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Nd! QUYET
CUA BO CIIIN II TR
v mt s chu tru'ong, chInh sãch chü dng thain gia
cuc Cách m1ng cong nghip Jan thu fti

I- TINH HINH VA NGUYEN NHAN
Cu>c (lich mLng cOng nghi'p Ian thi fix ma i-a nhiêu co hçi. dông thai cüng
dt ra nhi&i thách Lhtrc dOi vii ni quOc gia. tO chtrc vã Ca nhân; dà vã dang tác
d(ing ngàv càng nnh me den tht Ca các !inh vrc cüa dai song kinh te, xi hi dat
ip cac nganii
niru. 1 1ni wan qua [)ang a Nha ntnic td da lanh dao hi dao
d&v nnh trng dvng, phát triCn khoa h9c, cong ngh và dôi mOi sang to, nghiên
thu nirn bat. nâng cao nàng 1yc tiCp cn va chü d)ng tharn gia cuc Cãch rnng
ci nhip kin thu tu. [hO wang ChInh phü dã ban hành chi thj ye nâng cao nãng
Iyc tiCp c.n cuc Cách mng cOng nghip lan thr tir và phC duyt DC an thOc day
mO hlnh kinh tC chia sC. TrCn c0 s do, các b, ngành vàdja phucmg dã xây dirng
vi trjCn khai thirc hin rnt so chmnh sách nham thüc day phát triCn ngánh cong
flhILp cOng nghe thông tin dien tu - viCn thông Co S(Y ha tang iCn thông tkrc
x\ dinng Lhã dong b. Kinh tC so duc hInh thành, phát triCn nhanh, ngày càng tr&
h ph in quan hung cud nen kunh tC Cong nghê 'o dtxoc ap dung tiong cac
ngáuh cOng nghip, nOng nghip vã djch vv; xuât hin ngày càng nhiCu huh thCrc
ki;th duanh. dch vi rnOi. xuyCn cjuOc gia. dra trén nCn tang cOng ngh s và
Internet dang. tao nhicu C(Y hi vi'c lam. thu nhp, tin Ich, nâng cao chat lucing
cw)c sOng cua ngui dan. Vic xãy drng chInh phU din u.r. tiCn tài chInh phu so
dutyc iriCn khai quyCt 1it, buOc dâu dtt dwc nhiCu kCt qua tich crc.
I uy vy. muc dt) chO dng tharn gia cuc Cách mng cong nghip lAn thtr tu
cua nruc ta con rhâp. The chC. chInh sách cOn nhiCu hn chC và bat Cap. Ca cãu và
chat Iirng nguOn nhãn lyc chua dáp üng duqc yêu câu. Khoa hQc - cOng ngh Va
dOi moi sang tto chua thitc sir là dng hrc phát triCn kinh tC - xa hi; h thông dOi
mai sang to quOc gia mâi ducic hInh thành. chira dong b) và hiu qua. Qua trInh
LI'U\ LI! doi SO quôc gla con chiirn thiCu chu dOng do ha tang phuc vu qua tiinh
chuvtn doi sO cOn nhiCu h?n chC: nhiêu doanh nghip cOn bj dng. nang lire tiCp
cin. tnng ditng. phát triCn cong ngh hin dii cOn thâp. Kinh tC sO có quy mO cOn
nI. Vic dtu tranh vói u)i phim, hao darn an ninh rnui1g cOn nhiCu thãeh thüc.
Nhftng hrn ch3 nCu trCii en nhtrng nguyCn nhân thu quan và khOch quan;
(ron do. nguyen nhân chU qUan Ia chInh. Nliun thtre \C cuOc Cách rnng COng

nghip Jan thtr tr trong h thông chInh trj và toàn xã hOi con nhiu han ch, bt
cap, chua thông nhât. Khá nng ,phãn tich, dij báo chin hrç7c ye xu the phát triên
khoa hQc, cong ngh tác dng den d?yi song kinh té - xâ hOi cüa dat nuàc cOn han
chê. Tu duy trong xay dirng và tO chirc th%rc hin the ché phO hqp vài yêu câu cüa
cuçc Cách mang cong nghip Jan thr tix chrn duçxc dOi mâi, strc ' cOn lan. Quân
I nhã ntxàc cOn nhiéu bat cap, chi.ra theo kjp din biên thirc té. Sir phOi hcip giUa
cac ban, bO, ngành, gifla Trung ircing vâi các dja phucing chua cht ch; nhiêu khO
khAn. v.rOng mac ehm &rçic tháo g.
II- QUAN DIEM CHf DO VA MVC TIEU
1. Quan diem chi do
- Chü dOng, tIch cite tham gia cuoc Cách mang cong nghip lAn thCr tu là yéu
cãu tAt yu khách quan; là nhim vi1 Co nghra chiên luc dc bit quan tr9ng, vt'ra
cap bach vra lâu dài cüa ca h thông chInh trj va toàn xA hOi, gàn chat vâi qua
trInh h0i nhp qu6c té sâu rOng; dông thi nhn thrc dày dU, dcing dan ye ni ham,
bàn chAt cUa cuOc Cách mang cong nghip lan thir t'x dé quyêt tam dOi mâi tr duy
và hành dOng, coi do là giãi pháp dOt phá vâi bxâc di và l trInh phü hcip là cci hOi
dë Vit Nam bUt phá trong phát triên kinh té - xa hOi.
- CuOc Cách mng cOng nghip IAn th(r ttr mang lai Ca cci hOi và thách thtrc.
Phài nm bt kjp th?yi, tn dvng hiu qua cac cci hOi dé náng cao nàng suât lao
dOng, hiu qua, sirc canh tranh cUa nén kinh té, hiu lirc, hiu qua quán l xâ hi
thông qua nghiên ccru, chuyCn giao và Crng diing mnh m các thành tru tiên tiên
cUa cuOc Cách mang cong nghip lan thi ti.r cho các linh virc cUa dai song kinh te xà hi, nhât là mOt so ngành, ITnh we trQng diem, có tiêm nang, li the dé lam
dng lirc cho tang trtrang theo tinh than bAt kip, tiên cUng và vuqt len a mt so 11th
vrc so vâi khu vrc va the iai. ChU dOng phOng ngCra, rng phó dê han che các tác
dOng tiCu crc. bão dam quôc phOng, an ninh, an toàn, cong bang xâ hOi và tInh ben
vchig cUa qua trinh phát trien dat nu'âc.
- CuOc Cách mang cOng nghip lAn thcr tu yêu cAu phái di mâi tu duy vA
quãn l kinh té, quán I xA hOi, xay dung, hoàn thin the ché cho phU hcip. Can có
each tiêp cn ma, sang tao, cho thI diem dOi vâi nhüng van dê thirc tin mai dt ra,
t?o mQi thun lçi cho dOi mâi sang tao. Tránh mi bieu hin bang quan, thiêu tr
un, thi dOng, nhung khOng chCi quan, nóng vOi, duy chI.
- Phat huy ti da cac ngun 1rc, báo dam dU ngun Iirc cho vic chU dOng
tham gia cuOc Cách mang cOng nghiep Ian thcr Ut, xác djnh ngun lirc ben trong là
quyet dlnh, chiên li.rçc, cci bàn Jâu dài; nguOn hrc ben ngoài là quan tr9ng, dOt phá,
bão dam sir lAnh dao cUa Dàng, quãn I cUa Nhà ntrâc, phát huy sirc mnh cUa toàn
xahOi.
2. Muc tiêu
neil tng qudi: Tn dvng có hiu qua các cci hOi do
cuOc Cách mang
cOn nghièp Ian th(r Ut dem li dé thác day qua trInh dOi mâi mô hInh tAng trLrang,
cci câu Iai nén kinh te gAn vâi thirc hin các dot phá chien h.rçc vâ hién dai hoá dAt
nuàc; phát triên manh m kinh tê sO; phát triên nhanh và bn vcrng dra tren khoa
Myc

hoc cOng ngh. doi moi sng ttO và nhãn hrc chat krcmg cao nãng cao chat 1ung
SOng. plitc kyi cua ngui dan: hao dam vUng chAc qu& phông, an ninh, bão
iI1l) tl1z1i.
HItI tFF(I
i1t .cö myc tiêu qi the

den ,,ãn, 2025: Duy trI xp hang v chi s dôi ithi

siiig Lao Iotn CLU ((ill) t.hu9c 3 nu,tc din dau ASE.AN. Xây thjng duc ht tang sO
dat trinh do tiên nên cua Ihu uc ASI AN Internet bring thông rông phu 100% cac
Kinh të sO chiêm khoâng 20% GDP: näng suât lao dng tang binh quân trên
7%nam. ('0 ban hoàn thânh chuyên dOi sO trong các co quan dáng, nhànucc Mt
trn loquoc. các to chôc chinh trj - xã hi. Thuc nhOrn 4 nu'àc dan dãu ASEAN
trong xêp hing chinh phü din tcr theo dánh giá cUa Lien hqp quôc. Colt nhât 3 do
th! thông minh t?i 3 vüng kinh tC trç)ng diem phIa Bäc, phia Nam và mien Trung.
Mt s myc tiêu cy ib! dn nàm 2030: Duy trI xp hang v chi sO DOI mri
sang to toàn eãu (Gil) thuc nhOm 40 nuâc dan dâu the gk9i. Mang di d)ng 5(1
i'i sOng toin quôc: imi ngui dan dli9c troy cp Internet bang thông rng vâi clii
ph thãp. Kinh tC sO chiCm rCn 30% GDP; näng suAt lao dçng tang bInh quail
khoang 7.5%;nAim Hoàn thành xay dirng ChInh phü so. Hlnh thành rnt so chui
dO hi thông minh tai các khu vifc kinh iC tr9ng diCm phia Bäc. phia Nam và mli3n
Trun: urng btr0c kCt nOi v0i mng krvi dO thj thông minh trong khu vijc Va the
3. Tarn nhIn den nãrn 2045: Vit Narn tri thành mt trong nhQng trung tam
an \ual \ a dch gt thông minh, irung tam khi nghip, dO mài sang to thuc
nhOii dan dâu khu vçrc Châu A cO nang suãt lao dng cao. CO dO näng lrc lam chu
vt ip diving cong ngh hin di trong tat cã các linh virc kinh tC - xâ hi. rnôi
trirng, quôc phOng. an ninh.
III- MQT so CHU TRIJONG, CH!NH SACH CHU DQNG THAM
GIA cuQC CACH MNG CONG NGHIP LAN THU'TU'
I. Dôi m(i tir duy th6ng nhât nhn thfrc, tang ctr&ng val trô lanh tao
cOa Dang, quän l' cOa Nba nuóc, phãt buy sy' tharn gia cüa Mjt trn To quôc,
cic to chü'c chinh trl - xä hi
- Nãng cao &iin thOc cua cOc cp uy dãng, chinh quyn v sr cAp thi& phOi
dnL ui an w uh '.0 \ a co hicu qua cuoc Cach inang cOng nghiCp Ian thu tu
ui do tO nt nhiin v trng tOni. (ian cOc mtc tiêu. nhitm vii tham gia cu)c Cách
.mmg cOng nghip !On thu ttr vc.ri cOc miic tiCu, nhitiin vg phãt triên kinh tC - xft hi.
mOi trirong. bau dam quOc phong. an ninh cua cOc ccip. cic ngOnh.
ho
- XOc djnh ni dung cM IOi cüa chlnh sách chO dng tham gia cuc Cách
iug cOfl iighiç'p lan t1iic tu cOa nuOrc i.a là t.hOc day phát iriCn khoa h9e, côn
ndie '.a dOi inOi sang tto trCn tat cO cOc nganh. linh vi,rc và thOc dày chuyCn dOi sO
quOc gia. tr9ng tam là phát triCn kinh tC so. xây dijng dO thj thông mirth, chinh
quyên din tr, tiên ti chInh quyên so.
- Nba nrnrc rru tiCn chuyën giao vâ tmg diing manh mC cong ngh mri trong
c:'tc nnii. lnh vuc: cO trách nhiim thOc dày nghiOii cuu khoa hQc, cOng ngh, L.o

môi trisOrng thun lçi và h trçi Co trQng tam, tr9ng dim d ngtthi dan vâ doanh
nghip là các chCi the quyet djnh tham gia cuOc Cách mang cong nghip Ian thCr tix.
- Phát huy six tham gia cO hiu qua cUa Mt trn T quc, các t chirc chInh
tn - xA hi, cac dOi txcing chju tác dng cCia chmnh sách vão qua trInh hoach djnh va
giám sat thrc thi cac chInh sách CO lien quan den cuc Cách mang cOng nghip ln
thi us. Xây dirng cci chê hqp tác gi&a Nhà nixâc và các doanh nghip, hip hi
doanh nghip trong xay d%rng và thirc thi các chInh sách.
2. Hoãn thin th ch tio thun 191 cho chü dng tham gia cuc Cách
mng cong nghip ln thfr tu và qua trInh chuyên dôi so quôc gia
- Hoàn thin pháp lut, trLxâc hét là pháp lut v doanh nghip, kh&i nghiép
sang tao, sâ hu tn tue, thircing mai, dâu tu, kinh doanh dé tao diêu kiin thun Içii
cho qua trInh chuyên dôi sO quôc gia và phát trien các san phâm, djch vii, mO hInh
kinh té mâi dia trén nén tang cOng ngh sO, Internet và khOng gian mang; dông
thxi ngãn chn kjp than cac tác dung tiéu circ cã ye kinh tê và xâ hOi, báo dam quôc
phong, an ninh quOc gia, trt tir, an toàn x hi trén không gian mang. Bô sung mt
so ngãnh ngh kinh doanh mâi duçxc tru dAi dâu ttr dé thüc day tham gia cuOc Cách
n11ng cOng nghip Ian thir ar Co cci ché cho doanh nghiep nhà nixàc thirc hin dâu
us nghiên ciru phát tniên cOng ngh, dâu tix mao hiêm, dâu flx vào khâi nghip dôi
mài sang tao.
- Xây dijng cci ch quãn 1 phü hçrp vâi mOi tnranng kinh doanh s& t?o thun
lçii cho di mài sang tao. Sam ban hành khung the che thir nghim CO kiêm soát
dOi vâi cac cOng ngh, san phárn, djch vii, mô hInh kinh doanh mai hinh thánh tcr
cuc Cách mang cOng nghip lan thCr tu. Quy dnh rO phm vi khOng gian Va th&i
gian thCr nghim. Nghiên cthi, xay dirng các khu thCr nghim dành cho doanh
nghip cOng ngh theo mO hinh tiên tién cUa the iâi. Thirc hin dnh danh, Cong
nhn, xây d?ng h thông tiéu chuAn, quy chuân dOi vOi các san phãm, cong ngh,
mô hInh kinh doanh mâi.
- Chü dOng tham gia vào các khuOn kM pháp I' khu vtrc và toàn cAu d phát
triên kinh té so. Hoàn thin pháp lut, chmnh sách ye dt 1iu, quãn trj dU Iiu, tao
thun Iqi cho vic t?o dirng, kêt nOi, chiasê và khai thác dU lieu bão dam an toàn,
an ninh mang trong ntrâc, tiên t&i két nOi vai khu vrc ASEAN và quOc té. Xây
drng hành lang pháp l cho djnh danh sO và xác thrc din tCr quOc gia; thi& 1p
khung danh tInh sO quOc gia.
- Hoãn thin các chInh sách tài chinh nhm khuyn khIch, huy dng mçi
nguôn hrc x hOi dâu us cho cac hot dn nghien ciru khoa h9c, phát tniên Va iThg
dvng cOng ngh, dôi mâi sang t?o. Sira dôi các quy djnh ye dâu ut theo htrâng t?o
thun lçi cho các hot dng thu hOt vOn, mua cO phân, mua ban sap nhp doanh
nghip cong ngh; các nha dâu tu ntrâc ngoài gOp vOn vao các doanh nghip khâi
nghiêp sang t?o.
- Hoàn thiên phãp lut v s hthi tn tue, báo hO và khai thác hiu qua, hçip I
các tãi san tn tue do Vit Nam tao ra; khuyen khich thixcing mai hoá và chuyn
giao quyên sâ h&u tn tue, dc bit là dOi vâi các sang che t?i Vit Nam tren cci sâ

tuân thu pháp uãt trong nwc và bâo darn kyi Ich an ninh quôc gia. Khuyên khich
cac cOng ty da qUÔC gia dit các c0 s nghiën thu và phãt i.rién ti Vit Nan,.
- I bàn thin pháp 1uL chinh sách v tài chInh - tin tC. thanI Loan ditn Lu'.
h thuc ' a iac dich \ u \U\ LI) hin ncii phu hop oi xu thC ph it tilLil ua kwh
té sO. I bàn thin chInh sách dt hang san xuât và niva sam cong dOi vOi các san
ptianl cong ngh sO do V içt Nam san xuth.
- Ban hành cãc chinh sách hin ch các tác dng tiêu cic cOa cuc Cách
n t1 tLp Idfl thu tu I .io Lip hwih bang phap Iv cho viêc triên kimi cac rnO
hinh lao thng. vic lam niâi trn nên tang cong ngh sO và hoàn thin chinh sách
an 'u'ih \ hoi phu hp %o1 cuOc Cach mang cOng nghip Ian thu tu xtr 1 hip thw
k thàch tIic dit ra dOi v'ii phát Lriên x hti. Thác dày vic than, gia cuc Cãch
manQ cOna nghiêp Ian thr tu dê giãi quyêt tInh trang ô nhim rnôi tru?rng, biên dOi
\ a iluOt.. bin dang.
- Xây drng Va triên khai Chiên luçc quôc gia v phãt triên các doanh nghitp
cone nh tin itén phat tnen cac doanh nghiêp cOng nghê 'O doanh nghlLp Cong
nghé cao thrc hin thiêt ké, sang t?o và san xuãt ti Vit Narn.
- Xã dimg. •hoãn thiên khung pháp I'' v phát trin do thj thông minh hn
trr
hL thong Lac uu chuän quv chuan quOc gia h thông ha tang dQ itu hc
LUth1. tii 11u danh gia hiu qua hoat dong cua dO thi thong minh Xac dinh rö 10
truth tlii di*m a Iua chon LdC dO thi thi diCrn dO thi thông minh cho phcp thirc
hen ih diciui mol SO co hi cThc thu troniz qua trInh triên khai thi diem phát u-iCn dO
th thong muth hao dam tinli hitu qua và phO h9p vii diêu kin thirc t.
3. Chmnh sãch pbát triên

c0

s& h tAng thiêt y&i

- Irlén khai hang thOng rng chat krçrng cao trCn pham vi toàn quôc. Khuyên
khlLh doanh nghiCp Lu nhãn co du nang krc thani gia \ay dung ha tang 'iCn thông
h àng khac cho chuyCn dOi sO quOc gia.
- Xãv dung vâ phát triên dOng hO hi tAng dü biu quc gia. Hmnh thành he
thông trung tam dü 1iu quOc gia, các trung tarn du' Iiu vuing và dja phi.rong kCt nOi
dOng hO va thong nh1t I hnh thanh cac he thông dt liCu tin câ) On dinh cua Nha
ntroc a doanh nghiêp Dan tu trang hi cac he thông thiêt bi thu thâp km tifi 'tr ly
bàn v d bi(u cOng.
- Quv hoach xây dirng ha tang thanh toán so quOc gia theo huOng dOng
thOii. nhàt, duing chung, tn dung và khai thác Co hiti qua h tang ming tuài \!iCfl
ii' dC triCn khai càc djch vi thanh toàn cho ngtthi dan vOi chi phi thãp. Hoàn
cu chC, chinh sch thCic dày rniinh me thanh toán khOng duing tiCn mt.
dung cac he thông thanh toan sO
khu) en khich LaL doaith nghiep Viet Nam
QuAn h' và kiCm soàt chit chC các hinh t.htrc tharih toán tnrc tuyCn qua hiCn giài.
- Du tt.r nâng cp h tAng kc' thut bào dam an toàn. an ninh mng. Xãy
LiiU kiLn uJ hR_U qua \glii LjU\LI '.0 30-NQ I Vv flg\

Chiith u e Chien 1uc an ninh mtng quOc gia.
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- Nâng cp ha tng các ngành, linh vrc quan trpng, thit yu dng bO, hin
dai dap üng yéu cAu áp ding cong ngh cUa cuc Cách mang cOng nghip thn thr
ti.r. tmàc hêt là ha tang nng krng vã giao thOng. Bâo dam vng chäc an ninh
nàng hrng quOc gia.

4. Chinh sIch phát trin Va nâng cao näng hyc di mói sang tao qtIc gia
- Car cu 1ai toàn din h th6ng các car sâ nghiên cCru khoa hQc cong ngh
cong 1p. Xây dirng và phát triên cac trung tam dOi mi sang tao quOc gia, tp
trung vào các cOng ngh cot lOi cüa cuOc Cách mang cOng nghip Ian thi'r tu. NAng
cao hiçu qua dâu tu cOng cho hoat dng nghién ccru khoa hQc cOng ngh trên car sâ
ap ding mô hInh quãn trj mcii theo thông I tot cüa the giài.
- Ap ding các car ch, chInh sách dc bit, Co tmnh dt phá di vâi cac trung
tam dOi mài sang tao. Phát trién h thông dôi mâi sang tao quOc gia theo hi.ràng lay
doanh nghip lam trung tam, tnthng dai h9c và vin nghiên cru là chü the nghien
manh. Khuyên khich các tnrng di hQc, doanh nghip, tO chirc trong ntràc và
nuâc ngoài thành 1p cac trung tAm dOi mâi sang tao tai Vit Nam.
- Ban hãnh h tMng tiêu chun, quy chuAn quic gia lam nEn tang cho vic
(mg ding và phát triên các cOng ngh cot iöi cüa cuOc Cách mang cong nghip IAn
thcr tu trong san xuAt và däi song. Tao Ip dOn bO và kjp th&i khung pháp l và h
thOng các chInh sách dê trién khai và phAt trien CáC Cong ngh mài. XAy dmng vã
trién khai các chuarng trmnh ho trçm các doanh nghip nghiên c(ru và (mg dicing cong
ngh, thc hin chuyên dOi so, nAng cao nAng suAt, chat krçing, hiu qua, s(rc canh
tranh cüa nén kinh tê.
- Hoàn thin mO hmnh và car ch, chInh sách d tao sir phát trin dOt phá dM
vOi các khu cOng ngh cao. TrCn car sc các khu cOng ngh cao Hoà Lc (Ha NOi),
Dà Nâng và Thành phO HO chI Minh, phát triên các khu dO thj sang tao dt dAng
cap quOc té. Thüc dAy phát triên h sinh thai khôi nghip sang tao, dAy nhanh thánh
1p các trung tAm khâi nghip sang t?o quOc gia, tnrâc mAt tai Ha NOi, Dã Nng,
Thãnh phO HO ChI Minh.
5. ChInh sách phát trin ngun nhân Irc
- Rà soát thng th, thrc hin di mài nOi dung và chi.rcmg trmnh giáo dtc, dão
tao theo huàng phát trién nAng lirc tiêp con, tu duy sang tao va khã nAng thich cmng
vâi môi tnrng cOng ngh lien tiic thay dOi và phát triên; dua vào chuarng trInh
giáo diic phO thong nOi dung k nang sO vâ ngoi ng tOi thieu. DOi mài each day
và hQc trên car sr áp diing cOng ngh sO; lAy dánh giá cüa doanh nghip lam thiràc
do cho chAt lixcing dào t?o cUa các trung dai hQc trong lTnh virc cOng ngh thông
tin. Khuyén khIch cáe mô hinh giáo dic, dào tao mài dra trén các nén tang s&
- CO car ch khuyn khfch và uu dAi di vâi các t ch(mc, Ca nhAn, doanh
nghip cOng ngh tham gia trirc tiêp vào qua trinh giáo dc và dào tao, tao ra san
phAm phijc vi cho nên kinh tê sO. Xây dmg mOt so trung tam giáo dic, dào tao
xuAt sAc ye cOng ngh theo hinh th(mc hcp tác cOng - tu. Tiêp tiic hoãn thin car ch&
chInh sách khuyen khIch, thu h,t, sCm diing nhAn tài, nguOn nhAn 1irc cht krcing
cao.

a

- l'hat trkn nmnh dao tio iighé vâ h trq dào t?o k5' näng cho chuvén dOi
Nba nuoc o chinh sach hO tr cho nguoi lao dong khi tham gia dao tao
cong
lal. dio ta nlng cao chuvén mOn vã kc näng dê chuvén dOi cong vic.
- Hinh ihtn1i nng hQc ttp mii cita nglroi Vit Nam. Thyc hin theo l trinh
phô cp k näng sO. k nng hão dam an toàn, an ninh mng dt trmnh dç ca bàn
Lho nguoi dan Da manh cOng tac tru)ên thong nâng cao nhân thuc ay dung
vtn hoã sO trong cmg dOng.
6. ChInh sack phát triên các ngành và cong ngh tru tiên
- 1.p trung phàt triên các ngành uu tiën cO mrc d sn sang cao nhm Cong
'hft p LUfl naht_ thong tin diCn lit - \ in thông an man an ninh manQ côrw
h t u i tmnU ri inh ta i ch iith - ngan hang thu ong mai d iên ar nOng nghiip
': du tch sO: cOng nghip vmn hoa sO: V u: giao dc à dào tto.
- 1Ju tién nguOn lrc cho triên khai mt so chucing trinh nghiën cru trçng
diôm quOc gia ye các cOng ngh uu tiCn, tr9ng tam là: COng ngh thông tin và
truyên thông. co din t1r. cong ngh rnói trong Iinh c näng ftrqng, trI tu nhân
ta'. cOn nhC' inh hoc. dnin tr v sinh.
- Nhã nithc ilitre hi'n chInh sách h trV các ngành Va cOng ngh uu lien chü
\LU thong qua doi moi hoan thlLn thc t..ht Lao lap moi Iruong kmh doanh ihuan
lqi: h tr dâu tu ca so ha tang; phát triCn nguOn nhân hrc; phát triên khoa hc và
cone ngh: dt hang niva sam cOng.
7. Chinh sách hi nhp quôc t
- M n)ng và lam sàu sc hcin hqp tác v khoa hQc, cong ngh vOi các di
dc bit lt c.ic nUrc dOi tác chiit lu>c cO trInh dO khoa 119c cong ngh lien
tiCn. dang di dâu trong cuoc (.ách rnang cOng nghip Ian thr tu. Chii dOng tharn gia
in.ing luoi dOi inOi sãllg Lto loan cãu.
- Day manh thu hOt vâ sü dvng hiç'u qua cãc nguOn lrc tr nu,Oc ngoài Va CC
doi UL qu& IL cho hoat dong nghicn LULL ung dung dot mi sang tao khoi nghicp
sang tao. chu

en

giao cong ngh.

- bàn thitn lut phap. chinh sãch ye du tu trtrc tiêp nuó'c ngoài theo hi.rOng
thng crng
tiang cat) tiCu chuãn cOng nghç'. khu'vCn khIch hInh thrc lien doanh va
lien k't. chuyCn giao cOng ngh giU'a doanh nghigp trong nuóc vói ctcd& anh
nthiCp dâu tu truc tiCp nirc ngoai quan ly chat ch hoat dOng wa cac doanh
ntthiep dua trên nCn tang cung cap diLh vu \u\ên quôc gia dC bao darn môt truong
kiith duaih buth dang trong nlrOc. .Hoàn thin cãc quy djnh pháp 1ut ye dâu tu
ifltu itiCin CO VOfl t1UJL

flgoai.

8. (.hinh sack thüc dAy chuyên dôi s trong các
nrkc. I\It trn TO quOc các to cMc chInh trl - xã hi

co quaii Däng, Nhà

- 1 in phong thuc htcn chuCn dot 'o manh m trong cac Co qu in
QuOc hi. ChInh pliO, Mt trn TO quôc. các tO chirc chinh trj - xà hi bão darn
hiig ;tht. kCt itni I iCn thông vi dOng b(.

- Xây dvng c sâ d Iiu s6 ccia ChInh phü vá các cp chInh quyn, tao diu
kin dé mci Cong dan có the cp nht thông tin can thi& v hoot dng cüa b may
nhà rnràc. Dâu tu xAy dirng c sâ ha tang thu thp, quãn 1 dü 1iu và giao djch
trén nén tang Internet a các c quan nhà nrâc.
- Chi trong xay dirng di ngU can bO, cong chi'rc, vién chi:rc dáp crng yeu cu
cCia cuôc Cách mang cOng nghip lan thir tu; chuân hoá và tang cIxing nàng lirc di
ngü can b quãn 1 nhà nuâc các cap. Phãn djnh rö chüc nAng, nhim vii, ca ch
phOi hçrp gita các c quan quãn l nhà nuàc trong thirc hin chuyén dôi s& Hoàn
thin các uy trInh, thU tic hành chmnh phU hçip vói hoat dng cUa chInh quyên s&
cAt giãm tOi da giao djch trrc tiêp.
IV- TO CHU'C THIC HIN
I. Các tinh u) thãnh us), ban dãng, ban can sr dáng, dáng doàn, dãng u'
trçrc thuOc Trung wng to chcrc hc tap, quan trit Ngh quyêt tâi can bO, dãng viën;
xãy dung chuong trInh, kê hoach triên khai thrc hin Nghj quyet.
2. Bang doãn Quc hôi lAnh dao nghiên cru, sCra d&, b sung, hoàn thin
phap luât dé tao thuân lcn cho tham gia cuOc Cach mang cong nghiêp Ian thu tu
theo tinh than cUa Nghj quyêt; ban hânh mOt sO c chê thcr nghim Co kiêm soát de
khuyên khIch phát triên các san phâm, djch vii và mô hmnh kinh doanh mâi cUa nên
kinh t so.
3. Ban can si dáng ChInh phU Iânh dto xây dirng vá trin khai Chin hrçic
quc gia v Cách mng cOng nghip Ian thcr tix; ban hânh, triên khai Be an chuyên
cMi s6 qu6c gia và các dé an, chixong trInh, ke hoach tham ia Cách mang cong
nghip Ian th ttr; chi dao xây drng trInh cap cO thâmquyên ban hành c ché,
chInh sách thcr nghim co kiêm soát dOi vâi các sAn phAm, mô hinh, kinh doanh
mai. U'u lien bô trI dU nguôn Ic thirc hin các nhim vi nêu trong Nghj quyêt.
4. Mt trn T quc Vit Nam vA các t chcrc chInh trj - xA
hOi xây drng
chi.nng trinh, ké hoach giám sat vic thrc hin Nghj quyët.
5. Ban i'uyCn giAo Trung trng cht trI, phi hqp vài Ban Kinh th Trung
iang vA các ccy quan lien quan hixàng dAn vic quAn trit thirc hin Nghj quyêt.
6. Ban Kinh t Trung trcing chü trI, pMi hcip vâi cac cci quan lien quan
thiring xuyën theo dOi, giArn sAt, kiém tra, dOn dOe triên khai thirc hin Nghj
quy&; djnh kS' scv két, tOng két vic thijc hin, bAo cáo B Chmnh trj, Ban Bi thu.
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Nguyn PhU Trçng

