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Đề xuất giải pháp tạo môi trường chính sách và hạ tầng thuận lợi, 
hấp dẫn để phát triển thị trường, tăng cường thu hút đầu tư, 

phát triển mạnh mẽ công nghiệp CNTT Việt Nam 
Chu Tiến Dũng 

Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM 
Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển CVPM 

 Quang Trung 
Đặt vấn đề: 
Năm 2000, với chủ trương và quyết sách của Bộ chính trị BCH Trung 

ương Đảng, Chính phủ thông qua việc ban hành chỉ thị 58 của Bộ Chính trị và 
nghị quyết 07 của Chính phủ, đã thổi một luồng gió mới đặc biệt thúc đẩy 
CNTT Việt nam đi một bước tương đối dài trong hơn 10 năm qua. CNTT nước 
ta Có được những kết quả như ngày hôm nay là do các chủ trương trên đã tạo 
được rõ quan điểm, sự nhất trí, đồng lòng và quyết tâm của tòan xã hội, tòan bộ 
hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy CNTT phát triển. 

Tại thời điểm bước sang năm 2013, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại 
hội Đảng tòan quốc lần thứ 11 đưa Việt Nam trở thành nước Công nghiệp hiện 
đại vào năm 2020. Với nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về phát triển 
hạ tầng đồng bộ để phát triển đất nước và đề án đưa Việt nam sớm trở thành 
quốc gia mạnh về CNTT-TT, chúng ta có thể tin tưởng và kỳ vọng rằng đây sẽ 
lại là một quyết sách mới để đưa CNTT-TT  ngày càng đóng góp và giữa vai trò 
quan trọng trong bướcc đường xây dựng đất nứơc theo hướng công nghiệp và 
hiện đại.  

  Tại hội nghị của Bộ Thông tin và truyền thông triển khai nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI về phát triển hạ tầng thông tin. Tôi xin thay mặt Hội Tin 
học Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp một số ý kiến, tập trung vào 3 vấn đề 
sau: 

1. Những nhân tố nào có vai trò quan trọng quyết định đến việc thu hút 
đầu tư, phát triển kinh doanh về CNTT tại nước ta. (phần này theo gợi 
ý của Ban tổ chức hội thảo) 

2. Phát triển hạ tầng thông tin và các khu CNTT tập trung tạo ra một môi 
trường thuận lợi và hấp dẫn để thu hút đầu tư phát triển CN CNTT 

3. Vai trò nhà nước trong việc quản lý hạ tầng thông tin bảo đảm phát 
triển thị trường cạnh tranh lành mạnh cho các DN CNTT phát triển.  

I. Những nhân tố liên quan đến quyết định đầu tư phát triển 
Công nghiệp và dịch vụ CNTT tại VN: 



Thông báo kết luận của Hội đồng thành viên QTSC kỳ họp tháng   /2012. Page 2 
 

Từ thực tiễn hơn 10 năm thu hút đầu tư vào Công viên phần mềm Quang 
Trung. Trải qua vài trăm cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư chúng tôi rút ra 
một số điểm nàh đầu tư rất quan tâm liên quan đến việc ra quyết định đầu tư 
trong lĩnh vực CNTT tại nước ta như sau: 
a. Quan điểm của nhà nước, Chính phủ đối với phát triển CNTT-TT là vấn 

đề quan trọng nhất tác động đến các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư 
lớn, những tập đòan đa quốc gia (đặc biệt là nhà đầu tư nước ngòai), đối 
với các công ty nhỏ thì có thể mức độ quan trọng ít hơn. Họ thường quan 
tâm đến các chủ trương của Đảng nhà nước, chiến lược phát triển CNTT, 
các chương trình phát triển CNTT quốc gia, vùng, địa phương. Nhà nước 
cần tạo ra các lợi thế cạnh tranh quốc gia về hình ảnh và thương hiệu 
quốc gia cũng như sự ưu việt và chính sách và các thủ tục hành chính là 
nhân tố quan trọng tạo ra niềm tin của nhà đầu tư  và sức hút với nhà đầu 
tư. 

b. Sự sẵn sàng về các điều kiện kinh doanh đảm bảo cho sự hiện thực hóa 
mục tiêu và kế họach đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư đưa họ đến thành 
công nhanh: Đó là nguồn nhân lực sẵn sàng; sẵn sàng về đất đai, cơ sở 
vật chất, văn phòng, nhà xưởng; sẵn sàng về  hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ 
phục vụ kinh doanh; các thủ tục hành chính minh bạch, thuận lợi dễ 
dàng;  

c. Môi trường quản lý và chính sách minh bạch, rõ ràng, ổn định là điều rất 
cần thiết đảm bảo cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư phát triển và mở rộng 
sản xuất kinh doanh: Trong thời gian qua công tác quản lý và chính sách 
liên tục được hòan thiện góp phần quan trong đảm bảo cho sự thành công 
trong đầu tư của nhà đầu tư, nhưng nhiều chính sách còn thiếu minh 
bạch, tốc độ thay đổi quá nhanh đã làm các nhà đầu tư lo ngại; Số lượng 
các văn bản quy định quá nhiều, thiếu nhất quán, khó thực thi.  Đặc biệt 
giá đất đai thiếu minh bạch rõ ràng cũng là điều lo ngại và cản trở trong 
đầu tư.   Có thể nhà nước nên quy định nhà đầu tư sẽ được hưởng chính 
sách giá đất giao ưu đãi giảm một tỷ lệ % cao so với giá thị trường từ đó 
làm cơ sở để thể hiện rõ sự ưu đãi của nhà nước đối với lĩnh vực CNTT 
và Công nghệ cao. 

d. Vấn để bảo đảm giá trị đầu tư và quyền lợi từ kết quả đầu tư cũng là yếu 
tố rất quan trọng mà nhà đầu tư quan tâm: Việc chuyển lợi nhuận về 
nước; thóai vốn khi cần thiết; chuyển giao tài sản gắn liền với đất; chuyển 
nhượng các dự án đầu tư. Những vấn đề này hiện nay khá rắc rối và có 
nhiều dự án bế tắc đã ảnh hưởng xấu đến tâm lý các nhà đầu tư. 

e. Sự minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trên thị trường giữa các 
đối tượng đầu tư, kinh doanh cũng là vấn đề các nhà đầu rất quan tâm. 
Chúng ta chuyển từ quản lý tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, vì 
vậy các thể chế về kinh tế thị trường chưa hòan thiện, nhiều tư duy cũ, 
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thói quen quản lý cũ vẫn còn ảnh hưởng, tạo nên sự thiếu minh bạch và 
bình đẳng của thị trường.  

Trên đây là những vấn đề lớn mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm 
khi quyết định chọn Việt Nam để đầu tư. Và còn nhiều nội dung khác rất đa 
dạng tùy thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh riêng biệt của nàh đầu tư mà họ 
có quan tâm khác nhau. 

II. XD hạ tầng thông tin và khu CNTT tập trung để thu hút đầu tư nước 
ngòai phát triển CN CNTT:  
Bài học từ việc triển khai xây dựng Công viên phần mềm quang trung, 
Công viên phần mềm Đà Nẵng và một số khu CNTT tập trung khác chỉ ra 
rằng:  việc xây dựng hạ tầng thông tin và các khu CNTT tập trung là đảm 
bảo cho sự sẵn sàng để thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện cho quá 
trình đầu tư của nhà đầu tư được nhanh hơn. Là  sự hiện thực hóa các 
quyết tâm, cam kết của Chính phủ về phát triển CN CNTT. Xây dựng nên 
hình ảnh, thương hiệu và địa danh cụ thể. Tạo  niềm tin lớn, sức hút mạnh 
đối với nhà đầu tư. Đây là một trong những công cụ, giải pháp nhằm xã 
hội hóa họat động đầu tư phát triển CNTT. Thực tiễn tù Công viên phần 
mềm Quang trung cho thấy: 
Nhà nước chỉ cần dành ra một khu đất 43ha, đầu tư hòan chỉnh cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật đủ mạnh với vốn ngân sách bỏ ra hơn 200tỷ đồng. Sau 10 
năm cứ 1 đồng vốn nhà nước bỏ ra đầu tư đã kéo theo hơn 10 đồng vốn 
đầu tư hòan thiện hạ tầng kinh doanh từ các thành phần kinh tế khác và 
thu hút trên 5 lần vốn kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT đến đây 
đầu tư, kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn kỹ sư 
và việc học cho hơn chục ngàn lượt người. tạo ra môi trừơng làm việc cho 
hơn 100 công ty sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT, thu hút nhiều tập 
đòan CNTT lớn quốc tế như HP, IBM, KDDI, hàng trăm sản phẩm và 
dịch vụ cùng với hạ tầng hiện đại phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin phát triển kinh tế đất nước được cung cấp tư những nơi này…và 
lớn hơn nữa là gía trị vô hình về thương hiệu hình ảnh quốc gia, là tác 
động chuyển biến môi trừơng kinh tế xã hội của địa phương lân cận. 
Trong kế họach thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về 
xây dựng hạ tâng thông tin đồng bộ để phát triển đất nước thì rất cần quan 
tâm đến quy họach, đầu tư thỏa đáng và có chọn lọc cho việc xây dựng 
một số khu CVPM, khu CNTT tập trung theo kiểu như Đà Nẵng và Thành 
phố HCM. Và cần xây dựng chính sách ưu đãi, cơ chế họat động và mối 
liên kết cộng sinh giữa các khu.   

III. Vai trò của nhà nước trong quản lý hạ tầng thông tin  minh bạch tạo 
thị trường cạnh tranh lành mạnh để phát triển CN CNTT và dịch vụ 
CNTT. 
Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin là một khối lượng công việc lớn, 

cần nhiều nguồn lực và tiền vốn để triển khai. Rất cần có cơ chế để huy động 
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nguồn lực này. Thực tiễn các nước cho thấy lĩnh vực CNTT là lĩnh vực được 
xã hội hóa mạnh nhất về đầu tư và hòan tòan có thể áp dụng các hình thức 
hợp tác công – tư để đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển. Hầu hết các 
bài tóan quản lý xã hội, giao thông, hạ tầng,… đều có thể thực hiện theo 
hình thức này. Vấn đề cơ chế triển khai rất cần sự minh bạch, chia sẻ rủi ro, 
bảo đảm quyền lợi ổn định của nhà đầu tư từ phía nhà nước và đặc biệt hơn 
là sự cởi mở, sẵn sàng trong hợp tác công – tư là rất quan trọng. 

Bên cạnh việc phát triển đồng bộ hệ thống kết nối mạng đến các vùng 
miền, rất cần có chiến luợc hình thành các cứ điểm hạ tầng theo khu vực, 
vùng để hỗ trợ, chia sẻ và trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ CNTT cho 
các khu vực, không nên để các địa phương đầu tư quá phân tán manh mún 
mà không đủ nguồn lực để duy trì sự phát trểin bền vững, gây lãng phí và 
nhiều hậu quả về sau này. 

Ngòai ra, vấn đề quản lý hạ tầng dùng chung đảm bảo sự minh bạch và 
bình đẳng trong sử dụng hạ tầng để phát triển các sản phẩm và cung cấp dịch 
vụ CNTT giữa các doanh nghiệp nắm giữ hạ tầng và doanh nghiêp đi thuê 
hạ tầng là rất quan trọng. nếu không giải quyết được bài tòan này thì chắc 
chắn sẽ có hiện tượng chèn ép lẫn nhau, độc quyền thị trường và dẫn đến 
kìm hãm sự phát trểin và tạo ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng không cao, 
người tiêu dùng chịu thiệt hại. 

Trên đây là một số chia sẻ thu được từ thực tiễn họat động của Hội Tin 
học Thành phố Hồ Chí Minh và quá trình xây dựng CVPM Quang trung. 
Chắc chắn chưa thể đầy đủ, rất mong nhận được sự đóng góp của các quy vị 
tham dự hội nghị. 
 
Trân trọng.  
 

 


