Khu công ngh cao à Nng c thành lp khong 10 nm sau các khu CNC u tiên nên c k tha các
mô hình qun lý và có nhiu c trng riêng phù hp vi c thù và iu kin phát trin kinh t - xã hi thành
ph à Nng. Do ó, mô hình qun lý Khu công ngh cao à Nng có nhng im tng ng và khác bit,
thng xuyên thay i, iu chnh kp thi và ang tip tc hoàn thin
1. Mô hình qun lý Khu công ngh cao à Nng
* Giai on nm 2010-2018
Khu công ngh cao (CNC) à Nng c thành lp nm 2010 sau các Khu CNC Hoà Lc (nm 1998) và Khu
CNC Thành ph H Chí Minh (nm 2002). Theo ó, Ban Qun lý Khu CNC à Nng (vit tt là Ban Qun lý) là
c quan tng ng cp tng cc thuc UBND thành ph à Nng, vi c cu t chc gm: 08 n v hành chính, 04 n v s
nghip và 01 Công ty Trách nhim hu hn Mt thành viên. Tuy nhiên, cho n khi hp nht, c cu b máy Ban
Qun lý ch có Vn phòng, 04 n v hành chính và 02 n v s nghip trc thuc.
Mô hình qun lý giai on này có s k tha và kt hp t Khu CNC Hoà Lc (c quan tng ng tng cc) và Khu
CNC Thành ph H Chí Minh (c quan thuc UBND cp tnh). Do ó, Khu CNC à Nng có nhiu thun li trong
quá trình hình thành xây dng và phát trin giai on phôi thai nh: gii phóng mt bng, c ch, chính sách h
tr ca thành ph, s h tr ca s ngành a phng,...
* Giai on t nm 2018 n nay
Nm 2018, Ban Qun lý hp nht vi Ban Qun lý các khu CN và ch xut là c quan trc thuc UBND thành
ph (không còn tng ng tng cc) thc hin nhim v qun lý nhà nc (QLNN) i vi Khu CNC và các khu CN và
Khu công ngh thông tin tp trung (b sung nm 2021). C cu t chc gm có 05 n v hành chính và 02 n v s
nghip trc thuc (s lng u mi, biên ch hành chính, s nghip gim mnh). Theo ó, mô hình qun lý Khu CNC
à Nng hin có nhiu im khác bit.
2. ánh giá mô hình qun lý Khu công ngh cao à Nng
* Thun li, kt qu
Trong khi các khu CNC u tiên phi tri qua giai on dò tìm mô hình qun lý, Khu CNC à Nng c k tha,
nhn c s quan tâm t Trung ng, trong ó có B Khoa hc và Công ngh (KHCN), và nht là s chia s kinh
nghim ca các Ban Qun lý i trc. Bên cnh ó, vi s sâu sát ca lãnh o cp cao nht a phng, à Nng ã kp thi
xut Trung ng iu chnh mô hình qun lý (hp nht, b sung chc nng, nhim v). iu này th hin s linh hot ca c
Trung ng và a phng trong vic iu chnh mô hình qun lý ca Khu CNC à Nng.
Các kt qu quan trng có th k ra nh Chính ph ban hành Ngh nh riêng v c ch, chính sách u ãi i Khu
CNC à Nng, Th tng Chính ph quyt nh hp nht, b sung chc nng, nhim v i vi Ban Qun lý, các b, ngành,
thành ph à Nng ng h các c ch, chính sách h tr khác nh chính sách h tr nhà u t, ph cp thu hút i vi
cán b, công chc, viên chc làm vic ti Khu CNC à Nng.
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* Tn ti, hn ch
- Tn ti, hn ch chung ca mô hình qun lý các khu CNC:
Th nht, Lut CNC nm 2008 không iu chnh mô hình qun lý i vi Khu CNC, Ngh nh s 99/2003/N-CP iu
chnh mô hình qun lý ti các iu 34, 35, 36 là cn c Th tng Chính ph quyt nh thành lp các Ban Qun lý
vi mô hình ban u t cách ây gn 20 nm và vn cha c iu chnh. Do ó, mô hình qun lý hin vn cha có nn
tng pháp lý vng chc, cha theo kp vi yêu cu, tc phát trin các khu CNC và d dàng b mt hiu lc do các
quy nh mi t Ngh nh tr lên.
Th hai, mô hình qun lý 03 khu CNC quc gia vi nhiu im khác bit. Mc dù, có s hp tác, chia s tm Ban
Qun lý nhng vn cha có mt c ch hp tác, liên kt rõ rt di vai trò iu phi ca Trung ng trong hot ng QLNN
nhm thc hin mt chin lc phát trin các khu CNC chung trên c nc.
Th ba, hot ng QLNN i vi các khu CNC là tng hp nhiu hot ng QLNN a dng trên hu ht các lnh vc, dn n
khó khn cho B KHCN trong vic hoch nh mt khung mô hình qun lý hiu qu nht i vi các khu CNC.
Th t, Ban Qun lý c phân quyn là c quan ng ký u t theo Lut u t nhng vn cha có thm quyn t chc ánh
giá/thm nh CNC ca d án u t. Bên cnh ó, cha có c ch hu kim v mt CNC trong quá trình trin khai và
hot ng ca d án u t. iu này dn n rt nhiu khó khn trong quá trình trin khai thc hin, có th nh hng tiêu cc
n môi trng u t.
Th nm, vic thc hin các hot ng QLNN i vi Khu CNC hin nay còn ph thuc vào s phân cp, u quyn ca

các c quan có thm quyn, các khu CNC gp nhiu khó khn v c ch cng nh ngun lc trong vic ch ng thc
hin hot ng QLNN i vi Khu CNC.
- Tn ti, hn ch ca mô hình qun lý Khu CNC à Nng
Th nht, Ban Qun lý không c quy nh là c quan chuyên môn trong hu ht lnh vc, tr lnh vc xây dng theo
Lut Xây dng, khó khn trong vic trc tip thc hin các hot ng QLNN và th tc 1 ca ti ch, trong khi nhim v
tng lên c v khi lng công vic ln a bàn qun lý. Trong khi ó, s lng biên ch, hành chính s nghip không m
bo, cht lng nhân s, vn hoá công s khác bit t 02 c quan trc ây nên cn thi gian ban u n nh t chc hot
ng.
Th hai, khác vi 02 khu CNC Hoà Lc và Thành ph H Chí Minh, mô hình qun lý Khu CNC à Nng cha
có u mi hành chính, s nghip v hot ng KHCN và i mi sáng to (hin ang ghép trong các n v hành
chính, s nghip a chc nng) dn n khó khn trong vic tham mu xut các c ch, chính sách và hoàn thin
mô hình qun lý thúc y, hi t và lan to các hot ng KHCN và i mi sáng to ti Khu CNC à Nng.
Th ba, Khu CNC à Nng cha có iu kin thun li nh hai u t nc v hot ng nghiên cu – phát trin (R&D),
ngun nhân lc cht lng cao, công nghip h tr, logistics,… nên mô hình qun lý Khu CNC à Nng cn gn
lin vi c ch h tr, phi hp huy ng ngun lc t các a phng lân cn, nht là a bàn vùng kinh t trng im Trung b,
nhm a Khu CNC à Nng thc s tr thành ng lc phát trin kinh t - xã hi ca khu vc min Trung - Tây
Nguyên theo nh hng quy hoch phát trin khu CNC quc gia n nm 2030.
3. Mt s gii pháp hoàn thin mô hình qun lý
* Khung mô hình qun lý khu công ngh cao a chc nng quc gia
Th nht, quy nh Ban Qun lý là c quan chuyên môn i vi các hot ng QLNN chính, c bit là hot ng QLNN
c thù v KHCN và i mi sáng to. Trong ó, xác nh rõ vic phân cp, u quyn, phi hp và các iu kin, ngun lc
kèm theo, là c s xây dng mô hình qun lý phù hp vi thc tin phát trin, m bo mi quan h trong công tác
QLNN vi các c quan chuyên môn Trung ng và a phng.
Th hai, quy nh khung b máy t chc, s lng biên ch hành chính nhà nc m bo thc hin các ni dung theo
mô hình QLNN các khu CNC. Do các mô hình qun lý các khu CNC ang trong giai on hoàn thin nên
cha thc hin các chính sách tái sp xp, tinh gim biên ch mà cn phi u tiên b trí thêm biên ch m bo thc
hin các nhim v QLNN c thù nu cn thit.
Th ba, xác nh a v pháp lý ca các Ban Qun lý nhm m bo công tác phi hp vi các b ngành và a phng
trong vic thc hin công tác QLNN trong vic xây dng và phát trin các khu CNC.
* Phân quyn, phân cp, u quyn i vi Ban Qun lý
Hin nay, ngoài mt s thm quyn c phân quyn tài Lut u t và Lut Xây dng, Ban Qun lý c quy nh nhiu chc
nng, nhim v QLNN trong quyt nh thành lp nhng trên thc t, vic thc hin các chc nng, nhim v này gp
nhiu khó khn vng mc do cha c quy nh trong các vn bn quy phm pháp lut chuyên ngành và không c
phân b ngun lc m bo thc hin.
* C ch liên kt gia các Ban Qun lý, b ngành, a phng, vin, trng,…
Nhm m bo huy ng ngun lc áp ng yêu cu phát trin ng b, hiu qu các khu CNC trên bình din quc gia,
cn có mt c ch liên kt, phi hp hoàn thin gia các Ban Qun lý, b ngành, a phng, vin, trng, các doanh
nghip m neo và các cá nhân, t chc liên quan vi s ch trì trc tip ca mt B ch qun, kp thi xut Trung ng
có nhng iu chnh, hoàn thin mô hình qun lý khu CNC.
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các Khu CNC quc gia
4. Kin ngh, Kt lun
Trc mt, kin ngh Chính ph sm ban hành Ngh nh quy nh v Khu CNC, trong ó xác nh khung mô hình
QLNN và c ch phân cp, u quyn hot ng QLNN di s giám sát, hng dn, iu phi ca B ch qun, tng bc tháo
g các rào cn, hoàn thin mô hình qun lý, to à phát trin các Khu CNC trên c nc.
V dài hn, trên c s ánh giá kt qu thc hin Ngh nh, kinh nghim quc t, nhm phát trin các Khu CNC v dài
hn, kin ngh Chính ph xem xét xut Quc hi xem xét thí im các c ch, chính sách vt tri, c bit tin n xây
dng mt Lut riêng v Khu CNC, trong ó có ni dung iu chnh mô mình qun lý, phân quyn, phân cp u
quyn i vi Ban Qun lý./.
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