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quyÕt ®Þnh 
Phê duyệt §ề án "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010"
________

  

thñ tíng chÝnh phñ
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 
Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính 

trị về "§ẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005";

 
Căn cứ Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "§iều lệ hoạt động của Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam";

Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

quyÕt ®Þnh :
 

Điều 1. Phê duyệt  §ề án "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010" víi c¸c néi 
dung chñ yÕu sau ®©y:

I. Môc tiªu :

1. Môc tiªu chung:

Hỗ trợ doanh nghiệp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá x©y 
dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ th«ng tin kinh tÕ, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh vµ héi nhËp kinh 



tÕ quèc tÕ; góp phần  ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ  phát triển thị trường công 
nghiệp công nghệ thông tin; phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.

2. Môc tiªu cô thÓ:

1. N©ng cao nhËn thøc vµ ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong 
c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá.

2. T vÊn cho c¸c doanh nghiÖp triÓn khai vµ lùa chän gi¶i ph¸p c«ng 
nghÖ th«ng tin phï hîp víi ®Æc thï vµ quy m« cña c¸c doanh nghiÖp.

3.  §µo  t¹o  nh©n  lùc  ®Ó  øng  dông  c«ng  nghÖ  th«ng  tin  trong  doanh 
nghiÖp.

4. Gãp phÇn t¹o m«i trêng ph¸p lý vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn øng dông c«ng 
nghÖ th«ng tin trong doanh nghiÖp.

5. Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp vµ xóc tiÕn, hç trî 
doanh nghiÖp tham gia th¬ng m¹i ®iÖn tö.

II. C¸c nhiÖm vô :

1. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực trạng ứng dụng c«ng nghÖ th«ng 
tin trong doanh nghiệp; n©ng cao nhËn thøc vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin; 
khuyÕn khÝch, thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp øng dông c«ng nghÖ th«ng tin.

- Điều tra thực trạng và nhu cầu ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin của c¸c 
doanh nghiệp Việt Nam,  ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, từ sản xuất, 
kinh doanh, phân phối đến tổ chức điều hành và quản lý doanh nghiệp,  ®Ó 
kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vÒ c¸c c¬ chÕ,  chÝnh s¸ch,  biÖn ph¸p thÝch hîp 
nh»m ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong doanh nghiÖp.  

- Nghiên cứu t×nh h×nh vµ c¸c gi¶i ph¸p ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin 
trong doanh nghiệp của nước  ngoµi để vận dụng vào điều kiện thực tế của 
Việt Nam.

- Tæ chøc c¸c héi th¶o, héi nghÞ, ®µo t¹o vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng 
tin trong doanh nghiÖp theo lo¹i h×nh, quy m« doanh nghiÖp, lÜnh vùc kinh 
doanh, theo vïng, khu vùc hoÆc tõng ®Þa ph¬ng; tuyªn truyÒn nh»m t¨ng cêng 
nhËn thøc vÒ vai trß, t¸c dông, kinh nghiÖm triÓn khai øng dông c«ng nghÖ 
th«ng tin trong doanh nghiÖp.

- Biªn so¹n c¸c tµi liÖu, cÈm nang vÒ tin häc hãa doanh nghiÖp.
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- T¹o cÇu nèi, liªn kÕt, t¨ng cêng hîp t¸c gi÷a ®¬n vÞ sö dông vµ ®¬n vÞ 
cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin.

- Tæ chøc c¸c gi¶i thëng vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸c doanh 
nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n cã ®ãng gãp vµo ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng 
tin trong doanh nghiÖp.

2.  Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn giải pháp, triển khai ứng dụng 
c«ng nghÖ th«ng tin phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp.

- Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu, giíi thiÖu c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng 
tin míi gióp c¸c doanh nghiÖp lùa chän c«ng nghÖ phï hîp.

-  Tổ chức trưng  bµy, triển lãm  nh»m trao ®æi kinh nghiÖm vµ  các tọa 
đàm giữa các doanh nghiệp để giới thiệu các ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin 
phï hîp víi lÜnh vùc hoạt động, đặc thù và quy mô doanh nghiệp.

-  Giúp doanh nghiệp  Việt  Nam tuyên truyền và giới  thiệu  về doanh 
nghiệp vµ sản phẩm cña doanh nghiÖp trên mạng Internet; triển lãm "ảo" về 
hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Việt Nam trên mạng Internet.

- T vÊn phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp.

3. TriÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ øng dông c«ng 
nghÖ th«ng tin cho ®éi ngò c¸n bé s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp.

- Tổ chức các chương trình đào tạo về ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin cho 
cán bộ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình đào tạo  vÒ ứng dụng  c«ng nghÖ th«ng tin 
theo chuyên ngành cho các cán bộ trực tiếp sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp.

- Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao về xây dựng, triển khai, 
quản lý giám sát các dự án ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin dành cho các lãnh 
đạo thông tin trong doanh nghiệp (CIO).

4. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nghiªn cøu, ®Ó kiÕn nghÞ ChÝnh 
phñ vÒ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é t¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi ph¸t triÓn øng 
dông c«ng nghÖ th«ng tin trong doanh nghiÖp.

- Tuyªn truyÒn, phæ biÕn chÝnh s¸ch vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 
cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin.
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- G¾n kÕt chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng cña §Ò ¸n víi c¸c ch¬ng tr×nh tin häc 
ho¸ qu¶n lý nhµ níc, tin häc hãa cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó hç trî c¸c 
doanh nghiÖp.

5. X©y dùng Trung t©m hç trî doanh nghiÖp tõ xa.

- Xây dựng và phát triển một cổng thương mại điện tử, kết nối các doanh 
nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế.

 - §ào tạo, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thương mại toàn cầu 
thông qua mạng Internet, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử 
của Việt Nam. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế phong phú, đa dạng, có độ 
chính xác cao, kịp thời và tin cậy để cung cấp cho doanh nghiệp.

-  DiÔn ®µn trªn  m¹ng ®Ó  c¸c  doanh  nghiÖp  trao  ®æi  kiÕn  thøc,  kinh 
nghiÖm vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, qu¶n lý, th©m nhËp thÞ trêng.

- Cung cấp các công cụ giao dịch trực tuyến nhằm giảm chi phí, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

§iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn

1. Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam chñ tr×, phèi hîp víi 
c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh 
phñ,  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng tæ chøc 
triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n, ®Þnh kú hµng n¨m b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ:

- Tõ nay ®Õn cuèi n¨m 2006:

a) ChØ ®¹o x©y dùng c¸ dù ¸n chi tiÕt theo c¸c nhiÖm vô cô thÓ cña §Ò ¸n 
nµy, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh x©y 
dùng c¸c dù ¸n cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó tr¸nh 
trïng l¾p, chång chÐo nhiÖm vô, g©y l·ng phÝ.

b) X©y dùng c¬ chÕ phèi hîp vµ kÕ ho¹ch triÓn khai §Ò ¸n víi c¸c Bé, 
ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan liªn quan.

c) Phèi hîp triÓn khai ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¶o s¸t, t vÊn ®µo t¹o víi c¸c 
Bé, ngµnh vµ mét sè thµnh phè lín.

d) §Èy m¹nh tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ øng dông c«ng nghÖ 
th«ng tin trong c¸c doanh nghiÖp.
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®) X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vµ ®µo t¹o 
c¸n bé cho Trung t©m hç trî doanh nghiÖp tõ xa.

- Tõ n¨m 2007 ®Õn cuèi n¨m 2008:

a) Më réng quy m« ho¹t ®éng cña §Ò ¸n, ®¶m b¶o ®Õn hÕt n¨m 2008 cã 
trªn 70% sè ®Þa ph¬ng phèi hîp triÓn khai §Ò ¸n nµy.

b) Më réng vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng t vÊn ®µo t¹o vÒ øng 
dông c«ng nghÖ th«ng tin cho doanh nghiÖp.

c) §a Trung t©m hç trî doanh nghiÖp tõ xa ®i vµo ho¹t ®éng.

- Tõ n¨m 2009 ®Õn hÕt n¨m 2010:

TriÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n ë tÊt c¶ c¸c ®Þa ph¬ng trªn c¶ níc; ph¸t triÓn, 
n©ng cao chÊt lîng cña Trung t©m hç trî doanh nghiÖp tõ xa; phÊn ®Êu ®¹t chØ 
tiªu 50% doanh nghiÖp cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo s¶n xuÊt, kinh 
doanh; ®Õn cuèi n¨m 2010 tæng kÕt viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n.

2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé phèi hîp 
víi Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam x©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t 
®éng cô thÓ cña Trung t©m hç trî doanh nghiÖp tõ xa trªn nguyªn t¾c tiÕt 
kiÖm, hiÖu qu¶, tr¸nh trïng l¾p vµ  t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tham gia 
vµo ho¹t ®éng nµy.

3. Bé Th¬ng m¹i chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé phèi hîp víi 
Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam triÓn khai §Ò ¸n ®¶m b¶o phï 
hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i ®iÖn tö cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 
trªn nguyªn t¾c tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, tr¸nh trïng l¾p vµ hç trî cao nhÊt cho c¸c 
doanh nghiÖp.

4. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn §Ò ¸n ®îc huy ®éng tõ c¸c nguån: doanh nghiÖp 
®ãng gãp, hç trî cña ng©n s¸ch nhµ níc vµ hç trî cña c¸c tæ chøc ®èi t¸c.

Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch 
vµ §Çu t c©n ®èi møc hç trî 30% - 50% kinh phÝ tõ ng©n s¸ch nhµ níc tuú 
theo nhiÖm vô cña tõng dù ¸n.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15  ngµy, kể từ ng yà  
®¨ng C«ng b¸o.
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Điều 4. Các 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 trực 
thuộc Trung ương và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

  

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG

Ph¹m Gia Khiªm - §· ký
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