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BIỂU BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện 

Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chƣơng trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Công nghệ 

thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

(Kèm theo Công văn số 358 /STTTT-CNTT ngày 25/4/2019 của Sở TTTT Hà 

Tĩnh) 
 

I. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

I.1. Kết quả sản xuất, kinh doanh (triệu USD) 

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2018 Ghi chú 

1 Doanh thu phần cứng, điện tử 0 0  

2 Doanh thu phần mềm 0 0,15  

3 Doanh thu nội dung số 0 0  

4 
Doanh thu dịch vụ CNTT (trừ buôn 

bán, phân phối) 
0 0  

5 
Doanh thu buôn bán, phân phối sản 

phẩm, dịch vụ CNTT 
14,9 32,65  

6 Tổng doanh thu công nghiệp CNTT 14,9 32,8  

I.2. Kết quả thu hút FDI từ 2015 đến nay (triệu USD) 

- Tổng vốn thu hút FDI cho CNTT: 0 

- Thu hút FDI cho phần cứng, điện tử: 0 

- Thu hút FDI cho phần mềm và nội dung số: 0 

I.3. Vị trí của thành phố về xếp hạng hấp dẫn về gia công phần mềm 

toàn cầu trong các năm từ 2014 đến nay: 0. 

I.4. Tỷ trọng % mua sắm các sản phẩm thƣơng hiệu Việt Nam trong 

tổng kinh phí mua sắm đầu tƣ hàng năm của các cơ quan nhà nƣớc, doanh 

nghiệp và xã hội: 

- Năm 2014: 30%. 

- Năm 2018: 60%. 

I.5. Tỷ trọng kinh phí thuê dịch vụ CNTT trên tổng chi phí mua sắm 

CNTT: 

- Năm 2014: 3%. 

- Năm 2018: 5,5%. 
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I.6. Kết quả xây dựng các Khu CNTT tập trung (số liệu tổng hợp từ 

các Khu báo cáo): 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2014 2018 

1 
Số lượng startup CNTT được thành lập 

trong các Khu tại địa phương 

Doanh 

nghiệp 
0 0 

2 
Số lượng startup về công nghiệp 4.0 trong 

các Khu tại địa phương 

Doanh 

nghiệp 
0 0 

I.7. Số lƣợng nhân lực CNTT (Có trong báo cáo ICT Index) 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2014 2018 

1 Tổng số lao động CNTT Ngƣời 978 1500 

1.1 Lao động lĩnh vực phần cứng, điện tử  Người  0  0 

1.2 Lao động lĩnh vực phần mềm  Người  0 15  

1.3 Lao động lĩnh vực nội dung số  Người  0  0 

1.4 
Lao động lĩnh vực dịch vụ CNTT (trừ 

buôn bán, phân phối 
 Người  0  0 

1.5 
Lao động lĩnh vực buôn bán, phân 

phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT 
 Người 978   1485 

2 
Thu nhập bình quân hàng năm của 

lao động CNTT 

Triệu VND 

/người 
3,5  4,5  

2.1 
Thu nhập bình quân của lao động lĩnh 

vực phần cứng, điện tử 

 Triệu VND 

/người 
0  0 

2.2 
Thu nhập bình quân của lao động lĩnh 

vực phần mềm 

 Triệu VND 

/người 
0  7  

2.3 
Thu nhập bình quân của lao động lĩnh 

vực nội dung số 

 Triệu VND 

/người 
0  0 

2.4 

Thu nhập bình quân của lao động lĩnh 

vực dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân 

phối) 

 Triệu VND 

/người 
0  0 

2.5 

Thu nhập bình quân của lao động lĩnh 

vực buôn bán, phân phối các sản 

phẩm, dịch vụ CNTT 

 Triệu VND 

/người 
 3,5  4,5 

II. CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ TRIỂN KHAI THUỘC CHƢƠNG TRÌNH 

1. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh 

tranh của các tổ chức, doanh nghiệp 

a) Báo cáo về các hoạt động khảo sát, đánh giá hiện trạng, vai trò của các 

tổ chức, doanh nghiệp và đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển hệ sinh thái 

công nghiệp, dịch vụ CNTT tại địa phương: 



3 

 

Chưa thực hiện.  

b) Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế về quy trình 

sản xuất, quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thông tin, quản lý khách hàng 

(CMMi, ISO, ...) và các chuẩn quốc tế phù hợp khác cho các tổ chức, doanh 

nghiệp: 

Chưa thực hiện. 

c) Các khóa đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao kiến thức kỹ năng về 

các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực CNTT cho các cá nhân cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp tính từ 2015 đến nay. 

Chưa thực hiện. 

d) Các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp CNTT mới: hỗ trợ tư 

vấn, cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, nghiên 

cứu phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường đối với 

tổ chức, doanh nghiệp:  

- Tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và chính 

sách thu hút đầu tư nói chung. Trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp về việc ứng 

dụng CNTT, như: Hỗ trợ thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp (mức 

2.000.000/01 doanh nghiệp mới thành lập); hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng 

website thông tin và sàn giao dịch thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu;… 

- Ngoài ra, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung (Nghị quyết 

71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà 

Tĩnh). 

- Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình 

tập huấn cho người dân, doanh nghiệp khai thác, ứng dụng dịch vụ công trực 

tuyến, tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh với hơn 3.170 

người. 

2. Phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm 

a) Đầu tư phát triển các sản phẩm phần mềm dùng trong cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp và xã hội: 

 - Từ năm 2015-2018, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần mềm dùng 

trong cơ quan nhà nước, như: Phần mềm quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Hệ thống thông tin và số hóa tài liệu lưu trữ lịch 

sử; Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của Hội Nhà báo 

Hà Tĩnh; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Hệ thống một cửa điện tử 

và dịch vụ công cấp tỉnh; Trục tích hợp kết nối các hệ thống thông tin, dữ liệu 

điện tử từ Chính phủ, Bộ, ban, ngành, sở, huyện, thị xã, thành phố; Sàn giao 

dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh,… 

http://vbpl.vn/hatinh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=113522&Keyword=
http://vbpl.vn/hatinh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=113522&Keyword=
http://vbpl.vn/hatinh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=113522&Keyword=
http://vbpl.vn/hatinh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=113522&Keyword=
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- Số phần mềm đã được phát triển trong CQNN, doanh nghiệp, xã hội: 

tính từ 2015 đến nay: 23. 

- Số phần mềm nguồn mở được phát triển tính từ 2015 đến nay: 5. 

- Số lượng khóa đào tạo, số người được đào tạo về PMNM từ 2015 đến 

nay: Số khóa đào tạo: 120, số lượt người được đào tạo: 7.400. 

b) Phát triển các sản phẩm nội dung số thương hiệu Việt; các sản phẩm 

phục vụ cơ quan nhà nước, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn; các sản phẩm trên 

mạng di động, internet, công cụ, dịch vụ tìm kiếm trên mạng: 

- Số sản phẩm nội dung số thương hiệu Việt được phát triển từ 2015 đến 

nay: 0. 

- Số sản phẩm nội dung số phục vụ CQNN, các lĩnh vực kinh tế xã hội 

(giáo dục, y tế, giao thông,…) từ 2015 đến nay: 23. 

c) Đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các sản phẩm phần cứng, 

tích hợp hệ thống mà Việt Nam có lợi thế hoặc vì yêu cầu an toàn an ninh; các 

sản phẩm vi mạch, điện tử, bán dẫn; phát triển công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực 

phần cứng - điện tử. 

- Tổng mức đầu tư: 0. 

- Số lượng sản phẩm phần cứng được thiết kế, chế tạo từ 2015 đến nay: 0. 

d) Đầu tư phát triển các sản phẩm CNTT trọng điểm, sản phẩm an toàn 

thông tin, sản phẩm CNTT phục vụ các hệ thống thông tin quốc gia, an ninh, 

quốc phòng. 

- Tổng mức đầu tư (triệu VNĐ): 0. 

- Số sản phẩm CNTT trọng điểm được đầu tư phát triển theo Thông tư 

01/2017/TT-BTTTT: 0. 

- Số sản phẩm an toàn thông tin được đầu tư phát triển: 0. 

3. Phát triển dịch vụ CNTT 

a) Các hoạt động đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, 

chuyển giao, cung cấp một số dịch vụ CNTT mà địa phương có lợi thế cạnh 

tranh, hoặc có hàm lượng chất xám cao, hoặc có khả năng xuất khẩu, hoặc được 

sử dụng nhiều trong các cơ quan nhà nước, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ 

điện toán đám mây, hoặc dịch vụ CNTT trên mạng mà có khả năng định hướng 

thông tin như các mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, công cụ dịch, các sản phẩm 

giải trí trên mạng: 

Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ngày 15/01/2019, UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND quy định hướng dẫn thực 

hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND. Các văn bản trên đã quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư của tỉnh, hoạt động khởi 

nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu hình thành và phát triển, đã có 
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nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, ứng 

dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, trong đó có lĩnh vực CNTT.  

b) Hỗ trợ phát triển ngành dịch vụ CNTT, đặc biệt là dịch vụ gia công quy 

trình kinh doanh và dịch vụ gia công phần mềm, nội dung số cho nước ngoài. 

Khảo sát, đánh giá thị trường và xây dựng quy hoạch phát triển ngành, xây dựng 

hệ sinh thái dịch vụ CNTT Việt Nam; đầu tư xây dựng hệ thống đăng ký và 

thông tin về dịch vụ CNTT; tổ chức khảo sát, đánh giá, xếp hạng, gắn sao cho tổ 

chức, doanh nghiệp cung cấp một số loại dịch vụ CNTT tại Việt Nam. 

Chưa thực hiện. 

b) Hỗ trợ đầu tư phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng 

tri thức và công nghệ cao thông qua các giải pháp về cơ chế, chính sách ưu đãi 

thuế, xúc tiến thương mại, đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực. 

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư: Đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ thông 

tin tập trung Hà Tĩnh, năm 2014. Vào tháng 12/2014, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, UBND TP Hà Tĩnh tổ 

chức 2 đợt làm việc tại các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để kêu gọi các 

doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh. Tháng 

01/2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với 60 doanh nghiệp Nhật 

Bản tại Diễn đàn CNTT và Truyền thông Việt Nam - Nhật Bản để quảng bá, 

giới thiệu, thu hút kêu gọi đầu tư vào Khu CNTT tập trung. 

- Chi cho xúc tiến đầu tư: 48.000.000 đồng. 

d) Phát triển ngành dịch vụ dữ liệu và phân tích dữ liệu tại Việt Nam, hình 

thành một số doanh nghiệp chuyên nghiệp về cung cấp dịch vụ dữ liệu và phân 

tích dữ liệu, đủ sức chiếm lĩnh thị trường nội địa, từng bước tiến ra thị trường 

quốc tế; nhà nước hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ dữ 

liệu và dịch vụ phân tích dữ liệu do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp. 

Chưa thực hiện. 

5. Phát triển nguồn nhân lực CNTT 

a) Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng quản lý, 

kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho nhân lực CNTT phù hợp yêu 

cầu thực tế; đào tạo ngoại ngữ cho người làm CNTT và đào tạo kỹ năng CNTT 

cho người giỏi ngoại ngữ muốn làm CNTT; hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo về 

kỹ năng sử dụng CNTT, bồi dưỡng kỹ năng khai thác tài nguyên mạng, tài 

nguyên CNTT, kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến cho doanh nghiệp, cộng 

đồng, người dân: 

- Số lượng khóa đào tạo ngắn hạn đã được tổ chức từ 2015 đến nay: 40. 

- Số lượt người được đào tạo từ 2015 đến nay: 4060.  
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b) Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cấp về kỹ năng sử dụng 

CNTT; bổ sung nội dung phần mềm nguồn mở vào các chương trình bồi dưỡng 

và thi tuyển, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Số khóa đào tạo từ 2015 đến nay: 90. 

- Số lượt người được đào tạo từ 2015 đến nay: 4520. 

III. Kinh phí bố trí cho triển khai Chƣơng trình từ 2015 đến 2018  

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Tên chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 

1 
Nguồn kinh phí của trung 

ương 
    

1.1 Nguồn chi đầu tư phát triển 0 0 0 0 

1.2 Nguồn chi sự nghiệp 0 0 0 0 

2 
Nguồn kinh phí của địa 

phương 
    

2.1 Nguồn chi đầu tư phát triển 0 0 0 0 

2.2 Nguồn chi sự nghiệp 0 0 0 0 

3 Nguồn khác 0 0 0 0 

IV.  Các khó khăn, vƣớng mắc 

1. Các khó khăn về cơ chế, chính sách: 

- Chưa thu hút được các Doanh nghiệp CNTT có quy mô, tiềm lực về đầu 

tư tại Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh, mặc dù tỉnh đã ban hành một số chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.  

- Khu CNTT tập trung tỉnh Hà Tĩnh chưa được công nhận Khu CNTT tập 

trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng 

chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung. 

2. Các khó khăn về nguồn vốn:  

Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay đang gặp khó khăn trong việc bố trí các nguồn vốn 

đầu tư phát triển nói chung và nguồn vốn đầu tư phát triển Công nghiệp CNTT, 

Khu CNTT tập trung nói riêng. Vì vậy, đến nay, cơ sở vật chất của Khu CNTT 

tập trung tỉnh Hà Tĩnh chưa được xây dựng, dẫn đến việc chưa thu hút được các 

doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh. 

3. Các khó khăn khác: 

Mặc dù đã tổ chức một số chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá song 

đến nay, các doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực CNTT-Điện tử chưa quan tâm 

đầu tư vào Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh. 
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Nguồn nhân lực chuyên sâu, có trình độ cao về CNTT tại Hà Tĩnh hiện 

nay đang còn rất hạn chế. 

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

1. Về mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT đến năm 2025, định 

hƣớng 2030 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2025 2030 

1 Công nghiệp CNTT    

1.1 Doanh thu Triệu USD 78 89 

1.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu % 5% 5% 

1.3 Xuất khẩu Triệu USD 40 45 

1.4 Xuất siêu (Xuất khẩu - Nhập khẩu) Triệu USD 10 15 

1.5 Nhân lực công nghiệp CNTT Người 2800 3800 

1.6 Số lượng Startup CNTT mới thành lập 
Doanh 

nghiệp 
5 10 

1.7 Xếp hạng quốc tế (nếu có)    

1.8 Tỷ lệ đóng góp vào GDP địa phương % 8% 10% 

2 Phần cứng, điện tử    

2.1 Doanh thu Triệu USD 10 12 

2.2 Tỷ lệ tăng trưởng % 2% 2% 

2.3 Xuất khẩu Triệu USD 7 10 

2.4 Xuất siêu (Xuất khẩu - Nhập khẩu) Triệu USD 7 10 

2.5 Nhân lực phần cứng, điện tử Người 500 1000 

2.6 Số lượng Startup mới thành lập 
Doanh 

nghiệp 
1 2 

2.7 Xếp hạng quốc tế (nếu có)    

3 Phần mềm    

3.1 Doanh thu Triệu USD 17 19 

3.2 Tỷ lệ tăng trưởng % 5% 5% 

3.3 Xuất khẩu Triệu USD 10 15 

3.4 Xuất siêu (Xuất khẩu - Nhập khẩu) Triệu USD 10 15 
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3.5 Nhân lực phần mềm Người 100 100 

3.6 Số lượng Startup mới thành lập 
Doanh 

nghiệp 
2 5 

3.7 Xếp hạng quốc tế (nếu có)    

4 Nội dung số    

4.1 Doanh thu Triệu USD 15 18 

4.2 Tỷ lệ tăng trưởng % 8% 8% 

4.3 Xuất khẩu Triệu USD 8 13 

4.4 Xuất siêu (Xuất khẩu - Nhập khẩu) Triệu USD 8 13 

4.5 Nhân lực nội dung số Người 50 50 

4.6 Số lượng Startup mới thành lập 
Doanh 

nghiệp 
1 2 

5 
Dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân 

phối) 
   

5.1 Doanh thu Triệu USD 1 2 

5.2 Tỷ lệ tăng trưởng % 5% 5% 

5.3 Xuất khẩu Triệu USD 0 0 

5.4 Xuất siêu (Xuất khẩu - Nhập khẩu) Triệu USD 0 0 

5.5 Nhân lực dịch vụ CNTT Người 50 50 

5.6 Số lượng Startup mới thành lập 
Doanh 

nghiệp 
1 2 

5.7 Xếp hạng quốc tế (nếu có)    

6 
Buôn bán, phân phối sản phẩm, dịch 

vụ CNTT trong nƣớc 
   

6.1 Doanh thu Triệu USD 35 38 

6.2 Tỷ lệ tăng trưởng % 10% 10% 

6.3 
Nhân lực buôn bán, phân phối sản phẩm, 

dịch vụ CNTT 
Người 1600 1800 

 

7. Mục tiêu phát triển Khu CNTT tập trung: 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

2025 2030 
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7.1 Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong Khu 
Doanh 

nghiệp 
5 10 

7.2 Số lượng nhân lực Người 500 800 

7.3 Doanh thu 
Triệu 

USD 
43 50 

7.4 Xuất khẩu 
Triệu 

USD 
40 45 

7.5 Xuất siêu (Xuất khẩu - Nhập khẩu) 
Triệu 

USD 
10 15 

7.5 
Số lượng startup CNTT được thành lập trong 

Khu tại địa phương 

Doanh 

nghiệp 
5 10 

7.6 
Số lượng startup về công nghiệp 4.0 trong Khu 

tại địa phương 

Doanh 

nghiệp 
2 3 

2. Các nhiệm vụ, đề án, dự án cần triển khai 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại các văn bản: Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 phê duyệt 

Đề án phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 

đến năm 2020; Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu CNTT tập trung (tỷ lệ 1/500); Kế hoạch số 

200/KH-UBND ngày 12/6/2013 về việc thực hiện Quy hoạch chi tiết Khu 

CNTT tập trung Hà Tĩnh; Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 17/09/2014 về triển 

khai thực hiện Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

vào Khu CNTT tập trung. 

3. Các giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục xây dựng hồ sơ đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, 

trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh theo Nghị 

định số 154/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng chính sách ưu 

đãi đối với khu CNTT tập trung và bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển 

khu CNTT tập trung của quốc gia. 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu nhằm thu hút 

kêu gọi đầu tư phát triển Công nghiệp CNTT, mà cụ thể là đầu tư vào Khu 

CNTT tập trung tỉnh Hà Tĩnh./. 
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