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1 PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ, PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH, 

YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1 Sự cần thiết phải xây dựng đề án 

1.1.1 Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển CNTT 

trong chiến lược phát triển KTXH của Việt Nam 

Đảng và Nhà nước luôn coi CNTT là một trong các động lực quan trọng 

nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm 

biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng 

dụng và phát triển CNTT ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật 

chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát 

triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh 

của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh 

tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, 

quốc phòng quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Nghị quyết số 13-NQ/T  ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4, Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa X  về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, đã xác định: CNTT là một trong những hạ tầng quan trọng của quốc 

gia, vừa là ngành kinh tế - kỹ thuật, vừa là ngành hạ tầng mềm phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền số.  

Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 

hội nhập quốc tế. Đây là một nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo, định hướng 

công tác ứng dụng, phát triển CNTT phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển 

đất nước trong giai đoạn mới; nhằm tạo ra một xung lực mới để góp phần cụ 

thể hóa, hiện thực hóa các mục tiêu, các khâu đột phá của Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời, là cơ sở để CNTT của 

Việt Nam phát triển nhanh theo xu hướng chung của thế giới.  

Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

26/NQ-CP ngày 15/4/2015 là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

36-NQ/TW. Trong đó nhiệm vụ thứ 5 là phát triển Công nghiệp CNTT. Thực 

hiện chương trình hành động nêu trên, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 

Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2025 (Chương trình). Theo đó, Chương trình phấn đấu đến 

2020 tăng trưởng tối thiểu 15%/năm đối với lĩnh vực phần mềm, nội dung số 

và dịch vụ CNTT; thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 
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các lĩnh vực trọng điểm, trong đó lĩnh vực phần cứng điện tử thu hút 5 tỷ USD 

đầu tư FD  trong giai đoạn 2015-2020. 

Qua các văn bản định hướng chiến lược trên, Đảng và Chính phủ đã khẳng 

định CNTT đóng vai trò quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước, góp phần cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các ngành và các lĩnh vực; nâng cao 

năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp, đóng góp tích cực trong việc 

cung cấp thông tin phục vụ người dân, kể cả khu vực nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa và kiều bào ở nước ngoài. CNTT là một trong các động lực quan trọng 

nhất của phát triển, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, vǎn hoá, 

xã hội của đất nước. CNTT là lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng bắt kịp với 

các nước tiên tiến trong thời gian ngắn và thúc đẩy sự phát triển những ngành 

khác mạnh nhất. Phát triển công nghệ thông tin là con đường ngắn nhất, là 

cách thức tất yếu giúp Việt Nam thoát b y thu nhập trung bình, sánh vai với 

các nước tiên tiến trên thế giới. Việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT, 

công nghiệp CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình hiện đại 

hóa đất nước và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. 

1.1.2 CNTT và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 

1.1.2.1 Khái niệm 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) thực chất đã diễn ra từ những 

những năm 2000 gọi là cuộc cách mạng số, là xu hướng hiện thời trong việc tự 

động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Thông qua các công 

nghệ như Internet vạn vật ( oT), trí tuệ nhân tạo (A ), thực tế ảo (VR), tương 

tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ 

liệu lớn (SMAC)… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 

Xuất phát từ Đức, Khái niệm Công nghiệp 4.0 tạo ra những “nhà máy 

thông minh” (tiếng Anh: Smart factory). Trong các nhà máy thông minh với 

cấu trúc kiểu mô-đun, hệ thống thực-ảo giám sát các quy trình thực tế, tạo ra 

một bản sao ảo của thế giới thực và đưa ra các quyết định phân tán. Qua 

Internet kết nối vạn vật, các hệ thống thực-ảo giao tiếp và cộng tác với nhau và 

với con người trong thời gian thực, và với sự hỗ trợ của Internet Dịch vụ, dịch 

vụ nội hàm và dịch vụ xuyên tổ chức được cung cấp cho các bên tham gia 

chuỗi giá trị sử dụng. 

Tháng 01/2016, Chủ tịch diễn đàn Kinh tế thế giới đã làm rõ hơn phạm vị 

của Cách mạng công nghiệp 4.0. Ông cho rằng nhân loại đang đứng trước một 

cuộc cách mạng công nghiệp mới, có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta 
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sống, làm việc và quan hệ với nhau. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 này là 

xu thế tất yếu để đáp ứng chính xác nhu cầu của từng khách hàng, làm tăng 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi 

phí sản xuất và vận hành. Đồng thời với việc bảo vệ môi trường sống, giúp 

phát triển biền vững. Ngoài ra, Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mang đến 

nhiều thách thức về đảm bảo việc làm, quản trị xã hội, an toàn và an ninh 

thông tin.  

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thách thức lại càng lớn 

hơn khi các điều kiện về hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chưa sẵn sàng 

để thích ứng và tận dụng cơ hội mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến. 

1.1.2.2 CNTT-TT trong Cách mạng công nghiệp 4.0 

Tất cả những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển 

dựa trên nền tảng của công nghệ số, trong đó có vai trò quan trọng của hạ 

tầng viễn thông băng rộng; xử lý số liệu lớn (Big Data, ứng dụng  oT; trí tuệ 

nhân tạo các lĩnh vực KTXH). 

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, CNTT và Điện tử - Viễn thông 

đóng vai trò quan trọng vì nó đóng góp những công nghệ cốt lõi của Cách 

mạng công nghiệp 4.0: 

CNTT - Trí tuệ nhân tạo (A ) là ngành khoa học máy tính liên quan đến 

việc tự động hóa xử lý dữ liệu lớn (Big Data) được hình thành từ  nternet kết nối 

vạn vật ( oT) và đưa ra quyết định thông minh. Từ đó hình thành các ứng dụng 

thông minh trong điều khiển (robot), trong quản lý (hỗ trợ ra quyết định) … 

Điện tử - Viễn thông cho phép tạo ra cơ sở hạ tầng kết nối, trao đổi, thu 

thập, lưu trữ và xử lý nguồn thông tin khổng lồ của thế giới số và tạo ra các giá 

trị mới trong chuỗi sản xuất, phân phối sản phẩm. 

1.1.2.3 Một số mô hình điển hình trong Cách mạng công nghiệp 4.0: 

Các Hệ thống hiện có được kết nối để tạo ra lợi nhuận mới.  

Các nhà máy, các cơ quan đã có đầu tư các hệ thống phục vụ quản lý và 

sản xuất. Thực tế nhiều máy móc được dùng thủ công và chưa được kết nối 

Internet. Nhiều máy móc cũ có thể trang bị thêm các giải pháp mới như: cảm 

biến, phần mềm và kết nối – để đem chúng vào kỷ nguyên công nghiệp mới.  

Chuẩn mở cho nền kinh tế mở 

Việc xây dựng các chuẩn mở kết nối cho các hệ thống  oT sẽ cho phép 

nhiều doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chuẩn mới 

sẽ hỗ trợ nhanh chóng, dễ dàng và chuyển giao dữ liệu an toàn từ các cảm biến 

màn các nhà cung cấp SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) đến nhà máy, đến các 
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hệ thống sản xuất của công ty lớn. Giao thức này được miễn phí hoàn toàn., 

cho phép các công ty từ kích thước nhỏ đến lớn trao đổi dữ liệu để cải thiện sự 

sáng tạo và tính cạnh tranh, cũng như giúp cho Cách mạng công nghiệp 4.0 trở 

nên phổ biến hơn. Đây là một tin tức tốt dành cho nền kinh tế toàn cầu. 

Đẩy mạnh tự động hóa sản xuất thông minh 

Quá trình tự động hóa trong Cách mạng công nghiệp 4.0 cho phép kết nối 

trực tiếp giữa khách hành – nhà thiết kế - nhà sản xuất dựa trên công nghệ 

CNTT-TT. Điều này tạo ra một năng lực sản xuất nhanh, theo yêu cầu của 

khách hàng. 

Công nghệ kết nối trong thế giới số 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra khả năng kết nối số trong thế giới số 

hóa là cơ sở để các nhà máy thông minh hoạt động. Cách mạng công nghiệp 

4.0 được điều chỉnh phù hợp với khả năng của người làm để gia tăng hiệu năng 

của họ. Công cụ cầm tay cũng được làm cho thông minh để kết nối người làm 

với máy móc tốt hơn. 

Từ phân tích 4 mô hình ứng dụng trong 4.0 chúng ta đều thấy rõ vai trò của 

CNTT-TT tạo ra nền tảng cho Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy việc lựa 

chọn sản phẩm trọng điểm, mũi nhọn cho việc phát triển công nghiệp CNTT 

và đi vào Cách mạng công nghiệp 4.0 là rất cần thiết. 
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1.1.2.4 Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam đã bắt đầu 

Ở Việt Nam, ngay từ cuối năm 2016, Bộ TT&TT đã sớm có nghiên cứu về 

xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bộ TT&TT sẽ cùng các Bộ, ban, 

ngành tiếp tục hoàn thiện các chính sách để thúc đẩy hạ tầng băng rộng ở Việt 

Nam, tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng đón nhận các cơ hội mà cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 mang đến. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang đến cơ hội cũng như là những thử 

thách cho Việt Nam. Việc chủ động tiếp cận các công nghệ tiên tiến đồng thời 

nắm bắt xu hướng phát triển mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 được Chính 

phủ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và nêu rõ trong Chỉ thị số 16/CT-TTg do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành ngày 05/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp 

cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong 

việc tiếp cận thông tin và dữ liệu, chuyển giao công nghệ cũng như chuyển đổi 

sang doanh nghiệp số. 

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội 

trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh 

tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch 

vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng 

kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp d n và đầy tiềm năng 

trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản 

xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. 

Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, 

Việt Nam sẽ phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu 

về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có kỹ năng và 

trình độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình 

hình kinh tế xã hội đất nước; mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản 

quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác có khả năng xuất hiện 

làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước đang phát 

triển và chậm phát triển. 

Vì vậy việc lựa chọn cách đi vào Cách mạng công nghiệp 4.0 là một việc 

làm cấp thiết, trong đó các sản phẩm CNTT có một vai trò nền tảng. 

1.1.3  Vai trò của CNTT trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh  

Thanh Hóa là một tỉnh có đất rộng, người đông (so với các địa phương 

trong cả nước, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số). Thanh Hóa là tỉnh 
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có vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh trọng yếu; lợi thế giao 

lưu kinh tế, thương mại nhiều hướng với nhiều vùng miền trong cả nước và 

quốc tế, đặc biệt với Bắc Lào. Sự phát triển của tỉnh không chỉ có tác động 

thúc đẩy, lan tỏa trong phạm vi khu vực phía Nam Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ mà 

còn tác động tích cực đến phát triển Vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ và một 

phần khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. 

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa trên cơ 

sở phân tích đánh giá thực trạng, Thanh Hóa đã có những điều chỉnh thích hợp 

cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới trong đó quán triệt 

quan điểm:  (1) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở tái cơ 

cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp chiều 

rộng và chiều sâu, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng theo chiều sâu. (2) Tập trung 

mọi nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các vùng kinh tế 

động lực để tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

(3)Coi trọng phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao và đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, xem đây là động lực trong việc 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.  

Từ quan điểm trên, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội điều chỉnh 

của tỉnh đã xác định các hướng phát triển theo 3 hướng đột phá: (1) Tiếp tục 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính để 

thu hút vốn cho đầu tư phát triển; (2) Phát triển và ứng dụng khoa học - công 

nghệ và (3) phát triển nguồn nhân lực. Từ đó quy hoach phát triển kinh tế xã 

hội điều chỉnh đã xác định phần mềm CNTT và nội dung số là nhóm sản phẩm 

dịch vụ khuyến khích phát triển.  

Trong Đề án Tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đến 

2020 và định hướng đến 2025 đã khẳng định vai trò động lực của CNTT trong 

quá trình tái cơ cấu:“Phát triển dịch vụ thông tin và truyền thông theo hướng 

tập trung, phát triển nhanh dịch vụ viễn thông và CNTT với công nghệ hiện 

đại, chất lượng cao. Ưu tiên phát triển sản phẩm dịch vụ phần mềm CNTT và 

nội dung số …”. 

UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng Đề án khu CNTT tập trung của 

Thanh Hóa với hai nội dung xây dựng Công nghiệp phần mềm và nội dung số, 

được xác định trong chiến lược kinh tế xã hội của tỉnh và là một giải pháp thúc 

đẩy xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ và là điểm đột phá trong 

quá trình chuyển dịch cơ cấu của tỉnh. Để triển khai thực hiện Đề án Khu 
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CNTT tập trung, viêc xác định và thực hiện xây dựng sản phẩm trọng điểm về 

phần mềm và nội dung số là một vấn đề cấp thiết. 

Công nghiệp CNTT là ngành kinh tế mũi nhọn, được Nhà nước ưu tiên, 

quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển. Phát triển một số sản phẩm CNTT 

mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa, góp phần quan trọng vào ngành công nghiệp 

CNTT và sự tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá của tỉnh.  

Thanh Hóa đã phê duyệt Đề Án "Xây dựng Chính quyền điện tử  và phát 

triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020". 

Thực chất đây là những bước đi tiếp cận đến Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ 

đó cho thấy nhu cầu ứng dụng CNTT của tỉnh, phục vụ phát triển KTXH của 

tỉnh là rất lớn. Từ đó, phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn trong ngành công 

nghiệp nội dung số và công nghiệp phần mềm, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình 

hình thành và phát triển xã hội thông tin là hướng ưu tiên quan trọng được lãnh 

đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu 

hút đầu tư, phát triển. 

Theo sự chỉ đạo của tỉnh  uỷ, UBND tỉnh, sự hướng d n của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng “Đề án phát triển 

một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030”, để từng bước đưa hoạt động này ngày càng đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

1.2 Căn cứ pháp lý xây dựng đề án 

1.2.1 Căn cứ pháp lý của Đảng và Chính phủ 

- Luật CNTT ngày 29/6/2006;  

- Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ hướng d n 

chi tiết một số điều của Luật CNTT về Công nghiệp CNTT; 

- Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định 

về Khu CNTT tập trung; 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế;  

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 

CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;  
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- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử; 

- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 50/2009/QÐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần 

mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”; 

- Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; 

- Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển 

và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền 

thông"; 

- Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; 

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

phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, 

phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;  

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; 

- Công văn số 1333 /BBCVT-CNCNTT, ngày  25/6/2007 của Bộ Bưu 

chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc triển khai 

thực hiện Nghị định của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về công nghiệp CNTT. 

- Chỉ thị số 07/CT-BBCVT ngày 7/7/2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông 

(nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về định hướng Chiến lược phát triển 

Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt 

là “Chiến lược Cất cánh”); 

- Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/ 02/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông , ban hành danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm. 

1.2.2 Căn cứ pháp lý của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Thanh Hóa 

- Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/06/2010 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp và Thương 

mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 

- Kế hoạch số 56/KH UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa thời 

kỳ 2011-2020; 

- Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 1/11/2011 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn 

thông và Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 

- Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công nghiệp 

hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến 

năm 2020, tầm nhìn đến 2030; 

- Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa, về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc thực 

hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ban hành 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 

của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về 

“Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

và hội nhập quốc tế”; 

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa, 

về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, về ứng dụng 

CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa, về việc phê duyệt Đề cương Đề án phát triển Khu Công nghệ thông tin 

tập trung (phần mềm, nội dung số) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và 

định hướng đến năm 2030; 
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- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Thanh 

hóa, phê duyệt đề cương Đề án phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn 

của tỉnh Thanh Hóa  đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thanh 

hóa, phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử  và phát triển các dịch vụ 

thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; 

- Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Thanh 

hóa, phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, Phiên bản 1.0. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề án 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và Việt nam về lựa chọn xây dựng các 

sản phẩm CNTT; Nghiên cứu định hướng của Đảng, Chính phủ về phát triển 

ứng dụng CNTT trong phát triển KTXH; Nghiên cứu chủ trương, đường lối 

của Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về phát triển CNTT trong phát triển KTXH; 

Nghiên cứu thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT của Thanh Hóa trên các 

lĩnh vực KTXH của tỉnh; Xây dựng phương pháp, và lựa chọn các sản phẩm 

CNTT mũi nhọn của tỉnh; Đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ và danh mục 

sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh đến 2020 và định hướng đến 2030. 

1.4 Mục đích, yêu cầu của Đề án 

Mục đích đề án là xây dựng phương pháp luận lựa chọn các sản phẩm 

CNTT mũi nhọn và trên cơ sở đó đề xuất cụ thể nội dung, giải pháp và danh mục 

các sản phẩm CNTT mũi nhọn đến 2020, định hướng đến 2030 của Thanh Hóa.  

Các sản phẩm CNTT mũi nhọn đó phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

-  Phù hợp và tạo động lực thúc đẩy thực hiện Quy hoạch phát triển 

KTXH của tỉnh theo hướng tăng trưởng theo chiều sâu, đẩy mạnh chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế của tỉnh sang công nghiệp và dịch vụ. 

-  Góp phần hình thành ngành công nghiệp CNTT của tỉnh thông qua các 

sản phẩm phần mềm và nội dung số của tỉnh . 

-  Tham gia tích cực vào xây dựng giải pháp cho Đề Án xây dựng Chính 

quyền điện tử  và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 2017-2020, và các Đề án chuyên ngành khác thông qua các sản 

phẩm CNTT. 

- Tham gia tích cực cho việc tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 bằng 

các sản phẩm CNTT thiết thực và cụ thể. 

- Từng bước đưa ngành CNTT của Thanh Hóa bước ra "biển lớn", hội 

nhập trong nước và tiến tới hội nhập quốc tế. 
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PHẦN   . THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TR ỂN CNTT TRONG 

VÀ NGOÀ  TỈNH THANH HÓA 

1.5 Thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam 

1.5.1 Hiện trạng hạ tầng CNTT 

Hạ tầng CNTT đã được quan tâm đầu tư của các cơ quan đơn vị trên cả 

nước.  Tỷ lệ máy tính trên tổng cán bộ công chức của các tỉnh thành phố trực 

thuộc trung ương đạt 89,7%. Có địa phương tỷ lệ máy tính cán bộ công chức 

đạt 1,1 máy/CBCC.  

Để ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và điều hành của cơ quan quản 

lý nhà nước được hiệu quả, tất cả các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp xã trở 

lên đã được kết nối mạng LAN và  nternet. Tỷ lệ các máy tính được kết nối 

 nternet đạt 97,2%.  

1.5.2 Hiện trạng ứng dụng CNTT 

Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và tác nghiệp của cơ quan Nhà 

nước ngày một sâu rộng. Việc triển khai các phần mềm tại các tỉnh được đầu 

tư xây dựng.  

Các phần mềm đã được triển khai thực hiện tại hầu hết các tỉnh/thành phố: 

Hệ thống thư điện tử công vụ (tentinh.gov.vn); Hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến; Phần mềm quản lý văn bản. 

100% các tỉnh có Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Hầu hết các sở/ngành, 

quận/huyện/thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh có cổng thông tin điện tử. 

Dịch vụ hành chính công: theo số liệu thống kê năm 2016 số lượng dịch 

vụ công trực tuyến cung cấp trên mạng cả các tỉnh, thành phố trực Trung ương 

ở mức độ 1 và 2 là 97.820, số dịch vụ công ở mức độ 3 là 2.258, và số dịch vụ 

công ở mức độ 4 là 56 dịch vụ.  

Hệ thống các cơ sở dữ liệu: triển khai tại các tỉnh/thành phố chủ yếu là cơ 

sở dữ liệu phục vụ riêng cho một ngành, lĩnh vực không có sự chia sẻ giữa các 

đơn vị. 

1.5.3 Nguồn nhân lực CNTT 

Theo số liệu Viet Nam  CT  ndex  2016 (do Bộ Thông tin và Truyền thông 

công bố), Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước của 

các tỉnh đạt dưới 13%, tỷ lệ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trong các cơ 

quan, đơn vị đạt 5%. 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cán bộ làm 

công tác chuyên trách CNTT trình độ từ cử nhân cao đẳng trở lên. 

Hầu hết cán bộ công chức, viên chức biết sử dụng máy tính trong công 

việc và được hướng d n sử dụng phần mềm mã nguồn mở.  
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Nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan nhà nước cơ bản đã đáp ứng được 

công việc trong quá trình phát triển chính quyền điện tử tại các tỉnh/thành phố. 

1.5.4 Thị trường CNTT 

1.5.4.1 Công nghiệp phần cứng:  

Thị trường xuất khẩu: Xuất khẩu các sản phẩm phần cứng, điện tử của Việt 

Nam tăng mạnh ở khu vực thị trường Hoa Kỳ và EU, trong khi ở thị trường 

châu Á bị sụt giảm.Thị trường phần cứng, điện tử Việt Nam: đang có xu 

hướng chững lại. Thị trường máy tính: máy tính để bàn, máy tính xách tay suy 

giảm. Tại Việt Nam thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam chỉ tăng trưởng 

2,4% về số lượng và gần như không tăng trưởng về giá trị so với năm 2014. 

Máy tính bảng: Tăng trưởng chậm lại do xu hướng chững lại của các hãng 

sản xuất tablet lớn nhất thế giới như Apple, Samsung và đón nhận các máy 

tính giá rẻ từ phía Trung Quốc. Năm 2016 đã có khoảng 1,5 triệu chiếc máy 

tính bảng được bán ra tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 17% so với năm 

2015 (Số liệu: Gkf Temax). 

Điện thoại di động: tổng doanh thu từ điện thoại di động trong năm 2016 

đạt 65,7 nghìn tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD), tăng 31,9% so với năm 2015 với 

smartphone phổ biến là Samsung. 

1.5.4.2 Công nghiệp phần mềm:  

Thị trường trong nước của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam 

trong 5 năm qua chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế, 

khiến cho đà tăng trưởng sụt giảm mạnh so với giai đoạn 2005 - 2010. Thị 

trường trong nước bị ảnh hưởng lớn nhất trong hai phân khúc chính là ứng 

dụng CNTT trong khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp do cả hai phân 

khúc này đều bị cắt giảm nguồn vốn dành cho đầu tư ứng dụng CNTT. Bên 

cạnh khó khăn về nguồn vốn, khu vực thị trường nhà nước còn khó khăn, 

vướng mắc về cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư mua sắm, thuê dịch vụ 

CNTT, gây cản trở sự phát triển của phân khúc thị trường này. Tình trạng khó 

khăn đã khiến một số doanh nghiệp hoạt động tại thị trường nội địa phải 

chuyển hướng kinh doanh, thậm chí là giải thể. 

Đáng chú ý, tuy có sự chững lại của thị trường trong nước nhưng lại ghi 

nhận sự phát triển sôi động cả về quy mô, số lượng công ty làm dịch vụ gia 

công phần mềm với nước ngoài. Thị trường xuất khẩu của ngành phần mềm và 

dịch vụ CNTT đạt tốc độ phát triển từ 30 - 40%/năm. Đặc biệt là với thị trường 

Nhật, nhiều công ty tăng trưởng rất tốt, lên hơn 100 - 200 người chỉ trong 2 – 3 

năm như KMS, Rikkiesoft, NTQ… Đồng thời, có những doanh nghiệp đạt 
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mức tăng trưởng doanh thu lên tới 100%/năm do doanh nghiệp đã nỗ lực đón 

bắt làn sóng dịch chuyển thị trường dịch vụ gia công phần mềm của các doanh 

nghiệp quốc tế (đặc biệt là của Nhật Bản) từ hai trung tâm là Trung Quốc và 

Ấn Độ sang các nước khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, Việt Nam là đối tác tin 

cậy của Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Một số doanh nghiệp đã mở rộng ra thị 

trường mới như Mymamar và Bangladesh… 

1.5.4.3 Công nghiệp nội dung số:  

Thị trường games online cùng với các dịch vụ nội dung số trên di động 

phát triển khá sôi động vì vậy giúp cho lĩnh vực công nghiệp nội dung số v n 

tăng trưởng ổn định. Khép lại năm 2015, lĩnh vực công nghiệp nội dung số ước 

đạt doanh thu trên 1,6 tỷ USD tăng khoảng 10% so với năm 2014 

Về mạng xã hội, Tính đến 12/2016, Facebook là mạng xã hội được dùng 

nhiều nhất tại Việt Nam với khoảng 35 triệu người dùng. Ở Việt Nam, người 

sử dụng đã quen dần với việc trả phí cho nội dung trên di động thông qua việc 

phải trả các khoản tiền cho từng nội dung hoặc thuê bao. Gần đây ở Việt Nam 

đã hình thành một số mạng xã hội được người dùng ưa thích và đạt được mục 

tiêu giáo dục văn hóa, có chỗ đứng trong ngành công nghiệp nội dung số. 

Các dịch vụ nội dung số trên di động, hiện nay, cùng sự ra đời của các giải 

pháp cho mạng và dịch vụ 3G, với trọng tâm là triển khai các dịch vụ giá trị 

gia tăng truyền số liệu và các dịch vụ trên nền  nternet, cơ hội thu hút và tăng 

trưởng nhảy vọt về doanh thu của các nhà mạng và các nhà cung cấp nội dung 

đã xuất hiện. Nhiều nhà khai thác có kinh nghiệm và có chính sách phát triển 

các dịch vụ giá trị gia tăng tốt có thể phát triển được tới trên 30% tổng doanh 

thu của mạng 

Các công ty lớn nhất thị trường nội dung số trong nước đều là các công ty 

game như; VNG, Garena... quy mô doanh thu của các công ty này lớn gấp 

nhiều lần so với các công ty nội dung số giáo dục. Hoặc không khó có thể 

nhận ra, các ứng dụng mạng xã hội, game mobile, hay các ứng dụng giải trí 

khác luôn có lượt tải gấp hàng chục, hàng trăm lần so với các ứng dụng thông 

thường. 

1.6 Thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa giai đoạn 2011 – 2016 

1.6.1 Các TTDL của tỉnh 

Hiện tỉnh đang có 04 TTDL, được đầu tư ở mức cơ bản về hệ thống máy 

chủ, hệ thống nguồn điện cấp, nguồn phát điện dự phòng, UPS, điều hòa 

phòng máy, phòng cháy, chữa cháy. 
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- Trung tâm mạng Văn phòng Tỉnh ủy: có nhiệm vụ đảm bảo cho việc 

duy trì và vận hành các HTTT và CSDL dành riêng cho khối Đảng. 

- Trung tâm tích hợp dữ liệu Văn phòng UBND tỉnh: được đầu tư trang 

thiết bị chuyên dùng từ Đề án 112 và tiếp tục được nâng cấp, bổ sung hệ thống 

an ninh, an toàn bảo mật, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định phục vụ cho 

HTTT quan trọng của tỉnh như: Duy trì hệ thống mạng tại Văn phòng UBND 

tỉnh; Hòm thư công vụ; Cổng TTĐT của tỉnh và các trang TTĐT thành phần 

của các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện; quản lý văn bản đi đến và hồ sơ công việc 

của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu đặt tại Sở Thông tin và 

Truyền thông: được đầu tư xây dựng từ năm 2009 và tiếp tục được nâng cấp, bổ 

sung hệ thống an ninh, an toàn bảo mật, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định phục 

vụ công tác đảm bảo ATTT, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu sự cố liên 

quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các 

CQNN trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ cung cấp dịch vụ lưu trữ trang TTĐT; Phần 

mềm Quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc cho một số các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh; Phần mềm một cửa liên thông của các đơn vị cấp xã; cấp 

huyện và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

- TTDL ngành Tài chính: đảm bảo ATTT chuyên ngành tài chính của 27 

phòng tài chính huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài chính, chạy các ứng dụng 

TABM S, Hệ thống báo cáo quyết toán, hệ thống quản lý tài chính về an sinh xã 

hội, hệ thống quản lý tài chính về đất đai và khoảng sản, ứng dụng chuyên ngành 

tài chính khác. 

Ngoài ra, còn một số TTDL của các cơ quan được đầu tư theo ngành dọc 

như các TTDL của ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế. Một số sở, ban, ngành khác và UBND cấp huyện đã có phòng máy 

chủ; Tuy nhiên chưa được đầu tư đồng bộ và có các thiết bị chuyên dụng như: 

Hệ thống bảo mật kiểm soát, giám sát và theo dõi việc vào ra hệ thống; hệ 

thống giám sát, cảnh báo những thay đổi bất thường về môi trường trong 

TTDL, cũng như chưa có hệ thống sàn nâng, giá máng cáp dữ liệu... 

1.6.2 Các mạng máy tính trên địa bàn tỉnh 

- Mạng cục bộ 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 100% các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp 

huyện đều có mạng LAN và được kết nối với hệ thống mạng thông tin của tỉnh 

trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua mạng Internet. Gần 96% cán bộ, công chức 

cấp tỉnh, huyện có máy tính và gần 60% cán bộ công chức cấp xã được trang 
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bị máy tính, 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện có mạng LAN và kết nối mạng 

Internet. 

- Mạng đô thị 

Trên cơ sở là mạng TSLCD sử dụng truyền d n cáp quang của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, hiện trên địa bàn tỉnh mạng MAN đã kết nối đến 100% 

các cơ quan khối Đảng, các Đoàn thể chính trị cấp tỉnh, các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, các UBND cấp huyện. Trên mạng MAN, hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến và các hệ thống quản lý văn bản khối Đảng và khối các sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện đang được triển khai phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Mạng diện rộng 

Là mạng dữ liệu được thiết kế để kết nối giữa các mạng MAN, giữa các 

khu vực địa lý cách xa nhau. Thanh Hóa hiện chưa có mạng WAN riêng để kết 

nối giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với các UBND cấp huyện, hoặc kết nối 

giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp với các đối tác khác. 

1.6.3 Cơ sở hạ tầng, đường truyền phục vụ ứng dụng CNTT 

- Dịch vụ cơ sở hạ tầng 

Về hạ tầng quy mô các TTDL còn nhỏ, hệ thống mạng kết nối chưa rộng, 

tốc độ băng thông thấp. Hiện tại, tạm thời đáp ứng được vì các ứng dụng và 

HTTT chưa mở rộng  và kết nối liên thông với nhau.  

Về thuê dịch vụ CNTT chưa tìm được đối tác cung cấp được dịch vụ đáp 

ứng giải quyết các bài toán nghiệp vụ, các dịch vụ mới chỉ đáp ứng được một 

lĩnh vực nào đó trong quản lý nhà nước.  

- Quản lý cơ sở hạ tầng 

Hàng năm, tỉnh đã đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho lực lượng cán bộ 

quản trị vận hành hệ thống thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Lập kế hoạch ứng phó với các sự cố; 

+ Thực hiện sao lưu, phục hồi dữ liệu; 

+ Tìm hiểu và xây dựng Data center, giải pháp cloud computing (điện 

toán đám mây). 

+ Bảo trì hệ thống CNTT và hạ tầng Data center để tăng tuổi thọ thiết bị 

và được cảnh báo trước nguy cơ hư hỏng phần cứng gây gián đoạn dịch vụ; 

+ Kéo dài thời gian bảo hành thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành tiêu 

chuẩn; 

Tuy nhiên, các lực lượng cán bộ quản lý cơ sở hạ tầng còn mỏng, một số 

cơ quan khi cán bộ chuyển đi không có người tiếp tục vận hành; các biện pháp 
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quản lý chưa mang tính chuyên sâu và theo kịp xu hướng phát triển. 

- Đường truyền 

Đường truyền liên tục được nâng cấp để đáp ứng lưu lượng trao đổi thông 

tin nội bộ và truy cập Intranet-Internet, trong đó: 

+ Khối Đảng sử dụng đường TSLCD 2Mbps quốc tế, 30Mbps trong nước 

phục vụ công tác hội nghị truyền hình, hệ thống thông tin sử dụng trong nội bộ 

công tác Đảng từ Trung ương với tỉnh, từ tỉnh với các huyện; 

+ Trung tâm tích hợp dữ liệu đặt tại Văn phòng UBND tỉnh sử dụng 

đường TSLCD có băng thông 2Mbps quốc tế, 80Mbps trong nước phục vụ hệ 

thống mạng tại Văn phòng UBND tỉnh; Phần mềm quản lý văn bản điện tử và 

hồ sơ công việc; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; Cổng TTĐT của tỉnh 

và các trang TTĐT thành phần của các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện; 

+ Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu đặt tại Sở Thông tin và 

Truyền  thông đang sử dụng đường TSLCD có băng thông 2Mbps quốc tế, 

90Mbps trong nước đáp ứng nhu cầu các ứng dụng: Phần mềm quản lý văn bản 

đi đến, hồ sơ công việc cho một số các cơ quan, đơn vị trong địa bàn tỉnh; Rà soát 

cảnh báo về mất ATTT cho các máy chủ ứng dụng hoặc các trang TTĐT của các 

CQNN trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cung cấp dịch vụ lưu trữ trang TTĐT, các cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành; 

+ 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 27 UBND huyện, thị xã, thành phố đều đã 

trang bị đường TSLCD, Internet FTTH tốc độ cao phục vụ các tổ chức, cá 

nhân truy cập thông tin nội bộ và Internet. 

1.6.4 Ứng dụng CNTT dùng chung trong các CQNN 

- Cổng TTĐT 

Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa (http://thanhhoa.gov.vn) đã được đầu tư 

hoàn thiện và nâng cấp trên công nghệ nền Microsoft Office Sharepoint và có 

cấu trúc theo mô hình phân cấp. Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa gồm 1 cổng 

chính, cung cấp cổng thành phần cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời liên kết đến một số trang TTĐT của 

các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản 

đáp ứng được việc cung cấp kịp thời, phổ biến nhanh, rộng rãi các VBQPPL, 

văn bản quản lý hành chính, thông tin điều hành của tỉnh, cung cấp các 

DVCTT của các CQNN trong tỉnh đến người dân và doanh nghiệp. Cổng 

TTĐT của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được các quy định tại Nghị định 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và 

DVCTT trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của CQNN. 
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- Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng mô hình hệ thống một cửa điện tử hiện đại 

và triển khai đưa vào vận hành, khai thác tại 07 Sở, ngành; 20 UBND cấp 

huyện và 132 UBND cấp xã, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho các tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân đến giải quyết các TTHC liên quan, nhanh 

chóng, thuận tiện, minh bạch trình tự, thủ tục giải quyết TTHC theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Hệ thống đã đáp ứng được việc xử lý hồ sơ trong nội bộ từng cơ quan và 

chuyển hồ sơ nội bộ qua mạng, nhưng chưa thực hiện được liên thông thông 

tin, liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan sở, ngành, giữa cấp huyện với cấp 

tỉnh. Tất cả các cơ quan sử dụng phần mềm một cửa điện tử, xử lý độc lập về 

quy trình nghiệp vụ và kết quả cuối cùng sẽ được thống kê báo cáo về địa chỉ 

http://motcuadientu.thanhhoa.gov.vn. Như vậy với bài toán trao đổi dữ liệu khi 

nghiệp vụ của một Sở này cần lấy thông tin dữ liệu của Sở, huyện khác hoặc 

ngược lại là chưa thực hiện được. 

- Cổng thông tin Thương mại doanh nghiệp Thanh Hoá 

Cổng thông tin Thương mại doanh nghiệp Thanh Hoá 

(http://thanhhoaportal.vn) đã hỗ trợ các doanh nghiệp theo mô hình doanh nghiệp 

với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với người dân (B2C). Hiện Cổng đang 

duy trì hoạt động, thu hút được trên 1.116 doanh nghiệp tham gia giao dịch giới 

thiệu sản phẩm hoặc mở các trang TTĐT riêng cho doanh nghiệp; Đã có hơn 

1.200 sản phẩm, tin chào hàng của các doanh nghiệp được đưa lên cổng nhằm 

quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm miễn phí cho các doanh nghiệp của 

tỉnh. 

- Hệ thống thư điện tử công vụ 

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Thanh Hóa được xây dựng năm 2013 

trên hệ nền Microsoft Exchange, hàng năm đã được nâng cấp. Năm 2014 triển 

khai diện rộng đến 100% các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, mỗi 

CQNN đều được cấp hộp thư công vụ cho cơ quan, cá nhân với tên miền  

@thanhhoa.gov.vn để  phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp chuyên môn; Tỷ 

lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục 

vụ công việc là 96%; tỷ lệ văn bản trao đổi qua hệ thống thư điện tử công vụ 

khoảng 45%, trong đó, tỷ lệ trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử đạt 

tỷ lệ 30%. Các loại văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử công vụ 

gồm: giấy mời họp; giấy mời khai trương; tài liệu trao đổi phục vụ công việc; 

tài liệu phục vụ các hội nghị; thông báo... 
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- Phần mềm Quản lý văn bản  điện tử và hồ sơ công việc 

Phần mềm Quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công việc của tỉnh Thanh 

Hóa được xây dựng trên nền công nghệ Domino LotusNote của hãng  BM 

được triển khai và đưa vào sử dụng từ năm 2009, phục vụ công tác quản lý, 

điều hành cho 100% CQNN cấp tỉnh, cấp huyện (gồm 21 sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; 27 UBND huyện, thị xã, thành phố). Năm 2016, tiếp tục triển khai đến 

132 UBND xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

Phần mềm đang hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả; trung bình hàng 

năm có trên 90% văn bản đi, đến được cập nhật, trao đổi, xử lý trên hệ thống 

phần mềm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tác nghiệp, tiết 

kiệm chi phí hàng tỷ đồng mỗi năm cho các CQNN của tỉnh. Phần mềm đã 

được tích hợp chữ ký số chuyên dùng và đã kết nối, liên thông gửi/nhận văn 

bản giữa UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; 

giữa UBND tỉnh với các CQNN trên địa bàn tỉnh để trao đổi thông tin, văn bản 

qua môi trường mạng. 

- Phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Phần mềm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được tỉnh Thanh Hóa xây dựng và 

đưa vào hoạt động ổn định từ năm 2013. Hiện nay, phần mềm đã triển khai cài 

đặt tại 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; phát huy được 

hiệu quả trong công tác theo dõi quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, làm 

cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát đôn đốc nhắc nhở và đánh giá, xếp loại các sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo chính xác và công bằng. 

Hiện nay, phần mềm đang được Văn phòng UBND tỉnh triển khai mở rộng đến 

cấp xã, phường, thị trấn. 

- Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng 

Chữ ký số chuyên dùng đã được triển khai ứng dụng cho 48 sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 132/635 UBND cấp xã 

của tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong sử dụng văn bản điện tử và 

đảm bảo ATTT, tính pháp lý trong việc trao đổi gửi nhận văn bản điện tử trong 

các CQNN. Năm 2017, sẽ tiếp tục triển khai tại 141 UBND cấp xã ứng dụng 

chữ ký số chuyên dùng theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

1.6.5 Các HTTT chuyên ngành 

- Ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính 
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Hệ thống cải cách hành chính công (TABM S), quản lý giá, cấp mã số 

đầu tư xây dựng cơ bản, mã số quan hệ ngân sách, đăng ký quản lý tài sản của 

các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh. 

- Ứng dụng CNTT trong đăng ký kinh doanh 

Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng, cập nhật hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp lên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. 

- Ứng dụng CNTT trong Giáo dục 

Hạ tầng phòng máy giảng dạy được triển khai tới 100% trường trung học 

phổ thông; 66,87% trường trung học cơ sở; 19,72% trường tiểu học và 18,46% 

trường mầm non; 100% các trường học đã kết nối Internet, phần lớn dùng cáp 

quang; nhiều trường trang bị máy chiếu và bảng thông minh phục vụ giảng 

dạy. Các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục của ngành giáo dục tỉnh Thanh 

Hóa đã triển khai các phần mềm quản lý như: EMIS, PMIS, VEMIS, kế toán, 

thư viện và sử dụng các loại sổ sách điện tử. 

- Ứng dụng CNTT trong Y tế 

100% các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đã có mạng máy tính 

kết nối Internet và triển khai các phần mềm quản lý bệnh viện, bảo hiểm y tế. 

Năm 2014, đã thí điểm đưa dự án Telemedicine vào 03 bệnh viện của tỉnh là 

các Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức, phục vụ cho tư vấn y tế từ xa 

góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời đem lại nhiều 

lợi ích thiết thực cho người bệnh. Thanh Hóa đã có sản phẩm phần mềm ứng 

dụng CNTT trong quản lý bệnh viện được ứng dụng tại nhiều địa phương 

trong và ngoài tỉnh. 

- Ứng dụng CNTT trong ngành Tài nguyên và Môi trường 

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng một số CSDL chuyên 

ngành (CSDL địa chính, CSDL tài nguyên nước, CSDL đa dạng sinh học và 

an toàn sinh học, CSDL Tài nguyên và Môi trường biển, CSDL Kho lưu trữ 

điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường ) và Atlas điện tử ngành Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Thanh Hoá. Các CSDL chuyên ngành này đang được quản 

lý vận hành riêng biệt, thiếu tính liên thông và đồng bộ. 

- Ứng dụng CNTT trong ngành Du lịch 

Cổng thông tin Du lịch tỉnh Thanh Hóa (http://thanhhoatourism.gov.vn)  

hiện đang hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về 

chủ trương, chính sách của tỉnh và quảng bá các hình ảnh Thanh Hóa đến bạn 

bè trong nước và quốc tế, thu hút du khách thăm quan du lịch và các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư và hợp tác quốc tế. 
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Ngoài các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành, trong các 

CQNN trên địa bàn tỉnh còn triển khai các phần mềm như: Phần mềm quản lý 

cán bộ công chức; phần mềm tài chính kế toán; phần mềm quản lý tài sản, …. 

Cũng đang được ứng dụng rộng rãi, phát huy hiệu quả trong hoạt động quản 

lý và điều hành của các CQNN. 

1.6.6 Các HTTT và CSDL khác 

- HTTT và CSDL VBQPPL của tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh quản 

lý, vận hành; 

- HTTT và CSDL quản lý, theo dõi người có công tỉnh Thanh Hóa do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, vận hành; 

- HTTT và CSDL về đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành; 

- HTTT và CSDL quản lý cán bộ, công chức do Sở Nội vụ quản lý, vận hành; 

- HTTT và CSDL Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, vận hành; 

+ HTTT và CSDL về Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo 

quản lý, vận hành. 

1.7 Thực trạng phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có hơn 400 doanh nghiệp tham gia 

hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp CNTT, bao gồm các ngành nghề kinh 

doanh chủ yếu về: cung cấp, phân phối các sản phẩm điện tử, thiết bị máy tính, 

thiết bị viễn thông chiếm 68,82%; Doanh nghiệp sản xuất gia công cung cấp 

dịch vụ phần mềm chiếm 3%; Doanh nghiệp sản xuất gia công nội dung số 

chiếm 3,23%, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT chiếm tỷ trọng 6,91%. 

Như vậy có thể nói số doanh nghiệp thực tế tham gia vào phát triển công 

nghiệp phần mềm và nội dung số của tỉnh hiện còn rất khiêm tốn (6,23%). 

Bảng 1: Cơ cấu doanh nghiệp CNTT đăng ký hoạt động tại Thanh Hóa 

Nguồn: Sở KHĐT 

Số Doanh Nghiệp CNTT đăng kí 2014 2015 

Sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng, điện tử 65 70 

Sản xuất, gia công cung cấp dịch vụ phần mềm 11 13 

Sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số 12 14 

Phân phối, buôn bán sản phẩn CNTT 286 290 

Viễn thông 6 6 

Cơ sở đào tạo CNTT Đại học, Cao đẳng, nghề 11 11 

Dịch vụ CNTT 26 30 

Tổng hợp 417 434 
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Tổng doanh thu về công nghiệp phần mềm, nội dung số (sản xuất, dịch vụ, 

triển khai) năm 2010 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 25 tỷ đồng. Trong đó: 

Doanh thu từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phần mềm đạt 8 tỷ 

đồng. Doanh thu từ cung cấp các dịch vụ nội dung số của các công ty viễn 

thông, đài phát thanh truyền hình, các trang website, đại lý Internet công cộng 

đạt trên 17 tỷ đồng. 

Trên địa bàn tỉnh v n chưa có doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, gia công 

phần cứng đi vào hoạt động. Đa số các doanh nghiệp phần mềm có quy mô 

nhỏ, nguồn vốn còn hạn hẹp, chủ yếu là kinh doanh dịch vụ, chưa tập trung 

đầu tư nhiều trong việc sản xuất, chế tạo các sản phẩm công nghiệp CNTT, 

chưa đủ khả năng và kinh nghiệm tham gia phát triển và cạnh tranh trên thị 

trường. Các doanh nghiệp CNTT chưa được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, do đó hiệu suất và hiệu quả chưa 

cao. 

Nguồn nhân lực có trình độ cao còn ít và việc thu hút nguồn nhân lực có 

trình độ cao về làm việc tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp CNTT trên 

địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên thiếu các chuyên gia đầu đàn. Nguồn 

nhân lực hiện nay chủ yếu chỉ sản xuất các sản phẩm đơn thuần, phục vụ công 

tác kinh doanh thương mại. 

1.7.1 Thực trạng nguồn nhân lực CNTT của tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hoá là một tỉnh có dân số trung bình cao, song sự phân bố v n tập 

trung chủ yếu ở nông thôn. Lực lượng lao động ở Thanh Hoá rất dồi dào (dân 

số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao: năm 2010 là 64,8%). Theo Tổng 

điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1/4/2009, toàn tỉnh có 54.439 người có trình 

độ cao đẳng chiếm 2,63% lực lượng lao động trong độ tuổi và 73.078 người có 

trình độ từ đại học trở lên chiếm 3,53% lực lượng lao động trong độ tuổi.  

Số liệu trên cho thấy, lực lượng lao động đã qua đào tạo tỷ lệ còn quá thấp; 

số lao động có trình độ cao như thạc sĩ, tiến sĩ ít, cơ cấu không đều, chủ yếu ở 

ngành giáo dục, y tế và thuộc các chuyên ngành như: thạc sĩ giáo dục, quản lý 

giáo dục, y tế cộng đồng, kinh tế, chính trị. Số có trình độ cao về chuyên môn 

khoa học, kỹ thuật chiếm tỷ lệ không đáng kể; số lao động có trình độ đại học 

ngoại ngữ ít, chủ yếu là giáo viên. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý trong các 

cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp đều yếu kém về ngoại ngữ, 

không đủ trình độ giao tiếp thông thường với người nước ngoài.  
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Hệ thống giáo dục phổ thông và dạy nghề cũng phát triển. Quy mô phát 

triển giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hoá đã dần ổn định. Mạng lưới trường lớp 

được hoàn chỉnh và ngày càng đa dạng hoá. Các điều kiện đảm bảo cho kế 

hoạch phát triển giáo dục không ngừng được tăng lên. Thanh Hóa hiện nay có 

khoảng 700 trường THCS và trên 100 trường THPT. 

Bảng 2: Số liệu học sinh tốt nghiệp PTTH và thi đậu vào đại học, cao đẳng   

Nguồn: Sở GD&ĐT 

STT Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

1 Số HS tốt nghiệp 39.050 31.997 32.767 

2 Số HS thi đậu đại học, CĐ  18.744 15.583 16.121 

3 Tỷ lệ  48% 48,7% 49,2% 

 

Đào tạo Đại học, Cao đẳng, THCN, dạy nghề và đào tạo nghề trên địa bàn 

tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm đào tạo được trên 50.000 người 

nhưng số lượng đào tạo đại học còn thấp, đặc biệt về đào tạo CNTT.  

Bảng 3: Số liệu sinh viên được đào tạo hàng năm tại Thanh Hóa 

Nguồn: Sở GD&ĐT 

STT Nội dung 
Năm  

2014 

Năm  

2015 

Năm  

2016 

1 Số lượng SV đào tạo Đại học 3.400 3.650 3.790 

2 Số lượng SV đào tạo Cao Đẳng 1.900 2.160 2.220 

3 Số lượng SV đào tạo Trung cấp 5.208 5.470 5.580 
 

Bảng 4: Số lượng sinh viên đào tạo nghề tại Thanh Hóa 

Nguồn: Sở LĐTBXH 

Tuyển sinh đào tạo nghề Năm 2014 Năm 2015 

Cao đẳng nghề (người) 557 2.000 

Trung cấp nghề (người) 3.969 5.500 

Sơ cấp nghề (người) 22.275 23.445 

Dạy nghề thường xuyên dưới 3 

tháng (người) 
38.899 35.655 

Tổng cộng (người) 65.700 66.600 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 52 55 

Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo nghề  (%) 
37,4 40 

 

Thanh Hóa có nguồn nhân lực dồi dào và đang ở thời kỳ cơ cấu dân số 

vàng với 2,1 triệu lao động, trình độ văn hóa tương đối cao. tỉnh Thanh Hóa 
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hiện có 3 trường đại học, 6 trường cao đẳng và trên 95 trường, cơ sở dạy nghề; 

là một trong 4 tỉnh, thành phố của cả nước có số học sinh đạt giải cao trong các 

kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; hằng năm có gần 20.000 sinh viên đỗ 

vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.  

Nguồn nhân lực Thanh Hoá có nhiều phẩm chất tốt để có thể vượt qua 

những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên ở một số lĩnh 

vực như: CNTT, Ngoại ngữ còn nhiều hạn chế. Đây cũng là một khó khăn lớn 

khi phát triển nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp CNTT. 

Về đào tạo nguồn nhân lực CNTT có trình độ đại học, Thanh Hóa có cơ sở 

đào tạo chuyên môn sâu về CNTT là Trường đại học Hồng Đức cung cấp số 

lượng nhân lực CNTT rất 50 - 100 sinh viên CNTT mỗi năm. Hiện tại Thanh 

Hóa không có cơ sở đào tạo nghề CNTT chất lượng cao giúp sinh viên nâng 

cao kỹ năng nghề. 

Người Thanh Hóa đi học đại học CNTT ở các Thành Phố khác rất ít khi trở 

về vì chưa có môi trường làm việc. Do vậy vấn đề nguồn nhân lực cho phát 

triển CNTT tập trung là một thách thức lớn cho Thanh Hóa và cần phải đi 

trước một bước. 

1.7.2 Thực trạng thị trường CNTT của tỉnh Thanh Hóa 

Với sự phát triển CNTT-TT, sự phổ cập Internet và sự đa dạng hóa các 

phương tiện truy cập và việc phát triển các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà 

nước xây dựng CPĐT, sự phát triển CNTT trong các doanh nghiệp phát triển 

TMĐT, ERP, Thanh Hóa đã hình thành thị trường CNTT-TT. 

Cơ cấu thị trường CNTT-TT hiện nay chủ yếu cung cấp các dịch vụ hạ 

tầng (viễn thông, truy cập) và cung cấp các dịch vụ CNTT. Chưa có nhiều 

doanh nghiệp tham gia sản xuất cung cấp các sản phẩm CNTT dù ở quy mô 

địa phương. Sản phẩm phần mềm CNTT trong các cơ quan nhà nước và khối 

doanh nghiệp chủ yếu là các sản phẩm được chuyển giao từ các doanh nghiệp 

từ các Thành phố Hà nội hay HCM, nói cách khác họ chiếm một tỷ trọng lớn 

trong việc cung cấp phần mềm và nội dung số. 

Vậy bên cạnh phát triển thị trường CNTT của Thanh Hóa phải có định 

hướng, cơ chế chính sách để thị phần CNTT của các doanh nghiệp CNTT của 

Thanh Hóa chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Đây không phải là chính sách bảo 

hộ mà là chính sách hợp tác về CNTT của các doanh nghiệp tỉnh với các doanh 

nghiệp CNTT trong nước, sự hợp tác quốc tế để phát triển.  
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1.7.3 Tình hình hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT của 

tỉnh Thanh Hóa 

Việc hợp tác về CNTT giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh 

nghiệp CNTT của tỉnh đã đẩy mạnh theo sự phát triển của thị trường CNTT. 

Tuy nhiên mức độ hợp tác chủ yếu dừng lại ở mức độ đại lý, đại diện thực hiện 

dịch vụ lắp đặt, bảo trì và hướng d n cài đặt. Chỉ có một số ít đoanh nghiệp, 

hay trung tâm CNTT có đủ năng lực đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Hiện 

chưa có hợp tác về CNTT với các doanh nghiệp nước ngoài. 

1.7.4 Những cơ chế, chính sách phát triển CNTT của tỉnh Thanh Hóa 

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa từ rất sớm đã nhận thức đúng vai 

trò của CNTT trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và có nhiều chủ trương 

chính sách xã hội.  

Về chiến lược, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã xác 

định CNTT là động lực phát triển kinh tế xã hội và phát triển CNTT tập trung 

như là một giải pháp đột phá trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội 

của tỉnh . 

Về chỉ đạo điều hành, tỉnh đã đưa ra nhiều cơ chế chính sách để tập trung 

vào phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, 

đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng CNTT 

tham gia TMĐT. 

Đặc biệt nhất là chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài và 

đào tạo đi tắt đón đầu. Một số ví dụ: Chính sách thu hút người có trình độ đại 

học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với 

công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 789/2010/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Chế độ, chính sách đối với học 

sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường 

THPT chuyên Lam Sơn theo Quyết định số 3525/2009/QĐ-UBND ngày 

09/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 2729/2013/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách liên kết đào tạo nguồn 

nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài; 

Đây là điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển CNTT tập trung của 

tỉnh .  
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1.7.5 Đánh giá chung về ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Thanh 

Hóa giai đoạn 2011-2016 

a) Những kết quả đạt được.  

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã đạt được những 

thành công nhất định 

Trong giai đoạn 2011 – 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh  ủy, 

HĐND và UBND tỉnh, công tác triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan 

nhà nước của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác cải cách hành chính và cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi lớn trong việc đẩy mạnh ứng dụng 

và phát triển CNTT; Hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc đã được sử dụng rộng rãi, bước đầu đã làm tăng năng suất lao 

động, giảm nhẹ văn bản giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm 

chi phí hành chính. Một số kết quả cụ thể như sau:  

- Hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT đã được quan tâm đầu tư, bảo đảm cho 

triển khai các phần mềm ứng dụng dùng chung và các hệ thống phần mềm ứng 

dụng chuyên ngành; công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp, các 

ngành được triển khai kịp thời, thông suốt trên môi trường mạng; hầu hết cán 

bộ, công chức đã được trang bị máy tinh làm việc và cấp hộp thư điện tử công 

vụ của tỉnh để sử dụng và trao đổi thực hiện nhiệm vụ. 

- Việc triển khai ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, 

giảm nhẹ văn bản giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí 

hành chính; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước, giảm thiểu việc nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức của các 

cơ quan công quyền, góp phần cung cấp thông tin và phục vụ người dân, doanh 

nghiệp ngày càng tốt hơn. Hơn 80% văn bản đã được các cơ quan nhà nước trao 

đổi qua hệ thống thư điện tử và hệ thống phần mềm QLVB&HSCV; nhiều ý 

kiến đóng góp của tổ chức, công dân được tiếp nhận qua hộp thư công vụ của 

tỉnh; nhiều công việc đột xuất, quan trọng, khẩn cấp của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh được gửi đến các đơn vị qua hộp thư công vụ của các ngành, các 

huyện; Việc sử dụng thư điện tử và hệ thống phần mềm QLVB&HSCV, bước 

đầu đã khẳng định được hiệu quả của việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính 

của tỉnh và tạo được lòng tin cũng như sự quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thời gian tới. 
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- Các Trung tâm một cửa điện tử đã hoạt động một cách có hiệu quả và 

đem lại lợi ích để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc công khai, 

minh bạch các thủ tục hành chính. 

- Công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin được chú trọng: Các 

khoá đào tạo kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về an toàn thông tin cho cán bộ 

chuyên trách, quản trị mạng, các lớp đào tạo kiến thức về an toàn thông tin cho 

cán bộ quản lý được tổ chức thường xuyên; Hoạt động giám sát, cảnh báo, ứng 

cứu, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn mạng được duy trì tích cực đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được chú trọng và đẩy mạnh 

sẽ là một thị trường quan trọng để các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ, tạo hướng đi cho sự phát triển Công nghiệp CNTT của 

Thanh Hóa, đặc biệt là phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ cho lĩnh 

vực hành chính công. 

Chính sách phát triển CNTT của Thanh Hóa đặt nền móng cho sự 

phát triển bền vững của Công nghiệp CNTT tỉnh Thanh Hóa trong những 

năm tới 

Như trên đã đề cập, thị trường CNTT của Thanh Hóa thực sự chưa là một 

thị trường phát triển, nhưng có tiềm năng, Lãnh đạo tỉnh đã xác định rõ quyết 

tâm đẩy mạnh việc phát triển ngành Công nghiệp CNTT non trẻ này, thể hiện 

trong các văn bản định hướng của Đảng bộ, UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đề 

ra các cơ chế chính sách phát triển khu Công nghệ thông tin tập trung, mở rộng 

hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực CNTT, thu hút nhân tài, có chính 

sách phát triển nguồn nhân lực CNTT.    

b) Tồn tại, hạn chế. 

Thị trường CNTT của Thanh Hóa mới dừng ở mức tiềm năng, chưa thực 

sự là thị trường lớn. 

Hạ tầng CNTT-TT của tỉnh còn phát triển ở mức độ trung bình, mạng cáp 

quang chưa phủ hết các địa bàn của tỉnh. 

Nguồn nhân lực CNTT, bao gồm cả khối doanh nghiệp CNTT và khối sửa 

dụng cũng chưa thực sự phát triển. 

Ngân sách dành cho hoạt động ứng dụng CNTT còn hạn chế, chưa có quy 

định cụ thể về tỷ lệ kinh phí dành cho hoạt động CNTT so với tổng ngân sách 

của địa phương.  



33 

 

1.7.6 Tổng hợp những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Thị trường CNTT của Thanh Hóa chưa được phát triển do nhu cầu của 

người dân chưa cao. Chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố Thanh Hóa, 

trung tâm các huyện, thị xã. Một mặt điều kiện kinh tế của người dân trong 

tỉnh còn nhiều hạ chế. 

Hạ tầng CNTT-TT của chưa phát triển cao. Nguyên nhân do địa bàn tỉnh 

rộng, nhiều huyện miền núi khó khắn trong việc phát triển hạ tầng mạng đến 

các khu vực vúng sâu vùng xa. 

Nguồn nhân lực CNTT, bao gồm cả khối doanh nghiệp CNTT và khối sửa 

dụng cũng chưa thực sự phát triển. Bởi các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn 

tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ nên khó thu hút được nguồn nhân lực 

chất lượng cao. 

Nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT tại các cơ quan nhà nước chưa có quy 

định cụ thể cho từng năm mà chủ yếu được cấp quan các dự án đầu tư, và một 

phần chi thường xuyên của các đơn vị. Kinh phí cấp cho các dự án CNTT cũng 

eo hẹp và không chủ động  

Đây là những hạn chế, tồn tại của Thanh Hóa mà các ngành Công nghiệp 

CNTT của tỉnh cần nhận thức rõ để có những kế hoạch phát triển phù hợp.  

1.8 Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây dựng và phát triển sản 

phẩm CNTT mũi nhọn 

1.8.1 Kinh nghiệm quốc tế 

1.8.1.1 Kinh nghiệm phát triển Công nghiệp phần mềm Ấn Độ 

Ấn Độ là một trong những nước rất thành công trong phát triển ngành 

Công nghiệp phần mềm. Lĩnh vực này đóng góp tỷ lệ lớn vào ngành công 

nghiệp phần mềm Ấn Độ, góp phần đưa ngành công nghiệp phần mềm từ chỗ 

chỉ đạt doanh thu 150 triệu USD năm 1991, gia công phần mềm Ấn Độ đã tăng 

trưởng lên đến 5,7 tỷ USD vào năm 1999 và đạt mức 71 tỷ USD vào năm 2008 

(NASSCOM, 2009). Lĩnh vực này cũng đã đóng góp 5,8% vào GDP của đất 

nước. Ngày nay, gia công phần mềm và dịch vụ của Ấn Độ đã xuất khẩu đến 

95 quốc gia trên thế giới. Trong đó, thị phần tại thị trường Bắc Mỹ (U.S. và 

Canada) chiếm khoảng 61%. Tính đến đầu năm 2012, doanh thu của ngành 

Công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT của Ấn Độ đã vượt 100 tỷ USD. Ấn 

Độ đã tập trung đào tạo 2,5 triệu nhân lực CNTT để làm ra 100 tỷ USD. Số 

nhân lực CNTT của Ấn Độ chỉ chiếm 0,25 tổng dân số nhưng đã đóng góp 8% 

GDP của quốc gia này. Điều này chứng tỏ CNTT đóng vai trò rất quan trọng 

cho nền kinh tế của Ấn Độ. 
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Nguyên nhân thành công công nghiệp phần mềm Ấn Độ 

Chính phủ Ấn Độ đã đóng một vai trò quan trọng trong phát triển ngành 

Công nghiệp phần mềm Ấn Độ. Vào năm 1986, Chính phủ Ấn Độ đã thông 

báo một loạt các chính sách ưu đãi nhằm phát triển ngành phần mềm. Năm 

1988, Chính phủ Ấn Độ ban hành chính sách hướng về thị trường thế giới 

(World Market Policy) với trọng tâm là xuất khẩu dịch vụ gia công phần mềm 

và thành lập các công viên phần mềm trên toàn quốc (Software Technology 

Parks of India  - STP), biến Bangalore trở thành “thung lũng Silicon” thứ hai. 

Để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Chính phủ Ấn Độ cho phép các công ty 

nước ngoài được thành lập với 100% vốn nước ngoài và miễn thuế nhập khẩu 

cho tất cả các thiết bị và sản phẩm phục vụ sản xuất phần mềm. 

Về nhân lực, Ấn Độ có một nguồn lao động dồi dào, được đào tạo bài bản 

các kỹ năng chuyên môn và thành thạo Anh ngữ. Do lịch sử là một thuộc địa 

của Anh quốc nên Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong xã hội Ấn Độ. Hầu 

như tất cả các trường đại học của Ấn Độ đều đào tạo bằng tiếng Anh, do vậy 

sinh viên ra trường hầu như khộng bị hạn chế bởi vấn đề ngôn ngữ Tiếng Anh. 

Chính phủ Ấn Độ cũng có chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực 

CNTT. Nếu như năm 1985, số kỹ sư  T được đào tạo tại Ấn Độ đạt tỷ lệ 59 

trên 1 triệu dân thì đến năm 2003, tỷ lệ này đã tăng lên đến 405 kỹ sư  T trên 1 

triệu dân, đạt tổng số 440 nghìn kỹ sư  T. Phần lớn các doanh nghiệp phần 

mềm lớn của Ấn Độ trong giai đoạn đầu phát triển đều cử người đi làm thuê tại 

các các công ty Mỹ. Lực lượng lao động của Ấn Độ có tuổi đời trẻ và năng 

động, tại thời điểm năm 2007, hơn 60% dân số Ấn Độ có độ tuổi dưới 25 tuổi. 

Đây là một nhân tố quan trọng để phát triển ngành gia công phần mềm, lĩnh 

vực đòi hỏi lực lượng lao động trẻ, năng động và sáng tạo. 

Bên cạnh đó, Ấn Độ rất thành công trong thu hút các công ty đa quốc gia 

về CNTT. Bắt đầu từ những năm 80, khi mà rất nhiều nước còn đang thi hành 

chính sách đóng cửa để bảo hộ sản xuất trong nước, thì Ấn độ đã mở cửa thị 

trường thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực CNTT. Chính phủ Ấn 

Độ đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển các công viên phần mềm 

nhằm thu hút các công ty nước ngoài và trong nước vào làm việc. Các công 

viên phần mềm được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, được hưởng các 

ưu đãi về đường truyền viễn thông, miễn giảm thuế, giảm giá thuê đất và nhiều 

chính sách ưu đãi khác. Các chính sách này đã thu hút được rất nhiều tập đoàn 

CNTT đa quốc gia. Hiệu ứng kéo theo rất lớn của các tập đoàn này d n đến 

việc hầu như các tập đoàn phần mềm lớn trên thế giới hiện nay đều có trung 
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tâm phát triển phần mềm ở Ấn độ. Và các Trung tâm này đã đem lại nguồn 

doanh thu chính cho ngành gia công phần mềm của nước này. 

Nguyên nhân cuối cùng nằm ở chiến lược tập trung cho xuất khẩu dịch vụ 

phần mềm của Ấn Độ. Chiến lược của công nghiệp phần mềm Ấn Độ là tập 

trung vào các dịch vụ gia công cho nước ngoài chứ không đặt nặng việc phát 

triển phần mềm đóng gói. Thực tế cho thấy chiến lược này rất phù hợp với 

hoàn cảnh Ấn Độ, và loại hình dịch vụ này đã đem lại cho ngành gia công 

phần mềm nước này nguồn việc làm dồi dào và kèm theo là một nguồn doanh 

thu lên đến hàng chục tỷ USD mỗi năm. 

1.8.1.2  Kinh nghiệm phát triển Công nghiệp phần mềm Trung Quốc 

So với Ấn Độ, ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc còn nhỏ, tuy 

nhiên Trung Quốc một lần nữa đã chứng minh được rằng không nhân công 

nước nào có thể cạnh tranh với họ về tốc độ làm việc và hiệu quả chi phí bỏ ra. 

Trong vòng mấy năm qua, ngành công nghiệp dịch vụ gia công phần mềm của 

Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với tổng số các công ty 

gia công phần mềm đã phát triển từ 12.706 trong năm 2010 đến 16.939 vào 

năm 2011. Số liệu từ các nguồn của nước ngoài cho thấy ngành dịch vụ này 

gia tăng 65% về giá trị trong năm 2010, đạt 23,8 tỷ USD năm 2011 và 34,5 tỷ 

USD năm 2013, Trung đang đặt mục tiêu đạt 85 tỷ USD vào năm 2015. 

Với các điều kiện kinh tế toàn cầu v n còn suy yếu, Trung Quốc đã trở 

thành nhà cung cấp lớn của dịch vụ gia công phần mềm do chi phí sản xuất 

thấp cùng đội ngũ nhân công giá rẻ. Những sản phẩm phần mềm chính của 

Trung Quốc bao gồm sản xuất, chế tạo, tài chính, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 

giáo dục. 

Nguyên nhân thành công của công nghiệp phần mềm Trung Quốc 

Là quốc gia phát triển công nghiệp phần mềm sau Ấn Độ, Trung Quốc học 

tập triệt để kinh nghiệm của Ấn Độ, bằng việc phát huy triệt để lợi thế về 

nguồn nhân công giá rẻ, Trung Quốc tập trung mạnh vào phát triển gia công 

phần mềm, với 24 mô hình thành phố gia công phần mềm nằm trong sự chỉ 

đạo của Chính phủ, cùng với những chính sách thuận lợi của nhà nước đã giúp 

các công ty vượt qua được rất nhiều áp lực trong thời điểm kinh tế toàn cầu 

đang khó khăn.  

Chính phủ Trung Quốc cũng xem xét lại kĩ lưỡng công nghiệp phần mềm 

truyền thống, để cải tiến năng lực của nó bằng việc khuyến khích sát nhập và 

mua nhiều công ty nhỏ thành tập đoàn lớn hơn, có sức cạnh tranh hiệu quả hơn 

trong thị trường toàn cầu. Những công ty này cần có khả năng chuyển giao các 



36 

 

sản phẩm và dịch vụ đáp ứng cho yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm, dịch vụ 

gia công cần được chuyển giao đúng hạn, thân thiện người dùng và có thiết kế 

kỹ thuật tốt. Điều này chỉ có thể được đạt tới bằng việc có công nhân chuyên 

môn giỏi, có ý thức về thoả mãn yêu cầu của khách hàng, tuân thủ quy trình 

sản xuất và quản lý chất lượng tiên tiến, dùng phương pháp và công cụ phát 

triển tốt nhất.  

Để phát triển nguồn nhân lực phần mềm cả về số lượng và chất lượng, 

Trung Quốc đã bắt đầu cải tiến hệ thống giáo dục bằng việc tập trung hơn vào 

công nghệ phần mềm kết nối mọi thiết bị phần cứng vào trong một hệ thống 

trung tâm có tên là “Internet của mọi thứ” nơi mọi thứ được kiểm soát bằng 

phần mềm. Đảm bảo chất lượng gia công tốt, công nhân cần có chuyên môn 

giỏi, tuân thủ quy trình sản xuất phần mềm tiên tiến và có phương pháp và 

công cụ phát triển tốt nhất. Do đó việc đào tạo kĩ sư phần mềm được chú trọng 

trong phát triển văn hoá chất lượng có thể đáp ứng mọi yêu cầu nghiêm ngặt 

của ngành công nghiệp này. 

Một điểm khác nữa cũng được xem là thế mạnh của Trung Quốc đó là gia 

công phần mềm của Trung Quốc tập trung nhiều vào sản phẩm được cung cấp 

chính cho thị trường nội địa. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm phần 

mềm lớn thứ 3 trên thế giới (sau Mỹ và Châu Âu), nhiều hãng lớn như 

Microsft,  BM, Oracle, Motorola, …, tập trung khai thác thị trường to lớn này, 

họ thuê chính các Công ty phần mềm Trung Quốc gia công, bản địa hóa sản 

phẩm và dịch vụ phần mềm.    

1.8.2 Kinh nghiệm lựa chọn các sản phẩm trọng điểm của các nước trên 

thế giới 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm Quốc tế ta thấy các nước đều lựa chọn công 

nghiệp nội dung số và công nghiệp phần mềm là nội dung quan trọng của phát 

triển công nghiệp CNTT của nước mình.  

Việc lựa chọn đều xuất phát từ phân tích, nghiên cứu thị trường để định 

hướng các sản phẩm dịch vụ dặc thù để phát huy ưu thế cạnh tranh của minh. 

Việc lưaj chọn sản phẩm/ dịch vụ cụ thể đa số là do doanh nghiệp quyết định 

vì các doanh nghiệp CNTT của các nước như Ấn Độ, Trung Quốc đều có quy 

mô lớn và thị trường CNTT trong nước đã giúp cho các doanh nghiệp của họ 

đã phát triển bước đầu khá tốt. Nhà nước chỉ định hướng chiến lược và đưa ra 

hỗ trợ chính sách phù hợp. 

Ấn Độ có lợi thế là dân công rẻ, và nói được tiếng Anh thông thạo và cơ 

chế quản lý kinh doanh về cơ bản là giống các nước công nghiệp phát triển. Ấn 
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Độ có đội ngũ cán bộ CNTT đã làm việc nhiều năm ở Mỹ, thông thạo tiếng 

Anh, làm chủ được công nghệ và có thể phối hợp với các công ty Mỹ một cách 

dễ dàng. Vì vậy việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ trọng điểm của Ấn Độ là tập 

trung vào các dịch vụ gia công cho nước ngoài chứ không đặt nặng việc phát 

triển phần mềm đóng gói. Đấy là một lựa chọn chiến lược đúng đắn và đã đem 

lại cho ngành công nghiệp CNTT của Ấn Độ hang chục tỷ đô la mỗi năm. Ấn 

Độ không đi vào làm phần mềm đóng gói mà tập trung vào cung cấp dịch vụ 

gia công phần mềm và sau này dịch vụ nội dung số. 

Trung Quốc cũng có lợi thể là dân công rẻ, nhưng khả nhược điểm khả 

năng tiếng Anh kém. Nhưng Trung Quốc lại là Quốc gia có nền công nghiệp 

điện tử phát triển mạnh. Trung Quốc gần hai Quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc 

cũng là các quốc gia có nền công nghiệp điển tử phát triển và nhu cầu phát 

triển phần mềm phục vụ ngành công nghiệp điện tử ngày càng lớn, đặc biệt khi 

mà xu hướng hội tụ công nghệ ngày càng lớn. 

Trung quốc lựa chọn chiến lược gia công phần mềm cho các nước như 

Nhật và Hàn Quốc là quốc gia gần gũi về văn hóa. Các khu công nghiệp phần 

mềm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc tập trung vào gia công phần mềm và dịch 

vụ nội dung số cho Nhật và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã lựa chọn 

phát triển phần mềm nhúng phục vụ cho chính nhu cầu rất lớn của ngành công 

nghiệp điện tử Trung Quốc đang ngày càng phát triển và khả năng cạnh tranh 

ngay càng cao.  

Hiện nay, cả hai nước đều rất chú trọng đến phát triển công nghiệp nội 

dung số. Đây là ngành Công nghiệp thiết kế, sản xuất, xuất bản, lưu trữ, phân 

phối, phát hành các sản phẩm nội dung số và các dịch vụ liên quan, bao gồm 

nhiều lĩnh vực như: tra cứu thông tin, giải trí số, chăm sóc sức khoẻ qua mạng, 

học qua mạng...  

Các sản phẩm của Công nghiệp nội dung số  rất đa dạng, bao gồm văn bản, 

dữ liệu, hình ảnh, âm thanh...và được thể hiện dưới dạng số (byte, bit...) được 

lưu giữ, truyền trong môi trường điện tử như mạng máy tính, mạng viễn thông, 

truyền thanh, truyền hình... Nói cách khác, sản phẩm Công nghiệp nội dung số  

là sự tích hợp các dạng khác nhau, trộn nhiều dạng văn bản, hình ảnh và âm 

thanh lại với nhau, đồng thời có thể dễ dàng lưu giữ và truy xuất, tái sản xuất, 

nâng cấp và chỉnh sửa. 

Hoạt động công nghiệp nội dung bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm 

nội dung thông tin số và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ nội dung 

thông tin số. Đây là ngành công nghiệp rất mới nhưng có tỷ lệ tăng trưởng rất 
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cao so với tốc độ tăng trưởng chung cả ngành giải trí và truyền thông toàn cầu. 

Nhiều chuyên gia nhận định rằng công nghiệp nội dung số còn v n đang trong 

thời kỳ đầu phát triển, và có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

hơn nữa trong thời gian tới. Ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Australia 

hay Singapore, tốc độ phát triển của ngành công nghiệp nội dung số luôn cao 

hơn hẳn so với tốc độ phát triển của các ngành khác.  

Công nghiệp nội dung số và các dịch vụ liên quan tạo ra nền tảng cho sức 

mạnh của xã hội thông tin trên cơ sở các dịch vụ được tạo ra bởi một loạt các 

thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại di động, thiết bị nghe nhìn, vệ tinh…  

Ngành công nghiệp này không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế cao, mà còn mang 

lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế-xã hội: nhiều cơ quan và doanh nghiệp 

hoạt động có hiệu quả hơn, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và 

đào tạo cũng được tốt hơn, cải thiện đời sống nhân dân. Đây là một ngành 

công nghiệp có phạm vi rộng lớn, và chịu ảnh hưởng mạnh của làn sóng đổi 

mới công nghệ, sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng băng rộng. Hầu hết 

Chính phủ các nước đều nhận thức được tầm quan trọng của ngành công 

nghiệp này và rất nhiều nước đã xây dựng các chương trình, chiến lược phát 

triển công nghiệp nội dung số.  

1.8.3 Kinh nghiệm trong nước  

1.8.3.1 Định hướng phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm Quốc gia 

Luật Công nghệ thông tin nêu rõ Nhà nước khuyến khích, đặc biệt ưu đãi 

đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu 

tư.  

Tại Quyết định số 49/2010/QÐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển 

và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, từ danh 

mục các sản phẩm công nghệ cao ưu tiên và khuyến khích phát triển này có thể 

rút ra các sản phẩm Công nghệ thông tin được ưu tiên khuyến khích phát triển 

như sau. 

Bảng 5. Danh mục các sản phẩm CNTT ưu tiên, khuyến khích phát triển  

(Theo Quyết định số 49/2010/QÐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ) 

STT Tên sản phẩm/dịch vụ CNTT ưu tiên, khuyến khích phát triển 

1 Phần mềm diệt virus đạt chuẩn quốc tế 

2 Máy tính giá rẻ, máy tính nhỏ gọn đáp ứng những nhu cầu sử dụng đơn giản: hiển 

thị thông tin đơn giản, tính toán truyền dữ liệu cấp thấp: RF D, NFC... 

3 Hệ điều hành cho máy điện thoại đi động của Việt Nam. 

4 Công cụ tiềm kiếm của riêng Việt Nam. 
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5 Hệ điều hành cho hệ thống lưu trữ chia sẻ dữ liệu thông thường cho mục đích sử 

dụng hàng ngày: lưu trữ hình ảnh âm thanh cá nhân, nhóm người sử dụng. 

6 Phần mềm nhận dạng âm thanh, hình ảnh thông minh ứng dụng cho xây dựng nhà 

thông minh. 

7 Phần mềm ứng dụng cho giao thông vân tải: cảnh báo tốc độ, cảnh báo tai nạn tự 

động... 

8 Phần mềm ứng dụng cho giáo dục: thi tuyển điện tử, đào tạo trực tuyến.... 

9 Phần mềm cho ngành y tế: mô phỏng mổ và chuẩn đoán 3 chiều trong đào tạo bác 

sỹ... 

10 Siêu máy tính, máy tính bó song song ứng dụng trong việc mô phỏng tác động thời 

tiết, tác động dân số trên cơ sở hạ tầng đô thị ... 

11 Thiết bị và phần mềm đảm bảo an toàn, an ninh và bí mật thông tin ở mức cao 

12 Dịch vụ thiết kế và tích hợp hệ thống tính toán đám mây. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 

số 01/2007/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm 

Quốc gia, nhằm hình thành hệ thống sản phẩm CNTT trọng điểm, làm sở cứ 

phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách 

ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên 

quan tới sản phẩm CNTT. 

Bảng 6. Danh sản phẩm CNTT trọng điểm 

(Theo Thông tư số 01/2007/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông)  

STT Tên sản phẩm Ghi chú 

1 Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền 

hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau 

  

2 Thiết bị  pv6 bao gồm: 

- Thiết bị mạng lõi 

- Thiết bị định tuyến 

- Thiết bị đầu cuối FTTH 

- Thành phần hỗ trợ  pv6 trong điện thoại thông minh, máy 

tính bảng, thiết bị  oT 

  

3 Thẻ RF D, thiết bị đọc thẻ RF D RF D: thiết bị định dạng 

thông qua sóng radio 

4 Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT Tập hợp các công nghệ, thư 

viện mở cho phép phát triển 

các ứng dụng quản lý các 

thiết bị  oT và khai thác dữ 

liệu thu được từ các thiết bị 

này 

5 Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn Tập hợp các công nghệ, thư 

viện mở cho phép phát triển 

các ứng dụng tổ chức, khai 
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thác, phân tích dữ liệu lớn 

với hiệu suất cao 

6 Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử Tập hợp các công nghệ, thư 

viện mở cho phép phát triển 

các ứng dụng dùng trong 

chính phủ điện tử có tính kết 

nối, module hóa cao 

7 Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin bao gồm: 

a. Sản phẩm an toàn hạ tầng mạng: 

- Tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ liệu 

- Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT) 

- Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ 

(DoS/DDoS) 

- Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC) 

- Thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway) 

- Thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh 

- Thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý 

b. Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng: 

- Phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (anti-virus) 

- Phần mềm tường lửa ứng dụng 

- Phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based  DS) 

c. Sản phẩm an toàn dữ liệu: 

- Sản phẩm mã hóa dữ liệu 

- Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu 

- Sản phẩm khôi phục dữ liệu 

d. Sản phẩm an toàn thông tin: 

- Sản phẩm giám sát an toàn thông tin 

- Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 

- Sản phẩm hỗ trợ điều tra, phân tích sự cố an toàn thông 

tin 

- Sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung 

đ. Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di 

động: 

- Sản phẩm gateway loT an toàn 

- Phần mềm an toàn thông tin trên thiết bị di động 

e. Sản phẩm an toàn thông tin đặc thù theo lĩnh vực: quốc 

phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp. 

Sản phẩm bao gồm phần 

cứng và phần mềm 

Từ các Bảng Danh mục sản phẩm CNTT ưu tiên và khuyến khích phát 

triển này sẽ là căn cứ định hướng cho các địa phương lựa chọn, phát triển sản 

phẩm CNTT trọng điểm đối với ngành Công nghiệp CNTT của địa phương 

mình. 
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1.8.3.2 Định hướng phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm của một số 

tỉnh/thành phố lớn 

1.8.3.2.1 Thành phố Hồ Chí Minh 

Quy hoạch phát triển CNTT thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và 

định hướng 2025, đã lựa chọn hướng phát triển Công nghiệp CNTT như sau. 

Phát triển công nghiệp phần mềm: 

- Thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của 

các dự án trong Khu CVPM Quang Trung, Khu CVPM tại Khu chế xuất Tân 

Thuận; hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển Công viên phần mềm Quang Trung là 

trung tâm xuất khẩu phần mền, dịch vụ gia công thuê ngoài (BPO,  TO,…) của 

thành phố. 

- Xây dựng Khu CVPM Quang Trung 2, chuỗi CVPM Quang Trung – 

thành CVPM trọng điểm quốc gia với một số nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh cho khu C30 (cùng các 

đơn vị của Bộ TT&T đang có dự án tại C30); 

+ Xây dựng chính sách, thu hút đầu tư trong và ngoài nước hướng tới mục 

tiêu đây là Trung tâm dịch vụ CNTT lớn nhất của cả nước và khu vực Đông 

Nam Á, chiếm lĩnh các thị trường tiềm năng về dịch vụ CNTT của khu vực và 

thế giới.  

+ Phát triển một hệ sinh thái sáng tạo giữa các Viện Trường với doanh 

nghiệp, kết hợp đầu tư PPP, biến công viên phần mềm thành một “đô thị  sáng 

tạo” với các thành phần “đô thị thông minh”, “đô thị xanh”, “đô thị giáo dục”, 

làm nền tảng cho nền kinh tế tri thức với lực lượng sản xuất tri thức. 

+ Hỗ trợ và cùng một số tỉnh có điều kiện xây dựng chuỗi công viên phần 

mềm Quang Trung (Đà Lạt-Lâm Đồng, Nam Định), tạo ra một mô hình   khu 

CVPM trọng điểm quốc gia. 

- Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động ưu tạo doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ 

CNTT, nội dung số tại các Vườn ưu của KCNC, CVPM Đại học Quốc gia 

TPHCM, các Viện, Trường và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. 

- Tập trung phát triển phầnmềm ứng dụng và dịch vụ trên nền các hệ điều 

hành phổ biến; ứng dụng công nghệ mã nguồn mở. Phát triển phần mềm nhúng 

và phần mềm thiết  kế m u. 

Phát triển công nghiệp vi mạch: 

- Đầu tư nghiên cứu, triển khai để nắm vững các công nghệ nền, nghiên 

cứu các công nghệ mới hướng tới đáp ứng thị trường nội địa đảm bảo an toàn 

thông tin, an ninh mạng và từng bước tham gia thị trường quốc tế. 
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- Tập trung đào tạo, thu hút đội ngũ kỹ sư, cán bộ khoa học kỹ thuật chất 

lượng cao – ưu tiên các lĩnh vực thiết kế, chế tạo vi mạch tích hợp và xây dựng 

các ứng dụng dựa trên thành quả từ các trường, viện, trung tâm nghiên cứu. 

 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp vi mạch nhằm theo kịp 

sự phát triển chung của thế giới. 

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp triển khai ứng dụng 

công nghiệp vi mạch điện tử vào những lĩnh vực  trọng điểm được Chính phủ 

ưu tiên phát triển như quốc phòng, giao thông, nông nghiệp, CNTT, y tế, giáo 

dục... nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý, sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt 

động và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của những ngành này. 

- Nghiên cứu, cung cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Chính phủ trong 

lĩnh vực quốc phòng, giảm dần sự phụ thuộc và tiến đến thay thế hoàn toàn các 

sản phẩm điện tử của nước ngoài nhằm tăng cường an ninh quốc phòng và an 

ninh đô thị. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh 

vực vi mạch điện tử đầu tư và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, gây tiếng 

vang và khẳng định vị trí của nước ta trên thương trường thế giới. 

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực vi mạch điện 

tử, hỗ trợ các ngành khác tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

 Phát triển công nghiệp điện tử: 

- Rà soát, tổng hợp những khó khăn, rào cản và giải pháp khắc phục, thúc 

đẩy phát triển các doanh nghiệp lắp ráp thiết bị điện tử để đáp ứng nhu cầu sản 

phẩm điện tử trong nước và tham gia xuất khẩu. 

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành công nghiêp điện tử: xây 

dựng chương trình liên kết, kênh thông tin giữa doanh nghiệp các Khu chế 

xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao – nhất là các doanh nghiệp FD  với 

các doanh nghiệp trong nước nhằm góp phần đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao 

công nghệ, mô hình quản lý, R&D sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành 

công nghiệp điện tử.  u tiên thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản 

trong phát triển công nghiệp hỗ trợ trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam-

Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đả ký giữa hai nước).   

- Tăng cường liên kết với các tập đoàn điện tử, CNTT lớn trên thế giới để 

tiếp nhận công nghệ hiện đại và tăng cường năng lực sản xuất linh kiện. 

- Nghiên cứu thiết kế, sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử chuyên dụng, 

linh kiện phụ kiện điện tử, cơ điện tử thông dụng – tập trung vào nhóm các sản 

phẩm: máy tính và thiết bị văn phòng; thiết bị đo lường, giám sát, cảnh báo 
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điện tử; sản xuất màn hình chuyên dụng; thiết bị y tế phục vụ chuẩn đoán 

bệnh; thiết bị điện tử dân dụng như thiết bị SetToBox, lắp ráp TV Internet, 

thiết bị nghe nhìn, Internet of thing ( oT),… 

1.8.3.2.2  Thành phố Hà Nội 

Năm 2016 UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra Kế hoạch phát triển Công 

nghiệp CNTT Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, trong đó đưa ra lựa chọn sản 

phẩm và dịch vụ CNTT trọng điểm như sau. 

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm CNTT trọng điểm của Thành phố, lựa 

chọn tổ chức, doanh nghiệp CNTT tham gia và hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, phát 

triển sản xuất, triển khai thử nghiệm, trong đó tập trung vào các nhóm sản 

phẩm sau: sản phẩm phần mềm và nội dung số đáp ứng yêu cầu xây dựng 

Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức và công dân; 

sản phẩm an toàn an ninh thông tin; các sản phẩm trên nền tảng di động và 

Internet, mã nguồn mở và công nghệ mở; các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. 

Triển khai các hoạt động thúc đẩy thị trường cung cấp dịch vụ CNTT 

thông qua hình thức thuê ngoài các dịch vụ CNTT và hình thức hợp tác công 

tư (PPP), trong đó ưu tiên các dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, 

an toàn thông tin, dịch vụ dữ liệu, phân tích dữ liệu, gia công phần mềm, gia 

công quy trình, đào tạo. 

1.8.3.2.3  Thành phố Đà Nẵng 

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt Đề án Phát triển công 

nghiệp CNTT-TT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020, 

trong đó cũng đã đưa ra định hướng phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm 

“Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm nòng cốt: phần 

mềm ứng dụng chính quyền điện tử, sản phẩm vị mạch điện tử, các thiết bị 

thông minh, các hệ thống nhúng, … từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học, 

công nghệ hàng năm và các nguồn kinh phí khác.” 

1.8.4 Bài học kinh nghiệm  

Trên cơ sở nghiên cứu bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, chúng 

ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau. 

Một là, xây dựng và phát triển CNTT được xác định là một ngành mũi 

nhọn trong đó giải pháp lựa chọn là xây khu CNTT tập trung và xây dựng các 

sản phẩm trọng điểm, mũi nhọn. 

Hai là, việc lựa chọn các sản phẩm CNTT của mỗi địa phương cần có sự 

lựa chọn hợp lý và bước đi thích hợp tùy theo vị trí địa chính trị-kinh tế, trình 
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độ phát triển KTXH. Ví dụ như Thanh Hóa việc lựa chọn phần mềm và nội 

dung số là hợp lý. 

Ba là, phải lấy mục tiêu phục vụ phát triển KTXH của tỉnh để tạo lập thị 

trường, ươm tạo doanh nghiệp để chuẩn bị nhân lực, công nghệ trước khi đi ra 

biển lớn 

Bốn là, vai trò của quản lý nhà nước sẽ đặc biệt quan trọng cho việc thúc 

đẩy phát triển CNTT thông qua việc hình thành khu CNTT tập trung và chính 

sách ưu đãi. Với tỉnh nghèo như Thanh Hóa cần có đầu tư mồi và nâng cao 

nguồn nhân lực CNTT. 

2 PHẦN II. MỤC TIÊU, NHIÊM  VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CNTT MŨI NHỌN CỦA TỈNH THANH HÓA 

ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

2.1 Cơ sở khoa học thực tiễn, tiêu chí xác định sản phẩm CNTT là 

mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa 

2.1.1 Khái niệm sản phẩm trọng điểm và sản phẩm mũi nhọn 

Theo điều 50 của Luật CNTT, sản phẩm CNTT trọng điểm là sản phẩm 

CNTT bảo đảm được một trong những yêu cầu: thị trường trong nước có nhu 

cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao; có tiềm năng xuất khẩu; có tác động tích cực 

về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác; đáp 

ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh. 

Từ định nghĩa trên có thể rút ra các đặc trưng cơ bản của sản phẩm trọng 

điểm như sau: 

2.1.1.1 Sản phẩm CNTT khả năng sản xuất qui mô khối lượng lớn và 

tính đồng nhất cao đáp ứng với nhu cầu lớn của thị trường 

Một sản phẩm muốn trở thành trọng điểm trước tiên phải có khả năng sản 

xuất theo qui mô tập trung, công nghiệp với công nghệ tiên tiến nên có thể 

đảm bảo được khối lượng cung ứng lớn cho thị trường đồng thời chất lượng, 

m u mã kiểu dáng và các tính năng khác phải giống nhau giữa các cá thể.  

2.1.1.2 Sản phẩm có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế 

Sản phẩm trọng điểm phải là những sản phẩm đảm bảo các yêu cầu về mặt 

chất lượng, thiết kế kỹ thuật,…theo tiêu chuẩn quốc tế; có khả năng tiêu thụ tốt 

không những trên thị trường trong nước mà còn có tiềm năng xuất khẩu, đồng 

thời luôn chiếm được ưu thế cạnh tranh trước các đối thủ quốc tế khác. Trong 

xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường cạnh tranh không còn 

đơn giản với không gian nhỏ hẹp trong nước mà cạnh tranh hiện nay là cạnh 

tranh mang tính toàn cầu với nhiều phương thức phức tạp. 
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Do vậy, một sản phẩm trở thành trọng điểm của một địa phương nhất thiết 

phải có được năng lực cạnh tranh tốt trên phạm vi quốc gia và quốc tế để có 

thể tồn tại và phát triển một cách bền vững. 

2.1.1.3 Sản phẩm CNTT có tác động sâu rộng đến quá trình HDH-

CNH của tỉnh , đặc biệt tác động sâu sắc đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã 

hội của tỉnh  

Sản phẩm trong điểm phải có tác động đến quá trình quản lý điều hành, sản 

xuất, thay đổi công nghệ, thay đổi cách sống và làm việc theo hướng hiện đại, 

hiệu năng và hiệu quả. 

2.1.1.4 Sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương 

Một sản phẩm trọng điểm còn là sản phẩm thể hiện lợi thế đặc trưng của 

địa phương, vùng lãnh thổ mà không nơi nào khác có thể sánh kịp. Người tiêu 

dùng bỏ tiền mua sản phẩm ấy chính bởi những giá trị đặc trưng mà họ thấy 

được từ sản phẩm, đồng thời đối thủ cạnh tranh khó lòng bắt chước vì thiếu 

những điều kiện mang tính lợi thế cạnh tranh của địa phương hay vùng lãnh 

thổ (vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lao động…). Ngoài ra, nhiều sản 

phẩm trọng điểm còn là biểu tượng văn hóa của địa phương hay vùng lãnh thổ, 

góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế. 

2.1.1.5 Sản phẩm có tính an toàn và thân thiện với môi trường 

Sản phẩm trọng điểm nhất thiết phải là sản phẩm mà trong quá trình sản 

xuất, tiêu dùng rất thân thiện với môi trường được các cơ quan chức năng của 

nhà nước hoặc quốc tế công nhận, đặc điểm này đảm bảo tính phát triển bền 

vững của sản phẩm. 

2.1.1.6 Phân biệt sản phẩm trọng điểm và sản phẩm mũi nhọn 

Khi ta nó đến sản phẩm mũi nhọn thì chúng ta hiểu là nó là sản phẩm trọng 

điểm nhưng có tính đột phá cao, ngoài các yêu cầu của sản phẩm trọng điểm nó 

phải có tính tiên phong, mở đường cho phát triển ngành CNTT của Thanh hóa. 

2.1.2 Phương pháp xác định sản phẩm mũi nhọn 

2.1.2.1 Quan điểm phát triển sản phẩm mũi nhọn 

Xác định sản phẩm mũi nhọn là việc xem xét, lựa chọn để tìm ra sản phẩm 

hoặc dịch vụ thực sự có năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển lớn để tập 

trung đầu tư nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng. Do đó, 

việc xác định sản phẩm CNTT mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa nhất thiết phải dựa 

trên các quan điểm phát triển cơ bản sau đây: 

1) Phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn trên cơ sở khai thác tốt lợi thế của 

tỉnh về điều kiện tự nhiên trên, nguồn lao động dồi dào, cùng với tranh thủ tối 
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đa các nguồn lực từ bên ngoài thông qua các chính sách phù hợp nhằm phát 

triển kinh tế tỉnh một cách toàn diện, phát triển nhanh và bền vững. 

2) Phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn theo hướng tập trung vào phát 

triển công nghiệp Công nghiệp phần mềm và nội dung số, đây là lĩnh vực đã 

được đánh giá là tỉnh có tiềm năng phát triển trong Đề án phát triển Khu Công 

nghiệp phần mềm nội dung số của tỉnh .   

3) Phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn phải tạo ra môi trường đầu tư tập 

trung cao nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có và tăng khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm. 

4) Phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn phải gắn với tăng cường mối liên 

kết chuỗi sản xuất và liên kết vùng và phù hợp với chiến lược phát triển sản 

phẩm CNTT trọng điểm quốc gia, có khả năng tham gia cạnh tranh trên phạm 

vi toàn cầu. 

2.1.2.2 Phương pháp xây dựng tiêu chí xác định sản CNTT mũi nhọn 

1) Cơ sở lý luận 

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith; Thuyết lợi thế so sánh của 

David Ricardo; Thuyết Lợi thế cạnh tranh quốc gia (chủ yếu vận dụng mô hình 

Kim cương) và Lý thuyết Cụm phát triển của Michael E. Porter. Từ các lý 

thuyết này, các chỉ tiêu định lượng cũng như định tính được xem xét và lựa 

chọn để hình thành Hệ thống tiêu chí. 

2) Kinh nghiệm thực tế 

Thông qua nghiên cứu, tham khảo phương pháp xác định sản phẩm chủ lực 

và Hệ thống các tiêu chí đánh giá, xét chọn sản phẩm chủ lực của các địa 

phương trong cả nước như: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành 

phố Đà Nẵng. 

3) Tham khảo ý kiến chuyên gia 

Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xác định sản phẩm CNTT mũi 

nhọn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030” với tối tượng 

tham gia gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước Bộ Thông tin và Truyền 

thông, các sở, ngành của tỉnh ; đại diện các trường đại học, cao đẳng, viện 

nghiên cứu và các nhà khoa học. 

2.1.2.3 Nội dung các tiêu chí 

Qua triển khai nghiên cứu phương pháp xây dựng tiêu chí xác định sản 

phẩm CNTT mũi nhọn như đã nêu trong mục trên, bảng sau đây là nội dung 

tiêu chí làm căn cứ để xác định sản phẩm CNTT mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. 
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Bảng 7. Các tiêu chí xác định sản phẩm CNTT mũi nhọn 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý   

1.2 Khí hậu   

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương   

2.2 Nguồn lực con người   

2.3 Thị trường địa phương   

2.4 Thị trường trong nước   

2.5 Thị trường quốc tế   

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật   

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương   

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương   

 

2.1.3 So sánh lợi thế của tỉnh Thanh Hóa đối với từng sản phẩm phần 

mềm, nội dung số  

2.1.3.1 Danh mục các sản phẩm phần mềm nội dung số quốc gia 

Từ hai bảng Danh mục các sản phẩm CNTT ưu tiên và khuyến khích phát 

triển (Bảng 5 và Bảng 6) có thể rút ra danh mục các sản phẩm phần mềm và 

nội dung số được đưa ra để xem xét là sản phẩm mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa 

theo bảng sau đây. 

Bảng 8. Danh mục sản phẩm phần mềm/nội dung số ưu tiên phát triển    

STT Tên sản phẩm/dịch vụ Ghi chú 

1 Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT 

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép 

phát triển các ứng dụng quản lý các thiết bị  oT 

và khai thác dữ liệu thu được từ các thiết bị này 

2 
Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ 

liệu lớn 

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép 

phát triển các ứng dụng tổ chức, khai thác, phân 

tích dữ liệu lớn với hiệu suất cao 

3 
Phần mềm nền tảng mở Chính phủ 

điện tử 

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép 

phát triển các ứng dụng dùng trong chính phủ 

điện tử có tính kết nối, module hóa cao 

4 Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin   

5 
Hệ điều hành cho máy điện thoại đi 

động của Việt Nam.   
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6 
Công cụ tiềm kiếm của riêng Việt 

Nam.   

7 

Phần mềm nhận dạng âm thanh, 

hình ảnh thông minh ứng dụng cho 

xây dựng nhà thông minh.   

8 

Phần mềm ứng dụng cho giao thông 

vân tải: cảnh báo tốc độ, cảnh báo tai 

nạn tự động...   

9 

Phần mềm ứng dụng cho giáo dục: 

thi tuyển điện tử, đào tạo trực 

tuyến...   

10 

Phần mềm cho ngành y tế: mô 

phỏng mổ và chuẩn đoán 3 chiều 

trong đào tạo bác sỹ...   

Trong phần sau đây sẽ xem xét đánh giá từng lợi thế của tỉnh Thanh Hóa 

với từng sản phẩm để từ đó nhận diện sản phẩm phần mềm nội dung số mũi 

nhọn của tỉnh . 

2.1.3.2 So sánh lợi thế đối với từng sản phẩm 

Bảng 9: Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu X  

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương  X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 5 5 

Giải thích: 

Đối với phần mềm nền tảng mở kết nối  oT, Thanh Hóa có thế mạnh về thị 

trường vì đây là sản phẩm cho phép phát triển các sản phẩm  oT trong nhiều 

lĩnh vực đặc biệt là trong nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên điểm bất lợi là nguồn 
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nhân lực phát triển nền tảng mở cần có trình độ chuyên môn cao, về điểm này 

nhân lực của tỉnh chưa sẵn sàng. 

Điểm đánh giá: 5/5  

Bảng 10: Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu  X 

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương  X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương  X 

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 3 8 

Giải thích: 

Đối với phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn (Big Data), Thanh 

Hóa không có thế mạnh nào đáng kể. Chỉ nhận thấy thị trường tiềm năng trong 

nước và quốc tế. 

Điểm đánh giá: 3/7  

Bảng 11: Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý X  

1.2 Khí hậu X  

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương X  

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước  X 

2.5 Thị trường quốc tế  X 

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 
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III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương X  

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 6 4 

Giải thích: 

Đối với phần mềm Chính quyền điện tử, Thanh Hóa có nhiều thế mạnh, 

bao gồm về thị trường, sự ủng hộ của địa phương trong phát triển và ứng dụng 

sản phẩm. Tuy nhiên điểm bất lợi là sản phẩm sẽ cạnh tranh rất lớn với các sản 

phẩm từ các Tỉnh/Thành phố lớn, nguồn nhân lực phát triển cũng không là 

điểm mạnh của tỉnh . 

Điểm đánh giá: 6/4  

Bảng 12: Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu  X 

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương  X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 4 6 

Giải thích: 

Đối với phần mềm bảo đảm an toàn thông tin, Thanh Hóa có thế mạnh về 

thị trường vì đây là sản phẩm ứng dụng cho hầu hết các hệ thống CNTT của 

các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên điểm bất lợi là hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân 

lực phát triển cần có trình độ chuyên môn cao. 

Điểm đánh giá: 4/6  
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Bảng 13: Các ứng dụng đi động của Việt Nam. 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu  X 

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương X X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 5 5 

Giải thích: 

Đối với ưng dụng cho điện thoại di động, Thanh Hóa có thế mạnh về thị 

trường vì đây là sản phẩm cho phép phát triển nhiều ứng dụng cho các thiết bị 

di động, là thiết bị rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên điểm bất lợi là hạ tầng kỹ 

thuật và nguồn nhân lực phát triển cần có trình độ chuyên môn cao. 

Điểm đánh giá: 5/5  

Bảng 14: Công cụ tiềm kiếm của riêng Việt Nam 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu  X 

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương X X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương  X 

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế  X 

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 
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3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 5 5 

Giải thích: 

Đối với phần mềm tìm kiếm của riêng Việt Nam, Thanh Hóa không có thế 

mạnh nào đánh kể.  

Điểm đánh giá: 3/7  

Bảng 15: Phần mềm nhận dạng âm thanh, hình ảnh thông minh ứng dụng cho 

xây dựng nhà thông minh. 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu  X 

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương  X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương  X 

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 3 7 

Giải thích: 

Đối với phần mềm nhận dạng âm thanh, hình ảnh thông minh ứng dụng 

cho xây dựng nhà thông minh, Thanh Hóa không có thế mạnh nào đánh kể.  

Điểm đánh giá: 3/7  

Bảng 16: Phần mềm ứng dụng cho giao thông vân tải: cảnh báo tốc độ, cảnh 

báo tai nạn tự động 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu  X 

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương X  

2.2 Nguồn lực con người  X 
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2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 5 5 

Giải thích: 

Đối với phần mềm ứng dụng cho giao thông vân tải, Thanh Hóa có thế 

mạnh về thị trường vì đây là sản phẩm ứng dụng trong điều hành giao thông, 

cần thiết với nhiều địa phương, đặc biệt là trong các khu vực đô thị. Tuy nhiên 

điểm bất lợi là nguồn nhân lực phát triển của tỉnh chưa sẵn sàng. 

Điểm đánh giá: 5/5  

Bảng 17: Phần mềm ứng dụng cho giáo dục: thi tuyển điện tử, đào tạo trực 

tuyến 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý X  

1.2 Khí hậu X  

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương X  

2.2 Nguồn lực con người X  

2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương X  

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 9 1 

Giải thích: 

Đối với phần mềm ứng dụng ứng dụng cho giáo dục, Thanh Hóa có rất 

nhiều thế mạnh về thị trường, đặc biệt là thị trường và nguồn nhân lực, hiện tại 

một số doanh nghiệp CNTT của tỉnh đã phát triển được sản phẩm cung cấp 

cho thị trường.  

Điểm đánh giá: 9/1  
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Bảng 18: Phần mềm cho ngành y tế: mô phỏng mổ và chuẩn đoán 3 chiều trong 

đào tạo bác sỹ 

STT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá lợi thế 

Có lợi thế Không lợi 

thế 

I. Điều kiện tự nhiên   

1.1 Vị trí địa lý  X 

1.2 Khí hậu X  

II. Điều kiện kinh tế - xã hội   

2.1 Văn hóa địa phương  X 

2.2 Nguồn lực con người  X 

2.3 Thị trường địa phương X  

2.4 Thị trường trong nước X  

2.5 Thị trường quốc tế X  

2.6 Giao thông, hạ tầng kỹ thuật  X 

III. Cơ chế chính sách   

3.1 Cơ chế chính sách địa phương  X 

3.2 Cơ chế chính sách Trung ương X  

 Tổng đánh giá số điểm lợi thế 5 5 

Giải thích: 

Đối với phần mềm cho lĩnh vực Y tế, Thanh Hóa có thế mạnh về thị 

trường vì đây là sản phẩm ứng dụng cho lĩnh vực Y tế, rất cần cho nâng cao 

năng lực chuyên môn của các bệnh viện. Tuy nhiên điểm bất lợi là nguồn nhân 

lực phát triển cần có trình độ chuyên môn cao, về điểm này nhân lực của tỉnh 

chưa sẵn sàng. 

Điểm đánh giá: 5/5  

2.1.4  Phân tích và đề xuất lựa chọn sản phẩm phần mềm, nội dung số 

mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa 

2.1.4.1 Nhận định từ tổng hợp đánh giá  

Qua phân tích đánh giá bên trên có thể tổng hợp lại kết quả theo bảng sau. 

Bảng 19. Tổng hợp kết quả đánh giá lợi thế so sánh 

STT Tên sản phẩm/dịch vụ 
Lợi thế/Không lợi 

thế 

1 Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT 5/5 

2 Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn 3/7 

3 Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử 6/4 

4 Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin 5/5 

5 Hệ điều hành cho máy điện thoại đi động của Việt Nam. 5/5 

6 Công cụ tiềm kiếm của riêng Việt Nam. 3/7 
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7 
Phần mềm nhận dạng âm thanh, hình ảnh thông minh ứng dụng 

cho xây dựng nhà thông minh. 3/7 

8 
Phần mềm ứng dụng cho giao thông vân tải: cảnh báo tốc độ, 

cảnh báo tai nạn tự động... 5/5 

9 
Phần mềm ứng dụng cho giáo dục: thi tuyển điện tử, đào tạo 

trực tuyến.... 9/1 

10 
Phần mềm cho ngành y tế : mô phỏng mổ và chuẩn đoán 3 

chiều trong đào tạo bác sỹ... 5/5 

Qua bảng tổng hợp có thể sơ bộ đưa ra nhận định sau: 

- Sản phẩm phần mềm/nội dung số thế mạnh của tỉnh : 

 Phần mềm ứng dụng cho giáo dục: thi tuyển điện tử, đào tạo trực tuyến 

 Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử 

- Sản phẩm phần mềm/nội dung số tỉnh có tiềm năng: 

 Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin 

 Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT 

 Hệ điều hành cho máy điện thoại đi động của Việt Nam 

 Phần mềm ứng dụng cho giao thông vân tải 

 Phần mềm cho ngành y tế  

- Sản phẩm phần mềm/nội dung số tỉnh không có thế mạnh: 

 Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn 

 Công cụ tiềm kiếm của riêng Việt Nam 

 Phần mềm nhận dạng âm thanh, hình ảnh thông minh ứng dụng cho 

xây dựng nhà thông minh 

2.1.4.2 Phân tích và đề xuất lựa chọn sản phẩm phần mềm, nội dung số mũi 

nhọn của tỉnh Thanh Hóa     

Để có những đề xuất sát với thực tế của tỉnh Thanh Hóa cần thiết kết hợp 

với xem xét thêm các yếu tố về cơ cấu kinh tế, xã hội của tỉnh . Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XV , kỳ họp thứ 15 về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2017 tỉnh Thanh Hóa cho dự báo về cơ cấu 

kinh tế của tỉnh trong 5 năm như bảng sau. 

Bảng 20. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP tỉnh Thanh Hóa 2016 - 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nông, lâm, thủy sản 17,9% 14,9% 13,3% 12,1% 11,6% 

Công nghiệp - xây dựng 39,6% 45,5% 50,0% 50,4% 50,8% 

Dịch vụ 38,2% 34,8% 32,2% 32,9% 33,1% 

Thuế sản phẩm 4,3% 4,8% 4,5% 4,7% 4,5% 
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Về cơ cấu kinh tế thấy rõ sự chuyển dịch kinh tế sang Công nghiệp – xây 

dựng và dịch vụ, tuy nhiên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản v n đóng góp một tỷ 

trọng nhất định trong GRDP của tỉnh , và thực tế về địa lý, điều kiện thiên 

nhiên tỉnh Thanh Hóa v n là tỉnh có nhiều thế mạnh về đất nông nghiệp, rừng, 

sông hồ và đặc biệt là biển. Trong xu thế mới hiện nay xã hội đang tiến vào kỷ 

nguyên kinh tế tri thức, hay nói một cách khác chúng ta đang trong thời kỳ của 

cuộc cách mạng lần thứ 4, mà ở đó đại diện là ứng dụng CNTT vào tất cả các 

lĩnh vực, các ngành kinh tế, sẽ là ngành các nông thông minh, lâm thông minh, 

thủy sản thông minh. Điều đó mở ra một không gian rộng lớn cho sự phát triển 

ngành Công nghiệp CNTT mà sản phẩm của nó là ứng dụng trong các lĩnh vực 

kinh tế.  

Với những nhận định như vậy, đề xuất lựa chọn sản phẩm phần mềm, nội 

dung số mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa theo các nhóm sản phẩm sau: 

- Phần mềm ứng dụng cho giáo dục: thi tuyển điện tử, đào tạo trực tuyến 

- Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử 

- Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT 

Cả 3 nhóm sản phẩm này tỉnh nên có chiến lược phát triển ngay trong giai 

đoạn 2017 – 2020, bởi vì thực tế các nhóm sản phẩm này tỉnh có nhiều thế 

mạnh, có tiềm năng lớn về nhu cầu ứng dụng, đồng thời Việt Nam cũng như 

các quốc gia trên thế giới đang có nhu cầu rất lớn, đó là những cơ hội khách 

quan cho sự phát triển ngành Công nghiệp phần mềm và nội dung số của 

Thanh Hóa. 

 

2.2 Quan điểm, mục tiểu phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn 

của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 liên quan đến lĩnh vực phát triển 

CNTT 

2.2.1 Quan điểm lựa chọn các sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh Thanh 

Hóa 

Các sản phẩm mũi nhọn của tỉnh về chuyên môn phải đạt các tiêu chi về 

sản phẩm trọng điểm được xác định trong Luật CNTT và phù hợp danh mục 

các sản phẩm trọng điểm đề xuất trong Thông tư 01/2017 của Bộ TTTT. 

Các sản phẩm mũi nhọn phải phù hợp và tác động hiệu quả đến định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: tăng trưởng theo chiều sâu, đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu, hình thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
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Các sản phẩm mũi nhọn phải tác động tích cực đến việc phát triển khu 

CNTT tập trung, gắn liền với Khu CNTT tập trung để phát triển công nghiệp 

phần mềm và nội dung số. 

Các sản phẩm mũi nhọn lựa chọn phải đảm bảo tính hiện đại, thiết thực và 

hiệu quả. Bên cạnh các sản phẩm phải phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao về CNTT. 

Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ, nhưng không làm thay doanh nghiệp. Các 

sản phẩm mũi nhọn phải do doanh nghiệp đầu tư, thực hiện. Tinh sẽ hỗ trợ 

thông qua chính sách ưu đãi về môi trường làm việc, cung cấp thông tin thị 

trường, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích, ưu đãi đầu tư, thuế và ưu tiên 

sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh trên cơ sở sản 

phẩm phải đảm bảo chất lượng và có tính cạnh tranh cao trên thị trường.  

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích đề xuất các ý tưởng 

sáng tạo trong các nhóm sản phẩm mũi nhọn để lựa chọn, ươm tạo và phát 

triển. 

Khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp Tỉnh, trường đại học, cao đẳng 

trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm mũi nhọn và nguồn nhân lực cho 

công nghiệp CNTT. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút cho các doanh nghiệp phần mềm và 

nội dung số trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.  

2.2.2 Mục tiêu tổng quát 

Lựa chọn để phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin dựa 

trên thế mạnh của tỉnh , đưa Công nghiệp Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa 

trở thành động lực phát triển kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đóng góp vào 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

của tỉnh . 

2.2.3 Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu đến năm 2020: 

- Lựa chọn 03 nhóm sản phẩm CNTT mũi nhọn, thế mạnh của tỉnh Thanh 

Hóa, mục tiêu đến năm 2020 sẽ là sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp 

CNTT Thanh Hóa, chiếm lĩnh thị trường của tỉnh và đủ sức cạnh tranh mở 

rộng cung cấp ra các địa phương của Việt Nam, phấn đấu có tỷ lệ xuất khẩu. 

- Xây dựng và phát triển được 10 doanh nghiệp CNTT cốt lõi của tỉnh là 

nền tảng để phát triển ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số. 
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Mục tiêu đến năm 2030: 

Đến năm 2030 Công nghiệp CNTT tỉnh Thanh Hóa trở thành ngành kinh 

tế d n dắt các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội khác của tỉnh phát triển, đóng 

góp trên 10% GRDP của toàn Tỉnh, góp phần quan trọng đưa kinh tế của tỉnh 

Thanh Hóa trở thành kinh tế tri thức, phát triển bền vững. 

2.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với tỉnh trong 

việc phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh 

Phân tích SWOT của Thanh Hóa để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội và thách thức khi xây dựng sản phẩm CNTT mũi nhọn cho Thanh Hóa 

Strenghs (Điểm mạnh) Weakenesses(Điểm yếu) 

S1. Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, có hệ 

thống giao thông đường bộ, đường sắt 

huyết mạch, cảng biển Nghi Sơn, sân 

bay Thọ Xuân; giao thông thuận lợi, 

thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hệ 

thống đường cao tốc Ninh Bình - 

Thanh Hóa sẽ sớm được xây dựng và 

hoàn thành rút ngắn thời gian đi lại, 

tạo điều kiện thúc đẩy giao thương 

kinh tế, khoa học và kỹ thuật. 

S2. Nguồn nhân lực trong tỉnh dồi dào 

có thể đáp ứng nhu cầu lao động cho 

thị trường. Có truyền thống cung cấp 

nguồn nhân lực giỏi cho đất nước 

 

S3. Nhận thức của các cấp lãnh đạo 

chính quyền, các doanh nghiệp về vai 

trò, vị trí của CNTT, đặc biệt là công 

nghiệp CNTT đối với sự phát triển 

kinh tế xã hội có bước chuyển biến 

quan trọng. 

S4. Hạ tầng Viễn thông ngày càng 

phát triển, các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ viễn thông vào đầu tư cung 

cấp dịch vụ ngày càng nhiều, khả 

năng sẵn sàng cung cấp dịch vụ truyền 

W1. Thanh Hóa là một Bắc Trung bộ, 

điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. 

Nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

công nghiệp CNTT còn hạn chế, mới 

ở dạng tiềm năng. 

 

 

 

 

 

W2. tỉnh chưa có ngành công nghiệp 

CNTT, điện tử. Chưa thu hút được các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu 

tư vào việc gia công phát triển phần 

mềm. 
 

W3. Hệ thống cơ chế chính sách, các 

quy định về phát triển công nghiệp 

CNTT, thu hút nguồn nhân lực CNTT 

của tỉnh chưa được hoàn thiện. 
 

 

W4. Quy mô thị trường CNTT của 

tỉnh còn nhỏ bé, chưa thu hút được 

các doanh nghiệp CNTT lớn vào.  
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thông cho nhu cầu trao đổi thông tin 

nhanh chóng, chính xác và giá cả rất 

cạnh tranh.   

S5. Thị trường CNTT trong tỉnh ngày 

càng phát triển, khoảng cách công 

nghệ giữa Thanh Hóa và Hà nội và 

các thành phố khác được rút ngắn. 

Nhu cầu phát triển ứng dụng trong 

chính quyền điện tử và các ứng dụng 

thông minh ngày càng cao. Và tỉnh có 

nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp CNTT 

 

 

 

W5. Các doanh nghiệp CNTT trên địa 

bàn tỉnh hầu hết là các doanh nghiệp 

nhỏ. Nguồn nhân lực chất lượng cao 

về CNTT trong tỉnh còn ít. Xa cảng 

hàng không, cảng biển quốc tế, nên 

khó phát triển công nghiệp phần cứng. 

 

Opportunities(Cơ hôi) Threats(Nguy cơ) 

O1. Đẩy mạnh phát triển CNTT là 

một chủ trương lớn của Đảng và 

Chính phủ đã được cụ thể hóa bằng cơ 

chế chính sách, các chương trình mục 

tiêu Quốc gia cho phát triển công 

nghiệp CNTT, xác định các sản phẩm 

công nghệ cao, CNTT mũi nhọn. 

Thanh Hóa cần cơ hội này để phát 

triển ngành công nghiệp CNTT. 

 

 

 

 

O2. Thanh Hóa là một tỉnh nông 

nghiệp và đông dân đang trong quá 

trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Tài nguyên thiên nhiên ngày càng 

khan hiếm. tỉnh đã óc những quyết 

sách lớn về chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế. Thanh Hóa là tỉnh đông dân và có 

truyền thống hiếu học. Vì vậy đây là 

cơ hội để phát triển công nghiệp 

CNTT, khai thác tiềm năng nguồn 

nhân lực để góp phần chuyển dịch cơ 

T1. Việc nhận thức vị trí vai trò của 

ngành CNTT trong phát triển KTXH 

trong thời đại hiện nay được rất nhiều 

tỉnh chú trọng nghiên cứu đầu tư phát 

triển. Như vậy tạo ra một sự cạnh 

tranh lớn. Các trung tâm kinh tế lớn 

của Hà nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh 

đã và đang đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp CNTT, tạo ra một sự cạnh 

tranh quyết liệt về nguồn nhân lực, thị 

trường. Thanh Hóa không thể có được 

các ưu thế như Hà Nội, Hồ Chí Minh 

vì vậy đây là một thách thức rất lớn. 

T2. Thị trườngng CNTT của tỉnh còn 

nhỏ bé mặc dù có sự tăng trưởng rất 

mạnh trong thời gian qua, và đặc biệt 

trong thời gian tới khi triển khai nhân 

rộng chính quyền điện tử và xây dựng 

các ứng dụng thông minh. Thị trường 

này, dù nhỏ bé nhưng doanh nghiệp 

CNTT chiếm một thị phần rất nhỏ bé. 

tỉnh chưa có định hướng ươm tạo các 

doanh nghiệp CNTT của tỉnh , do vậy 

rất khó cạnh tranh với doanh nghiệp 
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cấu kinh tế của tỉnh. tỉnh đã có chủ 

trương chiến lược nên sẽ có quyết 

sách để cho các doanh nghiệp CNTT 

phát triển. 

O3. Ứng dụng CNTT phát triển mạnh 

và đều đặc biệt là việc xây dựng trong 

các cơ quan quản lý nhà nước, các 

doanh nghiệp. Xu thế hiện nay đang 

phát triển các ứng dụng  OT trong các 

lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo 

dục ngày càng đẩy mạnh. Phát triển 

của hệ thiết bị thông minh tao ra các 

hướng phát triển mới cho ngành 

nghiệp phần mềm và nội dung số. Thị 

trường CNTT của Thanh Hóa sẽ ngày 

càng phát triển. Đây là cơ hội cho các 

doanh nghiệp CNTT trong tỉnh có 

những cơ hội phát triển. 

O4. Hệ thống giao thông giữa Hà nội 

và Thanh Hóa đang được cải thiện 

đáng kể. Sân bay nội địa kết nối với 

Đà Nẵng, Hồ Chí Minh cũng rất thuận 

lợi. Cơ sở hạ tầng viễn thông và 

CNTT Thanh hóa phát triển mạnh. 

Các yếu tố trên giúp thu hẹp khoảng 

cách số, đẩy mạnh chuyển giao công 

nghệ và giúp Thanh Hóa trở thành 

một mắt xích trong chuỗi giá trị các 

sản phẩm CNTT do chi phí mặt bằng, 

nhân lực của các Trung tâm lớn ngày 

càng cao. 

O5. Thanh Hóa đang xây dựng khu 

CNTT tập trung, nhằm thu hút đầu tư 

và phát triển ngành công nghiệp phần 

mềm và nội dung số. Đây là một bước 

khẳng định việc triển khai định hướng 

từ Hà Nội và Hồ Chí Minh để phát 

triển thị phần. 
 

 

 

T3. tỉnh chưa có nhiều doanh nghiệp 

CNTT đủ mạnh để cạnh tranh ngang 

ngửa trên thị trường. Do vậy nên nên 

khả năng thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao về CNTT rất khó. Nhân lực 

CNTT chất lượng cao không có chỗ 

để phát huy chuyên môn của họ nên 

mặc dù muốn đóng góp cho quê 

hương v n phải di chuyển ra Hà Nội, 

Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

T4. Ngân sách địa phương dành cho 

phát triển công nghiệp CNTT chưa 

được đầu tư nhiều. Nguồn vốn đầu tư 

cho phát triển nghiệp CNTT chủ yếu 

từ các nguồn vốn xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5. Mặc dù Thanh Hóa có tiềm năng 

về nguồn nhân lực, nhưng chưa có 

môi trường để nuỗi dưỡng và phát 

huy. Do vậy khi phát triển công 

nghiệp CNTT, chính thanh hóa cũng 
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chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh . 

Đây cũng là cơ hội cho con em Thanh 

Hóa có cơ hội được học tập, tiếp cận 

lĩnh vực CNTT và khởi nghiệp; đây là 

cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT 

của tỉnh đẩy mạnh sang tạo và mạnh 

dạn đầu tư phát triển. 

gặp phải thách thức về nguồn nhân 

lực chất lượng cao. 

Từ các phân tích đánh giá thực trạng ở trên, có thể thấy thách thức đặt ra 

cho Thanh Hóa là rất lớn nhưng hoàn toàn có cơ hội để trong vòng 5 năm đến 

10 năm Thanh Hóa có thể đạt được mục tiêu phát triển đột phá cho mình và lộ 

trình cần được thực hiện từng bước một cách đúng đắn, phù hợp với tiềm năng 

và thực tế của tỉnh.  

Chiến lược SO: Sử dụng điểm mạnh khai thác cơ hội 

[SO1] Cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT đặc biệt là công nghiệp 

phần mềm và nội dung số để tận dụng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà 

nước đem về cho doanh nghiệp Thanh Hóa và thế hệ trẻ Thanh Hóa: 

- Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà 

nước để xây dựng chính quyền điện tử. 

- Các sản phẩm ứng dụng thông minh,  OT cho các lĩnh vực khác nhau 

trong Tỉnh. 

- Xây dựng cơ chế chính sách để ưu dãi cho các doanh nghiệp CNTT 

Thanh Hóa có thị trường, yên tâm phát triển sản phẩm, phát huy sáng tạo. 

- Chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, biến nhân tố tiềm năng thành 

năng lực thực tế và là thế mạnh của tỉnh  

 [SO2] Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNTT: 

- Thu hút các doanh nghiệp CNTT của tỉnh và các doanh nghiệp có chi 

nhánh tại Thanh Hóa và phát triển tại khu công nghiệp CNTT tập trung. 

- Đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết quốc tế để phát triển ngành công nghiệp 

phần mềm, nội dung số. 

- Có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vào khu CNTT tập trung. 

- Có chính sách cho ươm tạo để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp 

Chiến lược ST: Sử dụng điểm mạnh hạn chế nguy cơ 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT của tỉnh phát triển 

- Đưa công nghiệp CNTT trở thành một nền ngành công nghiệp chủ lực 

của tỉnh. 
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- Có cơ chế đặc thù để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT 

làm việc tại tỉnh.  

- Phát triển nguồn nhân lực CNTT để đẩy mạnh việc hình thành chuỗi giá 

trị cho các sản phẩm CNTT 

2.4 Nhiệm vụ phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

2.4.1 Xác định danh mục sản phẩm CNTT của tỉnh Thanh Hóa 

2.4.1.1 Nhóm các sản phẩm phần mềm, nội dung số trong giáo dục, y tế 

Nhóm các sản phẩm phần mềm, nội dung số trong lĩnh vực giáo dục rất đa 

dạng, phong phú, thường tập trung theo các thể loại:  

- Giáo dục cho trẻ em và dạy học ở nhà: nội dung có tính sư phạm, hướng 

vào việc dạy đọc viết và các kỹ năng về số học, khám phá kiến thức, …. 

Cho các trẻ em ở độ tuổi m u giáo đến bậc tiểu học 

- Hỗ trợ dạy học ở lớp: được thiết kế để hỗ trợ công việc giảng dạy giáo 

viên trên lớp học, bao gồm từ  công việc soạn giáo án.  

- Nội dung giải trí mang tính giáo dục. 

- Các loại hình đào tạo ngắn hạn, dài hạn trực tuyến, cấp chứng chỉ. 

- Hệ thống thông tin phục vụ quản lý ngành giáo dục, đào tạo: học bạ điện 

tử, trường điện tử, sổ điểm điện tử, ...  

- Xây dựng bệnh viện thông minh 

2.4.1.2 Nhóm các sản phẩm phần mềm nội dung số trong Chính quyền điện 

tử 

Hệ thống phần mềm và dịch vụ phục vụ phát triển chính phủ điện tử: 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

- Các dịch vụ trong nội bộ cơ quan hành chính 

- Các hệ thống cung cấp thông tin kinh tế - xã hội  

- Các hệ thống tiện ích cho các cơ quan quản lý nhà nước 

2.4.1.3 Nhóm các sản phẩm phần mềm nội dung số trong ứng dụng IoT 

Các sản phẩm ứng dụng giải pháp Internet of Things trong nông, lâm, ngư 

nghiệp, nhằm tạo ra phương pháp sản xuất khoa học, đem lại sản lượng và chất 

lượng cao: 

- Giải pháp kiểm soát điều kiện môi trường nuôi trồng trong nông nghiệp: 

tạo ra các sản phẩm thực phẩm sạch, chất lượng cao; 

- Giải pháp tự động hóa trong chăm sóc cây, chăn nuôi cá, tôm; 

- Giải pháp xây dựng Thành phố an toàn, ngôi nhà thông minh; 
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2.4.2 Các nhiệm vụ phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh 

Thanh Hóa. 

Xây dựng sản phẩm, thương hiệu đặc trưng của ngành Công nghiệp phần 

mềm và nội dung số của tỉnh Thanh Hóa là một yêu cầu trong chiến lược phát 

triển lâu dài, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng sự khác biệt. tỉnh cần có 

chiến lược trong hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp CNTT, các cá nhân, 

nhóm cá nhân có năng lực, trong nghiên cứu phát triển sản phẩn mũi nhọn 

CNTT, từ đó dần tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phần mềm nội dung số đặc 

trưng của Công nghiệp phần mềm và nội dung số tỉnh Thanh Hóa. Những 

nhiệm vụ chủ yếu trong hỗ trợ phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn bao gồm:  

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ phần mềm, nội dung 

số mũi nhọn, trong 3 nhóm sản phẩm đã lựa chọn; 

- Hỗ trợ hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ. Đối với các sản phẩm phần mềm, 

nội dung có khả năng đưa ra thị trường, tỉnh tiếp tục hỗ trợ để doanh nghiệp có 

thể phát triển hoàn thiện thành các sản phẩm dịch vụ thương mại được thị 

trường tiếp nhận, đó là các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục; 

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm, giải 

pháp ứng dụng  oT trong nông, lâm, ngư nghiệp, trên cơ sở xây dựng một số 

phòng thí nghiệm thực hành để thí nghiệm ứng dụng  oT trong nuôi trồng, phát 

triển các sản phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 

- Tỉnh tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp CNTT lớn trong nước 

và quốc tế có giải pháp công nghệ nền tảng cho phát triển  oT ( oT Platform), 

từ đó các doanh nghiệp CNTT của tỉnh  sẽ nhanh chóng xây dựng ứng dụng 

 oT trên nền tảng;  

- Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và 

thượng hiệu, cũng là những hoạt động thiết thực của tỉnh  trong hỗ trợ các 

doanh nghiệp doanh nghiệp phần mềm và nội dung số phát triển. Đó là các 

hoạt động tổ chức, hoặc tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, 

hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo, 

hội nghị về công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung ở ngoài nước; tổ 

chức tham quan khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường xuất 

khẩu. 

- Xây dựng các khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phần mềm 

và nội dung số, hàng năm xuất bản các ấn phẩm giới thiệu thương hiệu, sản 

phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung số của các doanh nghiệp CNTT tỉnh 

Thanh Hóa. 
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- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập các chi nhánh, văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp hoặc các trung tâm thương mại ở nước ngoài. 

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong lĩnh vực phát triển phần 

mềm, nội dung số, đặc biệt là đào tạo thực hành lập trình trên các nền tảng 

mới. 

2.4.3 Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển một số sản phẩm CNTT 

mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa 

Để phát triển thành công các sản phẩm CNTT trong điểm, các doanh 

nghiệp CNTT Thanh Hóa phải phát huy nội lực, sáng tạo của minh để khẳng 

định được mình trên thị trường cạnh tranh quyết liệt. Thực tế khảo sát cho 

thấy, mặc dù có rất nhiều muôn vàn khó khan, nhưng trong thời gian qua đã có 

doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh  đã có sản phẩm được khẳng định trên thị 

trường. Các cơ chế, chính sách của tỉnh  chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thị trường việc tiến hành xúc tiến, và thu hút đầu tư cho 

phát triển các sản phẩm CNTT là rất quan trọng mà Tỉnh có thể hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp của tỉnh . 

Công tác xúc tiến đầu tư cho hỗ trợ phát triển các sản phẩm trong điểm, tập 

trung vào các hướng sau: 

- Thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia đầu tư vào Khu 

CNTT tập trung của tỉnh , đặc biệt đầu tư về đào tạo nguồn nhân lực CNTT 

chất lượng cao; 

- Thu hủt các doanh nghiệp CNTT từ Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh 

thực hiện thuê ngoài hoặc mở chi nhánh tại Khu CNTT tập trung của tỉnh  để 

huy nguồn nhân lực; 

- Thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, thuê ngoài nguồn 

nhân lực CNTT; 

- Trên cơ sở các sản phẩm mũi nhọn hình thành, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 

thông qua các hình thức hội thảo, triển lãm, hội nghi xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

2.4.4 Nguồn lực để phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh 

Thanh hóa 

a) Nguồn nhân lực 

Yếu tố cơ bản của ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số chủ yếu là 

con người, nếu có nguồn nguồn nhân lực giỏi thì sức hút đầu tư sẽ rất lớn. Các 

doanh nghiệp CNTT trong nước và quốc tế sẵn sang đầu tư vào nếu Thanh 

Hóa có nguồn nhân lực CNTT chất lượng tốt, đảm bảo xuất khẩu tại chỗ được. 
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Việc xây dựng chiến lược, kế hoạch nguồn nhân lực CNTT là khâu quyết 

định cho thành công của Đề án sản phẩm mũi nhọn cũng như của Khu CNTT 

tập trung. Nội dung xây dựng nguồn nhân lực CNTT bao gồm: 

- Đào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực CNTT đạt tiêu chuẩn chứng chỉ 

quốc gia và quốc tế và theo yêu cầu của thị trường; 

- Đào tạo nâng cao năng lực sản xuất phần mềm của các doanh nghiêp đạt 

các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; 

- Đào tạo nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng truyền thông cho cán bộ CNTT 

- Đào tạo các kỹ năng quản lý dự án, marketing sản phẩm CNTT 

b) Công nghệ 

Đầu tư hệ thống nền tảng hiện đại để các doanh nghiệp có thể phát triển 

sản phẩm của mình. Nền tảng cơ bản hiện nay là điện toán đám mây, các mô 

hình ứng dụng  OT, các phòng LAB cho phát triển các ứng dụng chính phủ 

điện tử, ứng dụng  OT, phần mềm nhúng. 

c) Vốn 

Vốn đầu tư chủ yếu là vốn doanh nghiệp. Vốn của tỉnh  chủ yếu là vốn đầu 

tư cho khu CNTT tập trung. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến và thu 

hút đầu tư. 

2.5 Danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

 

STT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Mô tả phạm vi dự án 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I 

Nhóm dự án kêu 

gọi đầu tư cho 

các dự án CNTT 

Đây là nhóm các danh mục dự án CNTT 

mời các nhà đầu tư nước ngoài, trong 

nước đầu tư vào khu công nghệ thông tin 

tập trung của tỉnh . Đây là dự án lớn cần 

kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư để 

tạo ra đọt biến quan trọng trong việc phát 

triển công nghiệp phần mềm và nội dung 

số 

2018 - 

2020 
  

1.1 

Dự án đầu tư hạ 

tầng CNTT cho 

khu CNTT tập 

trung của tỉnh  

Dự án đầu tư hạ tầng CNTT trong khu 

CNTT tập trung để cung cấp các dịch vụ 

hạ tầng CNTT phục vụ nhu cầu khai 

thác, sử dụng, lưu trữ các ứng dụng 

CNTT của các doanh nghiệp CNTT  

trong khu CNTT và các doanh nghiệp, tổ 

chức khác. 
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1.2 

Dự án đầu tư 

trung tâm đào tạo 

nguồn nhân lực 

CNTT chất lượng 

cao, đạt trình độ 

quốc tế 

Để phát triển CNTT, thu hút các nhà đầu 

tư vào khu CNTT tập trung thì việc đảm 

bảo nguồn cung cấp nhân lực CNTT là 

một trong những giải pháp quan trọng 

cần được ưu tiên đầu tư. Tỉnh kêu gọi các 

doanh nghiệp nước ngoài, kết hợp với 

các đơn vị đào tạo trong nước thành lập 

cơ sở đào tạo  

    

1.3 

Dự án kêu gọi đầu 

tư xây dựng doanh 

nghiệp phần mềm 

và nội dung số 

trong khu CNTT 

tập trung 

Kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài và 

trong nước đầu tư để phát triển phần 

mềm nội dung số, đáp ứng nhu cầu trong 

nước và tiến tới xuất khẩu.  

    

1.4 

Dự án xây dựng 

phòng thí nghiệm 

ứng dụng  oT 

Dự án xây dựng các công cụ, phần mềm 

để thử nghiệm các ứng dụng các loại  oT 

cho các ứng dụng khác nhau 
  

II 

Nhóm các dự án 

hỗ trợ xúc tiến 

đầu tư 

Đây là nhóm các dự án CNTT khuyến 

khích các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư. 

Các ứng dụng CNTT hiện đại sẽ dùng 

chính sách hỗ trợ của Khu CNTT tập 

trung để phát triển và triển khai.  

    

2.1 

 Sản phẩm phục 

vụ nâng cao an 

ninh thông tin cho 

các hệ thống 

CNTT 

Dự án xây dựng các công cụ phát hiện, 

loại bỏ các nguy cơ virus, tấn công mạng 

cho các hệ thống ứng dụng CNTT của 

người dân và tổ chức. 

2018-2020   

2.2 

Sản phẩm thu 

thập, phân tích dữ 

liệu lớn cho một 

tổ chức (cơ quan 

nhà nước/ doanh 

nghiệp) 

Dự án thu thập các dữ liệu từ  oT, từ các 

CSDL có cấu trúc đẻ thực hiện phân tích 

dữ liệu lớn, áp dụng trí tuệ nhân tạo để 

thực hiện phân tích dự báo và cung cấp 

các dịch vụ thông minh cho một tổ chức 

2018-2020   

2.3 

Sản phẩm ưng 

dụng GPS và 

CNTT để phục vụ 

các đơn vị vận tải 

trong và ngoài tỉnh 

các khâu bán vé, 

điều hành xe, quản 

lý hành trình, phát 

chuyển hàng theo 

mô hình cho thuê 

dịch vụ phần mềm. 

Dự án ưng dụng GPS và CNTT để phục 

vụ các đơn vị vận tải trong và ngoài Tỉnh 

các khâu bán vé, điều hành xe, quản lý 

hành trình, phát chuyển hàng theo mô 

hình cho thuê dịch vụ phần mềm. 

2018-2019   
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2.4 

Sản phẩm e-

Learning phục vụ 

công tác đào tạo 

phổ cập tin học, 

ngoại ngữ thông 

qua các phương 

tiện di động 

Dự án đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng 

học tin học và ngoại ngũ thông qua kết 

nối internet đến các thiết bị di động tạo 

điều kiện cho nhiều người có thể học từ 

xa tin học và ngoại ngữ. 

2018-2020   

2.5 

Sản phẩm nội 

dung số tạo công 

cụ cho phép xây 

dựng các sản 

phẩm multimedia 

phục vụ công tác 

khuyến nông, du 

lịch, tuyên truyền 

Dự án ứng dụng, tich hợp các công cụ để 

tạo ra thư viện multimedia về các nội 

dung liên quan và cho phép người sử 

dụng có thể biên tập các sản phẩm 

multimedia phục vụ nhu cầu của tỉnh  

2018-2020   

2.6 

Sản phẩm các ứng 

dụng phục vụ 

quản lý bệnh viện 

thông minh  

Dự án xây dựng các giải pháp CNTT để 

quản lý bệnh viện thông minh, kết nối liê 

thông với bảo hiểm, các tuyến để tạo điều 

kiện phục vụ tốt nhất cho người dân 

2018-2020   

2.7 

Sản phẩm các 

chương trình 

Game, các chương 

trình, công cụ làm 

phim hoạt hình 

Dự án xây dựng các Game trực tuyến thể 

hiện văn hóa, con người Thanh Hóa, Việt 

Nam 

2018-2020   

2.8 

Sản phẩm các ứng 

dụng giải trí vui 

mà học và học mà 

vui trên nền tảng 

di động 

Dự án xây dựng các App học tập và giải 

trí, ưu tiên thể hiện được nét đẹp truyền 

thống, quê hương, con người, lích sử 

Thanh Hóa 

2018-2020   

III 

Nhóm sản phẩm 

nhà nước đặt 

hàng doanh 

nghiệp tỉnh 

Nhóm sản phẩm này phối hợp với Sở 

KHCN đặt hàng 5 dự án có hàm lượng 

KHCN cao, có ứng dụng CNTT và khai 

thác hạ tầng CNTT của Khu CNTT tập 

trung của tinh 

    

3.1 

Sản phẩm ưng 

dụng CNTT, hệ 

thống  oT phục vụ 

công tác quản lý 

giám sát từ xa 

mức độ ô nhiêm 

môi trường phục 

vụ công tác quản 

lý và cảnh báo ô 

nhiễm tại các khu 

công nghiêp 

Dự án sử dụng các cảm biến môi trường 

để giúp thu thập tự động các số liệu đo 

mức độ ô nhiễm của các khu vực có nguy 

cơ ô nhiễm ở phạm vi rộng. 

2018   

3.2 

Sản phẩm 

ứng dụng CNTT 

phục vụ du lịch 

Thanh Hóa 

Dự án ứng dụng RF D và CNTT để xây 

dựng hệ thống thẻ du lịch Thanh Hóa. 

Thông qua thẻ du lịch, du khách có thể 

thanh toán các dịch vụ du lịch trên địa 

2018   



68 

 

bàn tỉnh một cách có kiểm soát hạn chế 

việc chặt chém ảnh hưởng đến hình ảnh 

du lịch. Thẻ du lịch cũng là một hình 

thức để quảng cáo tuyên truyền về du 

lịch tỉnh Thanh Hóa 

3.3 

Sản phẩm ứng 

dụng CNTT,  oT 

vào sản xuất, chế 

biến, phân phối 

thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp công 

nghệ cao (nông 

nghiệp thông 

minh, nông nghiệp 

sạch) 

Dự án sử dụng các cảm biến để giúp điều 

khiển tự động quá trình sản xuất, theo dõi 

quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ 

sản phẩm, hỗ trợ việc xây dựng nông 

nghiệp sạch, an toàn thực phẩm. 

2018   

3.4 

Sản phẩm thương 

mại điện tử giúp 

quảng cáo, phân 

phối và bán các 

sản phẩm truyền 

thống của Thanh 

Hóa qua mạng 

Dự án xây dựng website TMDT, App. 

TMDT trên mobile và bán các sản phẩm 

truyền thống của địa phương cho khách 

hàng trong và ngoài tỉnh 

2018-2020   

3.5 

Hệ thống quản lý 

hồ sơ sức khỏe cá 

nhân phục vụ 

chăm sóc sức 

khỏe ban đầu  

Dự án nhằm ứng dụng CNTT vào ngay 

từ đầu để xây dựng hệ thống quản lý hồ 

sơ sức khỏe cá nhân cho phép liên thông 

từ các trạm Y tế, phòng khám bác sĩ gia 

đình đến các bệnh viện để trao đổi về lịch 

sử khám, điều trị … của bệnh nhân giúp 

cập nhật, theo dõi, điều trị kịp thời cho 

các bệnh nhân tại các cơ sở khám chữ 

bệnh.  

2018-2019  

 

2.6 Giải pháp phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn tỉnh  

2.6.1 Giải pháp tuyên truyền, thay đổi tư duy, nhận thức về sản phẩm 

CNTT mũi nhọn 

2.6.1.1 Nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong sự nghiệp CNH-

HĐH 

Cần đẩy mạnh công tác truyền thông cho cán bộ lãnh đạo các cấp, doanh 

nghiệp và người dân nhận thức đúng về vai trò của CNTT trong giai đoạn phát 

triển mới. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị 

quyết 36-NQ/TW, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về CNTT. Chủ trương chính sách của Đảng bộ và chính quyền Tỉnh đối 

với việc phát triển CNTT cho Thanh Hóa.  

CNTT đóng vai trò quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước, góp phần cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 
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cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các ngành và các lĩnh vực; nâng cao 

năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp, đóng góp tích cực trong việc 

cung cấp thông tin phục vụ người dân, kể cả khu vực nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa và kiều bào ở nước ngoài. Trong những năm qua, CNTT Việt Nam đã 

trở thành một trong những ngành có khả năng hội nhập và cạnh tranh với các 

nước khác trên thế giới. 

Cần tạo nhận thức sâu sắc ở các cấp, các ngành và trong toàn xã hội về 

quan điểm mới của Đảng, xác định CNTT giữ vai trò là hạ tầng của hạ tầng 

quốc gia và việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên 

hàng đầu trong lộ trình hiện đại hóa đất nước và là sự nghiệp của toàn Đảng, 

toàn dân. 

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vai trò của CNTT, về đường lối chủ 

trương chính sách của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, phải nhận thức được sự 

cần thiết và phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn để đẩy mạnh quá 

trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế của tỉnh. Đây là giải pháp 

đột phá để phát triển KTXH trong nhiều năm sau. 

2.6.1.2 Nhận thức về sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh  

Phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của Thanh Hóa là một sự 

nghiệp lâu dài, gian khó đòi hỏi nhận thức sâu sắc đường lối chủ trương của 

tính để có quyết tâm kiên trì thực hiện.  

Nhưng như vậy chưa đủ. Trong bối cảnh hội nhập cơ hội chia đều cho mọi 

người, cạnh tranh mang tính quyết liệt và thực tiễn cho thấy không phải quyết 

tâm là được mà cần phải có trí tuệ tìm ra cách đi của mình. 

Các doanh nghiệp CNTT cần có định hướng để phát triển sản phẩm mũi 

nhọn riêng của mình  

Thanh Hóa không định hướng vào sản xuất phần cứng mà tập trung vào 

làm phần mềm và nội dung số. Vấn đề đặt ra là phải xác định sản phẩm trọng 

tâm, mũi nhọn, mang bản sắc Thanh Hóa, phát huy lợi thế của Thanh Hóa để 

từ đó khẳng định mình trong bản đồ công nghiệp CNTT của Quốc gia và Quốc 

tế. 

Hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong cuộc sống, công việc cũng như nhiều 

lĩnh vực khác đã và đang được áp dụng phổ biến ngày càng rộng rãi hơn. Tuy 

nhiên có một thực tế là sản phẩm CNTT của Việt Nam phần lớn là mua từ 

nước ngoài về và tùy biến cho phù hợp với môi trường Việt Nam chưa đáp ứng 

được những yêu cầu phát sinh khác nhau sao cho phù hợp với điều kiện Việt 

Nam. Vấn đề là Việt nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng cần phải biết lựa 
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chọn ra các sản phẩm trong điểm để đầu tư. Đây xác định là một nhiệm vụ 

quan trọng của Đề án. Khi lựa chọn, cần lưu ý đến các ưu tiên ưu đãi mà nhà 

nước đã xác định. Ví dụ như Quyết định số 49/2010/QÐ-TTg ngày 19/7/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu 

tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến 

khích phát triển.  

Cần có sự vào cuộc của các cấp cách ngành và nhất là các doanh nghiệp để 

xác định và xây dựng các sản phẩm mũi nhọn mang bản sắc lợi thế cạnh tranh 

của tỉnh . 

2.6.2 Giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Thanh Hóa cho 

phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn 

Ban hành các văn bản hướng d n nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp về 

lộ trình cam kết của tỉnh như: ưu đãi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, cấp đất, 

xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Có cơ chế mềm dẻo đối với các tập đoàn lớn cũng như có chính sách riêng 

đối với mỗi đối tượng đầu tư trong từng giai đoạn như: Giai đoạn từ nay đến 

năm 2020 chính sách ưu tiên cho sản phẩm phần cứng, giai đoạn sau năm 2020 

có chính sách ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, tổ hợp linh kiện 

và công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phần mềm, nội dung số. 

Hoàn thiện các quy hoạch về khu công nghiệp CNTT, các quy hoạch sử 

dụng đất để phát triển công nghiệp CNTT. 

Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông: Xây dựng tuyến giao 

thông kết nối đến cảng không phải đi qua trung tâm thành phố, xây dựng các 

phương thức vận tải thuận tiện để chuyển hàng hóa. 

Phát triển về du lịch, xây dựng đảm bảo có khu đô thị có điều kiện sống 

cao dành cho nguồn nhân lực có trình độ cao, các chuyên gia và nhà đầu tư 

nước ngoài. 

Chính sách đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc trong khu công 

nghiệp để thu hút và giữ nguồn nhân lực, đảm bảo điều kiện sống để yên tâm 

làm việc.   

2.6.3 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã 

hội, nhất là trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực là nhu cầu và xu hướng 

tất yếu của quá trình phát triển KTXH. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT sẽ tạo 

ra thị trường CNTT của tỉnh  ngày càng lớn. Điều này sẽ thu hút và tạo cơ hội 

cho các doanh nghiệp CNTT của tỉnh  phát triển. 
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Ứng dụng CNTT của tỉnh  tập trung vào các lĩnh vực sau: 

+ Phát triển chính quyền điện tử, cung cấp các dịch vụ công cho người dân 

và doanh nghiệp 

+ Xây dựng các ứng dụng thông minh trên cơ sở công nghệ đám mây, Big 

Data và  OT trong mọi mặt đời sống xã hội 

Bằng cách đó và kết hợp với một số chính sách ưu đãi nhất định, Doanh 

nghiệp CNTT của tỉnh  sẽ phát triển mạnh thông qua các sản phẩm mũi nhọn 

của tỉnh  

2.6.4 Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT cho phát 

triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh. 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý phát triển công nghiệp 

CNTT: thực thi chính sách, pháp luật, năng lực thực hiện thủ tục hành chính. 

Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về CNTT làm việc trong cơ quan, 

doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng thời tạo cơ chế về thu nhập và điều kiện về nhà 

ở cho chuyên viên, tạo được điều kiện sống thuận lợi cho người lao động để 

giữ nguồn nhân lực lâu dài. 

Phát triển nguồn nhân lực: công nhân và kỹ thuật viên đội ngũ lao động 

làm việc trực tiếp ở các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất. 

Tạo nơi ở cho người lao động ở khu công nghiệp, nhà máy: cho thuê nhà 

với giá ưu đãi. 

Tỉnh hỗ trợ đào tạo ban đầu cho công nhân, kỹ thuật viên làm việc trong 

nhà máy sản xuất sản phẩm về CNTT theo nhu cầu của doanh nghiệp, thực 

hiện đào tạo trước và sau tuyển dụng. 

Đầu tư nâng cấp, mở rộng đào tạo các trường, các cơ sở đào tạo công nhân, 

kỹ thuật viện về điện tử và CNTT. Tỉnh có chế độ ưu đãi về đào tạo: hỗ trợ 

một phần kinh phí đào tạo cho các doanh nghiệp, tuyển dụng sau đào tạo cho 

các dự án đầu tư công nghiệp CNTT.  

Liên kết đào tạo với các tỉnh trong cả nước và tổ chức nước ngoài để đào 

tạo nguồn nhân lực CNTT có trình độ cao. 

2.6.5 Giải pháp về xúc tiến đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển một 

số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh. 

2.6.5.1 Huy động vốn FDI 

Vốn FD  đặc biệt có ý nghĩa đối với ngành CNTT đặc biệt là ngành công 

nghiệp điện tử trong nước. Với đặc điểm là các các doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài đóng vai trò chủ đạo, vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ lớn, vốn đầu tư 

trong nước chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ nên trong điều kiện kinh tế hiện tại và trong 
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tương lai gần. Nên việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư 

vào ngành CNTT trong đó đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn 

lớn, tập đoàn đa quốc gia v n là biện pháp quan trọng nhất để phát triển CNTT 

Việt Nam .  Các nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh một mặt 

sẽ cung cấp công nghệ và mở ra thị trường mới cho xuất khẩu, mặt khác có thể 

trợ giúp CNTT Việt Nam cơ cấu lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm. 

Trước hết cần chú trọng đến các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, công 

nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và máy tính. Chú 

trọng đến các nhà sản xuất hàng đầu ở các quốc gia có nền CNTT tiên tiến như 

Mỹ, Nhật, EU, Hàn Quốc…, đặc biệt là các công ty Nhật.  

Xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển ngành để định hướng cho các nhà 

hoạch định chính sách và các nhà đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư nước 

ngoài và trong nước vào ngành CNTT. Bản Kế hoạch tổng thể phải đề ra được 

mục tiêu và các chính sách cũng như các nỗ lực để đạt được các mục tiêu đó. 

Kinh nghiệm phát triển CNTT ở các nước ASEAN cho thấy nếu có một bản 

Kế hoạch phát triển rõ ràng như các nước Malaysia, Thái Lan thì CNTT các 

nước đó phát triển tốt hơn nhiều so với các nước không có Kế hoạch tổng thể 

như  ndonesia và Philippines. Sự khác biệt này thể hiện ngay ở việc thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài, quy mô sản xuất và kim ngạch xuất khẩu. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính: Các nhà đầu tư nước ngoài thường 

gặp phải nhiều thủ tục hành chính phiền hà khi tiến hành đầu tư. Những năm 

vừa qua tuy các thủ tục này đã được cải tiến nhiều lần nhưng để tăng sự hấp 

d n các nhà đầu tư nước ngoài, cần tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính. 

Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế và phương thức quản lý theo cơ chế “một cửa, 

tại chỗ”, rút ngắn thời gian cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

và nhà đầu tư. Chính sách thông thoáng, ổn định, phong cách chuyên nghiệp 

của đội ngũ công chức là những yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nước 

ngoài quan tâm khi quyết định đầu tư vào ngành CNTT và làm ăn lâu dài tại 

Việt Nam.  

Thực hiện “Minh bạch hoá cơ chế, chính sách”: Công khai các chính sách 

hỗ trợ, các Kế hoạch, mặt bằng, các chính sách thuê đất từng khu vực từng địa 

bàn để hạn chế tiêu cực; thực hiện nghiêm túc việc cấp phép, cấp đăng ký kinh 

doanh theo hướng đơn giản hoá và trong thời gian ngắn nhất, tiết kiệm thời 

gian và chi phí cho các nhà đầu tư.  

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp tục mở rộng đầu tư, 
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phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất. Để giải 

quyết vấn đề này cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp về 

các thủ tục, chính sách, nguồn nhân lực…  Đồng thời hỗ trợ các điều kiện hạ 

tầng (điện, nước, viễn thông), mặt bằng để mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở 

cho công nhân…Việc này không những có tác động tích cực tới các nhà đầu tư 

nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam mà còn có tác dụng thu hút thêm các dự 

án đầu tư nước ngoài thông qua chính các nhà đầu tư này. 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng tốt là một trong những yếu 

tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Kinh nghiệm thành công của 

CNTT Malaysia đã chứng minh điều này. Tuy nhiên ngành CNTT là ngành 

đòi hỏi cơ sở hạ tầng cao hơn các ngành công nghiệp khác nên giai đoạn tới 

cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là ở các khu 

công nghiệp, khu chế xuất và các khu công nghệ cao. Đặc biệt lưu ý tới các 

lĩnh vực sau:  

Cung cấp nguồn điện ổn định và đảm bảo mạng lưới giao thông thuận tiện. 

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, hai yếu tố này cực kỳ quan trọng bởi chúng 

tác động trực tiếp lên môi trường đầu tư và có tác động lớn tới sản xuất và chi 

phí. 

Xây dựng các khu CNTT tập trung nhằm trợ giúp các doanh nghiệp kinh 

doanh hạ tầng về vốn, quỹ đất… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng 

các khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhằm thu hút đầu tư vào CNTT. 

2.6.5.2 Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước 

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quyết định đối với 

việc phát triển ngành CNTT Việt Nam trong giai đoạn tới, nguồn vốn đầu tư 

trong nước mặc dù còn rất hạn hẹp nhưng cũng có vai trò quan trọng trong 

từng bước phát triển, từng trường hợp nhất định, tạo tiền đề cho sự phát triển 

của CNTT Việt Nam ở những giai đoạn sau. Đồng thời phải kết hợp cả biện 

pháp tái cơ cấu lại các doanh nghiệp điện tử trong nước nhằm đạt được một tỷ 

lệ tương xứng giữa các công ty nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, tỷ lệ 

góp vốn để đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh tự do cho các công ty 

nước ngoài. Có thể tập trung vào một số giải pháp sau : 

a) Tập trung huy động mọi nguồn vốn: ngoài vốn ngân sách, cần huy động 

các nguồn vốn sau: 

- Nguồn vốn tín dụng ngân hàng: Hiện tại đây là nguồn vốn chính cung cấp 

cho các doanh nghiệp. Khả năng cung ứng của nguồn vốn này là rất lớn và sẽ 

còn đóng vai trò quan trọng nhất trong các nguồn vốn trong nước. Để sử dụng 
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được nguồn vốn này các doanh nghiệp cần có các dự án mang tính khả thi cao, 

đảm bảo hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn. 

- Nguồn vốn cổ phần hoá, thị trường chứng khoán: Đây là một kênh cung 

cấp vốn nhiều tiềm năng, có lượng vốn lớn mà ngành CNTT các nước phát 

triển đã và đang sử dụng. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp trong nước v n chưa 

tận dụng được hết ưu thế của hình thức này do quá trình tái cơ cấu bộ máy 

quản lý của doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hoá, tham gia thị 

trường chứng khoán rất chậm chạp. Các doanh nghiệp cần phải đẩy nhanh tiến 

độ cổ phần hoá, tăng cường khả năng huy động vốn từ kênh này trở thành 

nguồn vốn chủ lực trong nước đầu tư phát triển CNTT. 

- Nguồn vốn tích luỹ: Vốn của các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 

khoảng 10% tổng số vốn đầu tư toàn ngành và hiệu quả đầu tư (lợi nhuận/vốn) 

cũng chưa cao do đó khả năng tích luỹ của các doanh nghiệp trong nước không 

nhiều. Tuy nhiên nguồn vốn này là nguồn vốn chủ động của doanh nghiệp và 

khi sử dụng sẽ mang lại hiệu quả hơn các nguồn vốn khác nên doanh nghiệp 

cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng nguồn tích luỹ để tái đầu tư. 

 - Nguồn vốn tự huy động: Nguồn vốn không lớn huy động của các tổ 

chức, cá nhân (công nhân viên, cổ đông…) mang tính tạm thời, chỉ giải quyết 

phần nào vốn lưu động và các khoản đầu tư nhỏ, cấp bách nhưng các doanh 

nghiệp cũng cần tận dụng trong hoàn cảnh vốn đầu tư trong nước hạn hẹp. 

b) Ưu tiên nguồn vốn ODA  vay lại của Chính phủ cho CNTT và hỗ trợ lãi 

suất vay vốn đối với các dự án đầu tư vào ngành CNTT khi nguồn vốn ưu đãi 

không đáp ứng: Trong điều kiện vốn tín dụng ưu đãi  hạn hẹp, nếu doanh 

nghiệp có dự án khả thi không vay được vốn tín dụng ưu đãi mà phải vay vốn 

tín dụng ngân hàng thì cần có chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp với 

mức hỗ trợ tối đa dự kiến không quá 50% mức lãi suất vay vốn tại thời điểm 

vay và không quá 3 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động 

- Huy động tối đa các nguồn lực trong nước, bao gồm các nguồn lực từ 

doanh nghiệp, xã hội và từ ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển công 

nghiệp phần mềm; 

- Khuyến khích các địa phương, đặc biệt là các thành phố, nơi tập trung 

nhiều cơ sở đào tạo về CNTT, tăng cường đầu tư ngân sách cho phát triển 

công nghiệp phần mềm; tạo mọi điều kiện ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi để thu hút đầu tư vào công nghiệp 

phần mềm và phát triển nguồn nhân lực CNTT; 
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- Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài và của người Việt 

Nam ở nước ngoài vào xây dựng các trung tâm phát triển sản phẩm và dịch vụ 

phần mềm ở Việt Nam; 

- Chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các khu công nghiệp phần mềm tập 

trung, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng 

về CNTT; 

- Nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển công nghiệp phần mềm từ các 

nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp phần mềm và hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước; 

- Khuyến khích phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực CNTT; 

xây dựng các cơ chế bảo hiểm rủi ro cho đầu tư phát triển công nghiệp phần 

mềm. 

2.6.6 Giải pháp phát triển doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

Thanh Hóa chưa có nền tảng về phát triển công nghiệp CNTT. Do vậy cần 

có chính sách thu hút đầu tư về sản xuất phần cứng, thu hút các doanh nghiệp 

nghiệp phần mềm mở các văn phòng đại diện tại tỉnh. Đồng thời cũng phát 

triển các doanh nghiệp CNTT của tỉnh làm nòng cốt cho sự phát triển bền 

vững. 

2.6.7 Giải pháp liên kết các tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp CNTT 

trong và ngoài nước tham gia phát triển một số sản phẩm CNTT mũi 

nhọn của tỉnh 

Đẩy mạnh mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia nước ngoài với các 

doanh nghiệp trong nước cần được ưu tiên hàng đầu. Các doanh nghiệp của 

tỉnh cần phải nỗ lực hết mình trong việc cải thiện năng lực để trở thành nhà 

cung cấp cho các nhà sản xuất FD  hoặc cho các khách hàng nước ngoài.  

Có quy chế phối hợp giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư: Ủy ban nhân dân 

tỉnh, sở Công thương, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông. 

Chủ động tiếp cận các nhà đầu tư có tiềm năng tại các quốc gia như: Nhật, 

Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… 

2.6.8 Giải pháp về quảng bá sản phẩm CNTT mũi nhọn trên thị trường 

trong nước và quốc tế 

Hiện nay, ngoài việc ưu đãi nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp CNTT, 

một trong những giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp CNTT hiện nay đang 

rất cần là công tác phát triển thị trường mà ở Việt Nam còn gặp nhiều hạn chế.  
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Muốn vậy trong thời gian tới việc phát triển thị trường cho các sản phẩm 

CNTT mũi nhọn của Thanh Hóa trên thị trường trong nước và quốc tế cần: 

- Tiến hành điều tra, khảo sát thu thập thông tin về thị trường ứng dụng 

CNTT trong nước và công bố lên cổng thông tin doanh nghiệp của VCC  và 

của tỉnh.   

- Đăng ký, cập nhật vào danh nục các sản phẩm khuyến cáo mua sắm, sử 

dụng trong các dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc ngân sách nhà 

nước; 

- Xây dựng cổng thông tin doanh nghiệp của tỉnh với nhiều thứ tiếng để 

cung cấp thông tin về các doanh nghiệp CNTT, sản phẩm CNTT mũi nhọn của 

Thanh Hóa cho khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời cung 

cấp các thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp phần mềm; 

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nước ngoài 

cho công nghiệp phần mềm; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, 

tìm hiểu thị trường, tiếp thị và quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ gia công 

phần mềm ra nước ngoài; xây dựng thương hiệu, hình ảnh. 



77 

 

 

3 PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1 Vai trò và sự phối hợp các ngành, các cấp  

Sở thông tin và Truyền thông, phối hợp với các Sở/ban/ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện/thị, thành phố tổ chức thực hiện đề án này.   

Các sở ban ngành cơ quan trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thị, 

thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phù hợp, nhằm đạt được 

các mục tiêu đề ra. 

3.2 Phân công thực hiện 

3.2.1 Uỷ ban nhân dân tỉnh:  

Chỉ đạo, theo dõi quá trình triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các ban, ngành liên quan, ban 

hành các quy chế khuyến khích, tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư phát một 

số sản phẩm CNTT mũi nhọn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. 

3.2.2 Sở Thông tin và Truyền thông:  

Chủ trì, phối hợp với các Sở/ban/ngành liên quan xây dựng cơ chế chính 

sách hỗ trợ cho các dự án sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với các Sở/ban/ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các 

huyện/thị, thành phố tổ chức thực hiện các chương trình phát triển, thu hút đầu 

vào các lĩnh vực CNTT. 

Tổ chức thực hiệnđồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường pháp 

lý,  và hỗ trợ phát triển các sản phẩm CNTT mũi nhọn; xúc tiến thương mại, 

mở rộng thị trường CNTT trên địa bàn tỉnh và trong nước; hỗ trợ nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp; tăng cường hạ tầng viễn thông, 

Internet; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn về các kỹ 

năng và công nghệ điện tử, phần mềm, nội dung thông tin số; xây dựng, ban 

hành các quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật cho các sản phẩm công nghiệp 

CNTT. 

Hướng d n các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, CNTT căn 

cứ phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn phù hợp. 

3.2.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban 

nhân dân các huyện/thị, thành phố triển khai các biện pháp nhằm huy động tối 

đa các nguồn vốn, tập trung các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và 
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ngoài nước phát triển sản phẩm CNTT mũi nhọn; ban hành các quy định ưu 

đãi về tín dụng, vay vốn, thuê đất, cơ sở hạ tầng cho các tổ chức. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp triển khai các dự án 

phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn. Cân đối và huy động các nguồn 

vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện các dự án phát triển công nghiệp CNTT của 

tỉnh. 

3.2.4 Sở Tài chính:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền 

thông xây dựng; tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí cho các chương 

trình, dự án một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh; xây dựng cơ chế chính 

sách khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh sử dụng và khai thác các 

sản phẩm điện tử - phần cứng, phần mềm, nội dung số và các dịch vụ CNTT 

do các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp. 

3.2.5 Sở Công thương:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở/ban/ngành 

liên quan lựa chọn thị trường, chủng loại cho sản phẩm CNTT, tổ chức triển 

khai thực hiện các giải pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh xúc tiến 

thương mại, tăng cường quảng bá, giới thiệu, xây dựng sản phẩm CNTT mũi 

nhọn tin của tỉnh. 

3.2.6 Sở Khoa học và Công nghệ:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở/ban/ngành 

liên quan lựa chọn thị trường chủng loại cho sản phẩm CNTT mũi nhọn, đẩy 

mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mũi nhọn về phần 

mềm, nội dung thông tin số mũi nhọn; Phối hợp lựa chọn các công nghệ cho 

sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh, ưu tiên đầu tư cho các dự án nghiên cứu 

phát triển, chuyển giao công nghệ các sản phẩm mới để đưa vào sản xuất; đẩy 

mạnh công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm, nội dung thông 

tin số; đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm phần mềm nguồn mở có 

hiệu quả kinh tế xã hội cao, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT của tỉnh. 

Gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu - sản xuất – kinh doanh các sản phẩm CNTT 

trên địa bàn tỉnh. Phối hợp bố trí nguồn lực KH&CN cho sản phẩm CNTT mũi 

nhọn của tỉnh 

3.2.7 Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động thương 

binh và xã hội và các Sở/ban/ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các 

giải pháp, nhằm định hướng nghề nghiệp trong các nhà tường để xây dựng dựng 
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nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp CNTT 

theo hướng mở rộng môn học, khoá học về chuyên ngành này, tăng cường số 

lượng, nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường công lập và dân lập; đẩy 

mạnh các chương trình đào tạo từ xa; quy định và khuyến khích sử dụng các tài 

liệu, học liệu điện tử trong công tác dạy và học; khai thác tối đa kho tài nguyên 

kiến thức trên  nternet vào việc dạy và học của nhà trường các cấp. 

3.2.8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở/ban/ngành 

liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, hỗ trợ hướng nghiệp, phát triển 

nguồn nhân lực CNTT nhằm tăng cường xuất khẩu lao động về lĩnh vực 

CNTT. 

3.2.9 Uỷ ban nhân dân các huyện/thị, thành phố Thanh Hóa: 

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và 

các Sở/ban/ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, 

dự án sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất giữa các 

ngành với địa phương của tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các dự 

án ứng dụng và phát triển CNTT và truyền thông trên địa bàn theo sự chỉ đạo, 

hướng d n của tỉnh. 

3.2.10 Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT: 

Tích cực tham gia thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển sản 

phẩm CNTT mũi nhọn; Tăng cường đầu tư phát triển thị trường, nâng cao 

năng lực, sức cạnh tranh. 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, sản xuất các sản phẩm CNTT hàng năm, 

đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch điện tử, thương mại điện tử nhằm tăng cường 

kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường theo định hướng phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

3.2.11 Các Sở, ban, ngành khác: 

Căn cứ kế hoạch này chủ động xây dựng, đề xuất các nội dung liên quan để 

thúc đẩy phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh, đảm bảo các hoạt 

động về ứng dụng CNTT trong kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.  

 


