Theo s liu t S Thông tin và Truyn thông (TT&TT), tông doanh thu toan nganh
TT&TT nm 2019 d kin là 30.050 t ng, t 104% k hoch, tng 19,2% so vi nm 2018.
Kim ngch xut khu phn mm t 89 triu USD, t 111% so vi k hoch, tng 14% so vi
nm 2018.
c bit, mt s doanh nghip phn mm trên a bàn thành ph ã gia nhp câu lc b “nghìn
t” nh Viettel à Nng và FPT Software à Nng. Nhiu doanh nghip khác cng t c
nhng kt qu tt, tng trng ngon mc nh Công ty TNHH Asian Tech, Công ty TNHH
Rikkeisoft…
Ông ng Ngc Hi, Tng Th ký Hip hi Phn mm à Nng cho bit, Nht Bn vn là th trng
chim t trng ln nht trong bc tranh tng th v xut khu phn mm ti thành ph. Các
doanh nghip làm n vi th trng Nht Bn u tng trng mnh trong nm qua.
Bên cnh ó, à Nng tip tc là im n mi hp dn vi các doanh nghip công ngh thông tin
trong và ngoài nc, trong ó có các doanh nghip ã có mt Vit Nam mun m chi
nhánh ti à Nng, cng nh các công ty nc ngoài mun xây dng trung tâm phát trin
phn mm ti à Nng tìm kim ngun lc gia công.
Bên cnh s gia tng v s lng, ngành phn mm à Nng nm qua ã có s dch chuyn v trí
trong chui cung ng. Theo ông ng Ngc Hi, các công ty xut khu phn mm quy mô
ln ti à Nng ã chuyn dn sang cung cp nhiu dch v cht lng cao thay vì tp trung vào
gia công phn mm giá r và ây là mt tín hiu tt không b mc kt li trong by gia công
giá r trong tng lai.
Còn theo ông Nguyn Tun Phng, Giám c Công ty FPT Software à Nng, nm
2019, mng xut khu phn mm ca công ty vn tip tc tng trng tt, t doanh thu d kin
1.230 t ng so vi con s 1.000 t ng ca nm 2018. Nhiu doanh nghip ã a ra nhng sn
phm, dch v mi gn vi nhng công ngh 4.0 nh: trí tu nhân to, phân tích d liu…, k
vng s em li nhiu t phá trong các nm tip theo.
“Hin ti bên cnh dch v y thác truyn thng, nhiu doanh nghip phn mm à Nng ã có
nhng u t xây dng nhng sn phm hoc dch v vi hàm lng công ngh cao, có giá tr
gia tng cao vt tri. Chc chn dch v y thác truyn thng vn s phát trin tt, nhng hy vng
các u t vào sn phm hoc các dch v giá tr cao s em li nhng phát trin t bin”, ông
Phng nói.

Tuy nhiên, i cùng vi s phát trin này là nhng khó khn, nht là thiu ngun nhân lc
cht lng cao. Ông Hi cho bit, trong nm 2019, vic thiu ngun cung nhân lc cht lng
cao khin vic tuyn dng tr nên khó khn i vi nhiu công ty, chi phí tng cao i ôi vi t l
nhy vic cao khin cho nhiu doanh nghip au u trong bài toán cân i nng sut lao ng
và hiu qu u t.
Chng hn i vi Công ty TNHH Axon Active Vit Nam, sau gn 10 nm t vn phòng ti à
Nng, hin ti cng ang gp khó khn v vic tìm kim nhân s và hn ch t l nhy vic. iu này
ã nh hng ít nhiu n tng trng chung ca chi nhánh à Nng.
Giám c S TT&TT Nguyn Quang Thanh cho bit, hin à Nng có khong 12.000
nhân s trong lnh vc sn xut sn phm phn mm và gia công xut khu phn mm. D báo
n 2020, thành ph cn khong 17.000 nhân s, n nm 2025 là 35.600 nhân s trong
lnh vc này.

Ông Thanh cho rng: “Công tác ào to và phát trin ngun nhân lc là yu t quyt nh,
mang tính chin lc, cn s tham gia ca tt c các bên gm c quan qun lý Nhà nc, các
c s ào to, các hip hi doanh nghip và các doanh nghip công ngh thông tin trên a
bàn thành ph”.

Theo ó, à Nng s trin khai ng lot các bin pháp nh: y mnh truyn thông v phát trin
ngun nhân lc thông qua các s kin công ngh thông tin, các chng trình ta àm,
hng nghip; nâng cao cht lng d báo phát trin ngun nhân lc; nâng cao nng lc
doanh nghip và khuyn khích khi nghip trong lnh vc công ngh thông tin; nâng
cao s lng và cht lng ngun nhân lc công ngh thông tin bng vic hp tác, gn kt vi
các doanh nghip ào to sinh viên...
Theo ánh giá ca các doanh nghip, à Nng vn ang gi c nhng li th tr thành mt th
trng xut khu ln nh các chính sách h tr u t t thành ph, môi trng sng tt, chi phí
sinh hot thp hn so vi hai u t nc…
S phát trin ca xut khu phn mm à Nng s là tt yu trong nhiu nm ti, khi chúng ta
mi thc s tng tc trong mt vài nm tr li ây. Tuy nhiên, thc s bo m cho vic phát tin
bn vng trong tng lai, cn có s h tr ca chính quyn thành ph trong các chính sách
h tr v mt v mô xây dng và tái to tim lc phát trin.
Phát trin h tng công ngh thông tin và truyn thông
Theo Quyt nh s 3481/Q-UBND do UBND thành ph ban hành vào
tháng 8 va qua v phát trin h tng công ngh thông tin và truyn thông, à
Nng s duy trì hot ng n nh và hiu qu Khu Công ngh thông tin tp trung Công viên phn mm à Nng (qun Hi Châu) phc v các doanh nghip công
ngh thông tin; ng thi, xây dng án thành lp Khu công ngh thông tin tp
trung - Khu Công ngh thông tin à Nng (huyn Hòa Vang) và y mnh, xúc
tin, thu hút các tp oàn, doanh nghip quc t.
Thành ph s xúc tin trin khai xây dng Khu Công viên phn mm s 2 (5,3
ha ti qun Hi Châu) và Khu Công viên phn mm à Nng m rng (3,2 ha ti
qun Cm L); khuyn khích, h tr u t phát trin, m rng các khu công viên
phn mm do doanh nghip làm ch u t. Mc tiêu n 2025, à Nng s có 4 khu
công viên phn mm và khu công ngh thông tin, óng góp vào 10%
GRDP thành ph. n nm 2030, s có 6 khu công viên phn mm và khu
công ngh thông tin, óng góp vào 15% GRDP thành ph.
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