu tư của 

thành phố (tại Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 04/3/2016); Đề án đẩy mạnh thu 

hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (tại Quyết định số 4286/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2016), trong đó giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, các cơ quan xúc 

tiến đầu tư triển khai các hoạt động cụ thể và thiết thực để đẩy mạnh thu hút đầu tư 

vào thành phố. 

2. Dự kiến nhu cầu nhân lực CNTT trong thời gian đến 

Hiện nguồn nhân lực CNTT trong lĩnh vực phần mềm, nội dung số, dịch vụ 

CNTT… ước khoảng 7.000 nhân lực. Theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp 

khảo sát được thể hiện tại Bảng 1. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, mỗi năm 

nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khoảng 3.000 nhân lực CNTT. 

3. Thị trường xuất khẩu chính 

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố đã 

và đang mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài, trong đó, thị trường Nhật Bản 

(chiếm 36%) và Mỹ (chiếm 36%) vẫn là 02 thị trường mà các doanh nghiệp CNTT 

chú trọng phát triển kinh doanh nhất. Bên cạnh các nước phát triển như Nhật Bản, 

Mỹ, các doanh nghiệp CNTT cũng dần mở rộng kinh doanh sang thị trường các nước 

liên minh châu Âu - EU (chiếm 16%), và các nước châu Á khác như: Trung Quốc, 

Singapore, Đài Loan (chiếm 12%). 

Dự kiến trong thời gian sắp tới, Nhật Bản và Mỹ vẫn là 02 đối tác tiềm năng 

đối với các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đối với thị trường 

Nhật Bản, các doanh nghiệp đặc biệt khan hiếm trong việc tìm kiếm phiên dịch viên 

tiếng Nhật (comter) có am hiểu, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, có kinh nghiệm 

làm việc với khách hàng Nhật Bản. Do đó, để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 02 thị 

trường này, ngoài kiến thức chuyên môn, nhân lực CNTT phải đáp ứng nhu cầu ngoại 

ngữ để đảm bảo vấn đề giao tiếp, làm việc với các đối tác. 
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Hình 7. Thị trường khách hàng nước ngoài 
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