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      NGHỊ QUYẾT 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG 

về một số chủ trương phát triển công nghiệp phần mềm 
  

 

  Công nghiệp phần mềm bao gồm các hoạt động sản xuất, cung ứng, 

kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ phần mềm máy tính dùng trong công 

tác quản lý, điều hành các quá trình sản xuất, kinh doanh và các hoạt động 

nhiều mặt của đời sống xã hội. Công nghiệp phần mềm là ngành quan 

trọng của công nghệ thông tin, là một ngành công nghệ cao, có giá trị gia 

tăng cao và có triển vọng phát triển rất rộng lớn. Phát triển công nghệ 

thông tin, đặc biệt công nghệ phần mềm được Đảng và Nhà nước ta xác 

định là một hướng ưu tiên và là một biện pháp quan trọng để "đi tắt", "đón 

đầu", thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 05-06-2000 về xây 

dựng và phát triển công nghiệp phần mềm của đất nước trong giai đoạn 

2000-2005 đã đề ra mục tiêu chung là : Xây dựng công nghiệp phần mềm 

thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần 

hiện đại hoá và phát triển bền vững các ngành kinh tế-xã hội, nâng cao 

năng lực quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh quốc gia. Phát huy tiềm 

năng trí tuệ của người Việt Nam, đặc biệt là của thế hệ trẻ, chuẩn bị nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho những thập kỷ tới. Phấn đấu đến năm 2005 

đạt giá trị sản lượng khoảng 500 triệu USD, đào tạo được 25.000 chuyên 

gia trình độ cao và lập trình viên chuyên nghiệp... 

Đà Nẵng với vị trí và yêu cầu phát triển, với tiềm năng về nguồn nhân 

lực và những điều kiện thuận lợi của mình phải tham gia một cách tích cực 

vào việc thực hiện mục tiêu quan trọng này của đất nước. 

Xuất phát từ yêu cầu trên, sau khi nghe ý kiến đề xuất của UBND 

thành phố và các thành viên Đoàn khảo sát nghiên cứu về phát triển công 

nghiệp phần mềm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong 

phiên họp ngày 15-9-2000, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhất trí 

quyết nghị một số chủ trương xúc tiến xây dựng và phát triển công nghiệp 

phần mềm của thành phố như sau: 

1- Mục tiêu: Ưu tiên đầu tư các nguồn lực cần thiết để xây dựng và 

phát triển nhanh công nghiệp phần mềm thành một ngành kinh tế quan 

trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố, đóng góp đáng kể vào GDP, kim 
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ngạch xuất khẩu và việc sử dụng lao động của thành phố, góp phần đẩy 

nhanh hơn, hiệu quả hơn tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành 

phố trong những năm đến. 

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng, sớm trở thành một trung tâm phát triển 

về công nghiệp phần mềm của miền Trung và của cả nước. 

2- Phương hướng, biện pháp: 

Thành phố dành nhữug ưu đãi tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi 

nhất để khuyến khích các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế 

trong và ngoài nước tham gia đầu tư và phát triển ngành công nghiệp phần 

mềm ở Đà Nẵng. 

Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại học Đà Nẵng, các đơn vị của 

Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông và của các ngành Trung ương khác tại 

miền Trung trong việc phát triển công nghiệp phần mềm ở Đà Nẵng. 

Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Phát 

triển mạnh các hình thức đào tạo lập trình viên đạt trình độ quốc tế và cán 

bộ công nghệ thông tin nói chung. 

Khuyến khích các cơ quan, các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành 

phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 

sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác trong đời sống 

xã hội. Khuyến khích sử dụng sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ 

thông tin do các công ty trong nước sản xuât. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong xã hội về 

vai trò, vị trí của công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội, xây 

dựng và bảo vệ đất nước. Tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn đảng bộ, toàn 

dân về việc xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm của thành phố. 

3- Chủ trương cụ thể:  

 - Trong quý IV năm 2000, Uỷ ban nhân dân thành phố trong khi chỉ 

đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2001 và kế 

hoạch 5 năm 2001-2005 chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ, cần lưu ý 

làm rõ và cụ thể hoá mục tiêu, nội dung phát triển công nghiệp phần mềm; 

đồng thời nghiên cứu ban hành hệ thống các chính sách khuyến khích phát 

triển công nghiệp phần mềm của thành phố. 

- Trong tháng 9-2000, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp 

phần mềm của thành phố do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố 

làm Trưởng ban, thành viên gồm lãnh đạo một số ban, ngành của thành 

phố và mời đại diện một số cơ quan Trung ương trên địa bàn tham gia Ban 

chỉ đạo. 
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- Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp phần mềm của thành phố chịu 

trách nhiệm tổ chức triển khai ngay mấy việc sau đây: 

+ Xúc tiến thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng. 

Phấn đấu đến cuối quý I năm 2001 đưa bộ phận sản xuất phần mềm của 

Trung tâm này đi vào hoạt động. 

+ Khẩn trương chuẩn bị thành lập cơ sở đào tạo lập trình viên phần 

mềm của Trung tâm. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Khoa học - Công nghệ 

& Môi trường và của các đơn vị trong nước đã đi trước, có kinh nghiệm về 

lĩnh vực này. Phấn đấu đưa cơ sở đào tạo đi vào hoạt động trong cuối năm 

2000, chậm nhất là trong tháng 1 năm 2001. 

+ Tiến hành lập Dự án xây dựng Khu Công nghiệp phần mềm Đà 

Nẵng (hay "Công viên phần mềm", "Làng Công nghiệp phần mềm")  với 

quy mô tương đối lớn, đa dạng về các loại hình sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm và dịch vụ phần mềm, dịch vụ đào tạo. Hoàn thành đề án về Dự 

án này trong quý II năm 2001. 

Công nghiệp phần mềm là một ngành kinh tế mới, có giá trị gia tăng 

cao và đang có triển vọng phát triển với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, chúng ta 

còn thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển công nghiệp phần 

mềm. Do đó, cần bám chắc vào các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo 

chung của Chính phủ; tranh thủ cao nhất sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ 

quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư 

trong, ngoài nước cũng như của Việt kiều ở nước ngoài đi đôi với dành 

mọi ưu tiên, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích các tổ 

chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển 

ngành công nghiệp này. 

Trên cơ sở những chủ trương này, Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban 

chỉ đạo phát triển công nghiệp phần mềm thành phố và các ban, ngành, tổ 

chức đảng liên quan có trách nhiệm cụ thể hoá để thực hiện và thường 

xuyên báo cáo về Ban Thường vụ Thành uỷ để theo dõi chỉ đạo. 

 
 

Nơi nhận:                          T/M BAN THƯỜNG VỤ  
- HĐND, UBND thành phố                                BÍ THƯ 

- Ban đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể 

- Quận, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc.        (Đã ký) 
- Lưu VPTU. 

 

                Phan Diễn 
 


