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QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Về việc xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung
********
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21
tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của
Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.-Chuyển chức năng Khu hội chợ triển lăm Quang Trung đề xây
dựng thành Công viên phần mềm Quang Trung (CVPMQT) có quy mô từ 15.000
đến 20.000 người l
cầu trong và ngoài nước.
Điều 2 CVPMQT theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngân sách thành phố
cùng với các nguồn kinh phí khác đầu tư cho kết cấu hạ tầng CVPMQT.
Điều 3.-Công viên Phần mềm Quang Trung được áp dụng các chính sách
ưu đăi do Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố ban hà
.
Điều 4.-Giao cho Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường căn cứ các quy
định của Chính phủ và những quy định thuộc thẩm quyền của Ùy ban nhân dân

thành p
thành phố phê duyệt trong quư III năm 2000.
Điều 5.-Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Công viên Phần mềm Quang
Trung bao gồm nhân sự sau đây:
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng
ban;
- Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường Đào Văn Lượng - Phó
Trưởng Ban;
- Giám đốc Công ty Triển lăm Quảng cáo Hội chợ Trần Công San - Ủy
viên thường trực;
- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Tín - Ủy viên;
- Phó giám Sở Tài chánh - Vật giá Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên;
-

- Ủy viên;

- Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần
Chí Dũng - ủy viên;
-

- Ủy viên;

Một số cán bộ về Công nghệ thông tin, đại diện giới Khoa học và Doanh
nghiệp do Trưởng Ban mời tham gia với tư cách tư vấn những vấn đề cần thiết.
Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng CV
CVPMQT theo quy hoạch và danh mục dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố xét duyệt, kiểm tra tổ chức thực hiện và giải quyết các trở ngạ
xây dựng.
Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực của . Kinh
phí hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng CVPMQT do Thường trực Ủy ban nhân
dân thành phố quyết định và lấy từ kinh phí hoạt động của Sở Khoa học - Công
nghệ và Môi trường thành phố năm 2000 - 2001. Lề lối làm việc của Ban chỉ đạo
xây dựng Công viên phần mềm Quang trung sẽ tự giải thể vào tháng 12 năm 2001.
Điều 6 , Ban chỉ đạo Phát
triển Công nghệ thông tin thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng Công viên phầm mềm
Quang Trung, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Khoa học-Công
nghệ và Môi trường, Kiến Trúc sư Trưởng thành phố, Sở Xây Dựng, Sở Thương

mại, Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Công ty Triển lăm Quảng cáo Hội chợ và các
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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