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1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST 
ĐẾN NĂM 2030



Sự cần thiết xây dựng
Chiến lược

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước về phát triển KH,CN&ĐMST

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong bối
cảnh mới của giai đoạn đến năm 2030

Kế thừa, phát huy kết quả đạt được và khắc phục
các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai
Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020

Là cơ sở để xây dựng kế hoạch, quy hoạch và các
chính sách cụ thể về KH,CN&ĐMST, đồng thời là
căn cứ để xác định định hướng phát triển
KH,CN&ĐMST của các ngành, lĩnh vực và của địa
phương



Cơ sở pháp lý xây dựng Chiến lược

Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH; Kết luận

số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện NQ 20-NQ/TW; Quyết định 696/QĐ-TTg

ngày 30/5/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược

phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030.

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị Khóa XII về

công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục

đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất

lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.



Cơ sở pháp lý xây dựng Chiến lược

Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia

cuộc CMCN lần thứ tư; Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW.

Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Luật KH&CN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều
của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN.



Nguyên tắc 
và quan điểm 
xây dựng 
Chiến lược

1. Quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách
phát triển KH,CN&ĐMST của Đảng và Nhà nước, đặc biệt, bám
sát và cụ thể hóa các nội hàm về KH,CN&ĐMST trong Chiến lược
phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030.

2. Kế thừa có chọn lọc quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ,
giải pháp của Chiến lược phát triển KH&CN 2011 - 2020 và bổ
sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình hiện nay cũng
như yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

3. Tập trung xác định rõ các định hướng trọng tâm về
KH,CN&ĐMST để hiện thực hóa vai trò đột phá chiến lược của
KH,CN&ĐMST trong phát triển đất nước.



Nguyên tắc 
và quan điểm 
xây dựng 
Chiến lược

4. Bảo đảm tính khoa học trên cơ sở các phương pháp
nghiên cứu phù hợp, nguồn cơ sở dữ liệu khách quan, tin
cậy, cập nhật và tham khảo kinh nghiệm quốc tế; thu hút
sự tham gia rộng rãi và có hiệu quả của các bộ, ngành, địa
phương, nhà KH, chuyên gia công nghệ, tổ chức KH&CN,
doanh nghiệp vào xây dựng Chiến lược.

5. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất và khả thi của các
quan điểm, mục tiêu, định hướng chủ yếu và nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu phát triển KH,CN&ĐMST.



CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC



Đề xuất các nội dung KH,CN&ĐMST 
vào Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030

Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động đề xuất các nội dung KH,CN&ĐMST vào Chiến

lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030.

Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 là văn bản pháp lý quan trọng định

hướng chiến lược của các ngành, lĩnh vực, trong đó có Chiến lược phát triển

KH,CN&ĐMST đến năm 2030. Những nội dung KH,CN&ĐMST đã được trình bày

trong Chiến lược phát triển KT-XH là căn cứ và là cơ sở pháp lý để xác định các

quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST đến

năm 2030.



Thành lập các tổ chức xây dựng Chiến lược 
phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030

- Thành lập Ban Soạn thảo Chiến lược gồm 30 thành viên là đại diện lãnh đạo

các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

- Ban Soạn thảo có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện

Chiến lược phát triển KH&CN 2011-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển

KH,CN&ĐMST đến năm 2030.

- Thành lập Tổ Biên tập gồm 31 thành viên là đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của các

bộ, ngành, địa phương.

- Thường trực Tổ Biên tập gồm 15 thành viên là đại diện Lãnh đạo các đơn vị

thuộc Bộ KH&CN và một số chuyên gia.

- Tổ Biên tập và Thường trực Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo tổ

chức triển khai các công việc của Ban Soạn thảo.



➢ Làm rõ những hạn chế còn tồn tại.

Đánh giá kết quả 
thực hiện Chiến 
lược phát triển 
KH&CN giai đoạn
2011 - 2020

➢ Xác định nguyên nhân của các hạn chế, gồm

nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách

quan.

➢ Đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện

Chiến lược phát triển KH&CN 2011-2020.



Xây dựng hệ thống tư

liệu, số liệu của Việt

Nam và nước ngoài để

phân tích, tính toán mục

tiêu, định hướng nhiệm

vụ và giải pháp Chiến

lược.

Nghiên cứu kinh nghiệm

xây dựng Chiến lược

KH&CN các giai đoạn

trước đây, Chiến lược

phát triển KT-XH 2021-

2030, Chiến lược một số

ngành, lĩnh vực và Chiến

lược KH,CN&ĐMST của
một số quốc gia.

Nghiên cứu phân tích xu

hướng quốc tế và trong

nước tác động đến phát
triển KH,CN& ĐMST 10

năm tới; phân tích mô
hình phát triển KH,CN

&ĐMST; phân tích mối

quan hệ giữa phát triển

KH,CN&ĐMST với phát
triển KT-XH ở VN,…

Hoạt động nghiên cứu



Hoạt động phối hợp:

- Trao đổi, hợp tác 

nghiên cứu.

- Tổ chức các hội 
thảo, hội nghị.

Mục đích hợp tác:

- Bổ sung kinh nghiệm 

quốc tế;

- Bổ sung các luận cứ 

khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây 

dựng Chiến lược 

phát triển 

KH,CN&ĐMST của 
Việt Nam 2021-2030. 

Tổ chức phối hợp: 

- Ngân hàng Thế giới;

- Tổ chức Nghiên cứu 

khoa học và Công 

nghiệp Australia 
(CSIRO),…

- Các tổ chức quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế



➢ Tổ chức hơn 50 buổi trao đổi, tọa đàm trong Thường

trực Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà

quản lý; làm việc trực tiếp với 15 đơn vị thuộc Bộ

KH&CN để xin ý kiến về mục tiêu và nội dung chính sẽ

đưa vào Chiến lược.

Hoạt động xin ý 
kiến góp ý, tổ chức 
toạ đàm, hội thảo, 
hội nghị

➢ Gửi xin ý kiến bằng văn bản tới 15 thành viên Thường

trực Tổ Biên tập và tổ chức 04 cuộc họp của Tổ Biên

tập, Ban Soạn thảo.

➢ Xây dựng và gửi đề cương chi tiết đến 24 bộ, ngành và

63 địa phương đề nghị cung cấp thông tin về nội dung

xây dựng Chiến lược.



Tổ chức 10 buổi xin ý kiến các chuyên gia cao cấp là các đồng chí nguyên LĐ Bộ KH&CN

và Hội đồng chính sách KH&CN QG, đại diện các Ban Chủ nhiệm các chương trình KH&CN

QG, các hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các nhóm Think-tank…

về dự thảo Chiến lược.

Lấy ý kiến 7 cơ quan của Đảng, Quốc hội, 28 bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và 63 địa

phương bằng văn bản về dự thảo Chiến lược và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện

nghiên cứu, trường đại học về dự thảo Chiến lược.

Tổ chức 03 hội thảo quy mô lớn với sự tham dự của các viện, trường, doanh nghiệp, nhà

khoa học, chuyên gia công nghệ tại 03 miền Bắc, Trung, Nam.

Hoạt động xin ý kiến góp ý, tổ chức toạ đàm, hội thảo, hội nghị



Xây dựng Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST 
đến năm 2030

Tờ trình Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban 
hành Chiến lược phát 
triển KH,CN&ĐMST 

đến năm 2030

Dự thảo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chiến lược 

phát triển KH,CN&ĐMST 
đến năm 2030

Báo cáo thuyết minh 
xây dựng Chiến lược 

phát triển KH,CN&ĐMST 
đến năm 2030



2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN KH&CN GIAI ĐOẠN 2011-2020



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KH&CN

KHXH&NV, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển đồng bộ.

KH&CN từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển KT-XH.

8/11 mục tiêu đã đạt được: (1) Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng

dụng công nghệ cao/GDP; (2) Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; (3) Giá trị giao dịch của thị

trường KH&CN; (4) Số lượng công bố quốc tế từ các đề tài nghiên cứu sử dụng NSNN; (5) Số

cán bộ NC&PT tính trên vạn dân; (6) Số doanh nghiệp KH&CN; (7) Số cơ sở ươm tạo công

nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; (8) Số lượng kỹ sư được đào tạo và sát hạch

theo chuẩn quốc tế.

3/11 mục tiêu chưa đạt được: (1) Tổng đầu tư xã hội và từ ngân sách nhà nước cho KH&CN;

(2) Số tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và quốc tế; (3) Số lượng

sáng chế đăng ký bảo hộ.



KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KH&CN

Hệ thống tổ chức, cơ chế 
quản lý, cơ chế hoạt động 
KH&CN tiếp tục được đổi
mới cơ bản, toàn diện và

đồng bộ.

Tiềm lực KH&CN quốc gia 
được tăng cường.

KHXH&NV, khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật và 
công nghệ phát triển đồng 
bộ; các hướng công nghệ 
ưu tiên đáp ứng yêu cầu 
phát triển KT-XH, y tế, 

AN- QP.

Nghiên cứu ứng dụng
KH&CN trong các ngành, 

lĩnh vực, vùng, địa phương
đóng góp quan trọng trong
phát triển KT-XH, phát huy
lợi thế vùng, địa phương.

Dịch vụ KH&CN đáp ứng 
kịp thời các yêu cầu của cơ

quan quản lý nhà nước, 
doanh nghiệp, góp phần

thúc đẩy phát triển KT-XH.



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Nguồn lực được tập trung để thực hiện các chương trình, đề án KH&CN quốc gia, nâng
cao năng lực KH&CN quốc gia.

Cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước cho KH&CN, huy động các nguồn lực xã hội cho
KH&CN được đổi mới.

Chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ KH&CN được xây dựng đồng bộ.

Thị trường KH&CN phát triển gắn với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Hội nhập quốc tế về KH&CN được thúc đẩy theo hướng hiệu quả, thực chất, rút ngắn
khoảng cách phát triển về trình độ KH&CN của Việt Nam với thế giới.



MỘT SỐ HẠN CHẾ



HẠN CHẾ TRONG NỘI DUNG VĂN BẢN CHIẾN LƯỢC 

❖ Chưa có sự thống nhất trong cách tính toán một số mục tiêu cụ thể của Chiến lược.

❖ Một số chỉ tiêu chưa theo thông lệ quốc tế hoặc chưa có trong thống kê quốc gia dẫn

đến không đảm bảo tính khả thi trong theo dõi chỉ tiêu.

❖ Còn thiếu các chỉ tiêu mục tiêu để phản ánh được thực chất đóng góp của KH&CN đối

với phát triển KT-XH.

❖ Còn thiếu sự gắn kết giữa một số mục tiêu và giải pháp của Chiến lược.

❖ Một số định hướng ưu tiên trong từng lĩnh vực KH&CN; trong từng ngành, lĩnh vực KT-

XH và vùng, địa phương còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm.



HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

Báo cáo hằng năm của các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai Chiến lược thực
chất là báo cáo về tình hình hoạt động KH&CN.

Chưa có sự phối hợp giữa đánh giá tình hình triển khai Chiến lược với tình hình triển khai
Kế hoạch 5 năm và đánh giá các chương trình KH&CN quốc gia.

Một số định hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN còn chưa được triển khai và đạt được
những kết quả như kỳ vọng.

Còn nhiều khó khăn, vướng mắc cản trở việc thực hiện các giải pháp về đổi mới cơ chế sử
dụng kinh phí nhà nước cho KH&CN, huy động các nguồn lực xã hội cho KH&CN; phát triển
thị trường KH&CN, phát triển doanh nghiệp KH&CN; hội nhập quốc tế về KH&CN;….

Còn những khó khăn nhất định trong việc đánh giá hiệu quả của Chiến lược.



HẠN CHẾ TRONG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

KH&CN chưa thực sự trở thành động lực và nền tảng cho phát triển KT-XH, tăng trưởng,
năng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Các chính sách kinh tế (chính sách đầu tư, thuế, đấu thầu, …) cản trở sự hấp thụ công
nghệ của doanh nghiệp.

Năng lực nghiên cứu ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học còn khiêm tốn,
trường đại học chưa phải là chủ thể nghiên cứu mạnh.

Năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới công nghệ, ĐMST của doanh nghiệp trong nước còn
nhiều hạn chế.

Đầu tư cho KH&CN còn hạn chế. Thiếu các tập thể khoa học mạnh, các chuyên gia đầu
ngành.

Thị trường KH&CN chậm phát triển. Hợp tác quốc tế chưa đi vào chiều sâu, thiếu trọng 
tâm, chưa chú trọng đến chuyển giao, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến.



NGUYÊN NHÂN 
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM



Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan

• Còn có khoảng cách giữa nhận thức và hành

động của các cấp, các ngành về vai trò của

KH&CN.

• Chưa có sự phân công rõ ràng các tổ chức

thực hiện và dự kiến nguồn lực thực hiện các

nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược.

• Nhiều mục tiêu, định hướng nhiệm vụ còn khá

chung, chưa cụ thể; một số mục tiêu chưa có

giải pháp thực hiện.

Nguyên nhân khách quan

• Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng,

cách thức vận hành nền kinh tế trong một thời

gian dài chưa tạo áp lực mạnh đối với nhu cầu

phát triển và ứng dụng KH&CN.

• Nhu cầu về đổi mới công nghệ kém do cạnh

tranh và tăng trưởng của doanh nghiệp chưa

dựa vào nhân tố công nghệ mà còn dựa chủ yếu

vào tăng quy mô vốn đầu tư, lao động giá rẻ,

khai thác tài nguyên và các lợi ích ngắn hạn.

• Pháp luật về đầu tư, tài chính chưa thực sự đồng

bộ với một số quy định của pháp luật về KH&CN.

• Hệ thống thông tin, thống kê KT-XH và KH&CN

còn nhiều hạn chế.



BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Mục tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN phải được lồng ghép với mục tiêu phát
triển KT-XH và thể hiện rõ trong định hướng của các ngành, các cấp.

2. Chú trọng kết hợp giữa phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia với tăng cường đóng góp
KH&CN với sự phát triển kinh tế đất nước; coi kết quả đóng góp của KH&CN vào phát
triển kinh tế là thước đo về hiệu quả của hoạt động KH&CN; xác định rõ các ngành,
lĩnh vực kinh tế dựa trên KH,CN&ĐMST, doanh nghiệp dựa trên KH&CN, sản phẩm
chủ lực dựa trên KH&CN.

3. Coi trọng việc triển khai văn bản Chiến lược phát triển KH&CN thông qua các kế hoạch
và chính sách cụ thể về KH&CN.

4. Đưa các chỉ tiêu, mục tiêu Chiến lược phát triển KH&CN vào hệ thống thông tin, thống
kê KT-XH và KH&CN để tạo thuận lợi cho công tác đánh giá hiện trạng và kết quả thực
hiện các mục tiêu, giải pháp Chiến lược.

5. Phân công rõ ràng các cơ quan, đơn vị chủ trì các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến
lược, dự kiến nguồn lực cho nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược và phân bổ hàng
năm cho những nhiệm vụ đó để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu, định
hướng nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược.



3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

• Nhận diện các bối cảnh quốc tế có ảnh hưởng đến: chính trị, kinh tế, xã hội, công
nghệ, luật pháp và môi trường của quốc gia.

• Xác định các thời cơ và thách thức đối với KH,CN&ĐMST Việt Nam.

Phân tích PESTLE

• Phân tích thẻ điểm cân bằng trong KH,CN&ĐMST gồm: (i) đóng góp của
KH,CN&ĐMST cho người dân, doanh nghiệp và khu vực nhà nước; (ii) việc ban
hành các chính sách về KH,CN&ĐMST; (iii) về tiềm lực KH,CN&ĐMST quốc gia; (iv)
về tài chính của KH,CN&ĐMST.

• Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống KH,CN&ĐMST Việt Nam.

Phân tích thẻ điểm cân bằng (BSC)

• Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức (SWOT).

• Lập Ma trận TOWS là các kịch bản xảy ra nhằm phát huy điểm mạnh (S), khắc phục
điểm yếu (W), tận dụng thời cơ (O), giảm thiểu thách thức (T) để từ đó đề xuất các
giải pháp.

Phân tích SWOT

• Xác định các lĩnh vực công nghệ ưu tiên dựa trên lấy ý kiến chuyên gia độc lập
nhiều vòng.

Phương pháp Delphi



Các điểm mạnh

(S)

Các điểm yếu

(W)

Các cơ hội

(O)
Tấn công
(Khai thác tối đa)

Điều chỉnh
(Khôi phục điểm mạnh)

Các nguy cơ

(T)

Phòng thủ
(Quan sát cạnh tranh chặt

chẽ)

Cầm cự
(Xoay sở để đảo ngược

tình thế)

Các kịch bản về giải pháp Chiến lược



4. Hiện trạng KH,CN&ĐMST Việt Nam: điểm mạnh và hạn chế (phân tích 
dựa trên công cụ thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard) 

Đối tượng phục vụ/
Khách hàng

Người dân

Doanh nghiệp/Thị
trường

Nhà nước

Thể chế và
chính sách

Văn bản
định hướng

Các chính sách
KH,CN&ĐMST 

cụ thể

Bộ máy

Tiềm lực
KH,CN&ĐMST 

quốc gia

Đầu tư

Nhân lực

Tổ chức KH&CN

Cơ sở hạ tầng

Doanh nghiệp

Mạng lưới/
Kết nối

Tài sản trí tuệ

Tài chính
(đầu ra của

KH,CN&ĐMST)

Giá trị thương
mại hoá kết quả 

nghiên cứu

Thị trường
KH&CN



Đối tượng phục vụ/khách hàng

Khía cạnh Điểm mạnh Hạn chế

Người dân

• Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân

• An ninh lương thực

• Bảo đảm QP-AN

• Hạ tầng giao thông, viễn thông

• Dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, tài

chính

• Đời sống tinh thần

• Phát triển bền vững

• Phát triển con người

• Năng lực về KHCN&ĐMST của VN còn khoảng cách so với

các quốc gia phát triển

Doanh 

nghiệp/

Thị trường

• Cung cấp ý tưởng cho các doanh nghiệp

• Góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho doanh

nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các

mặt hàng xuất khẩu

• Cung cấp tri thức, công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dịch vụ

KH&CN, đổi mới quy trình, quản lý cho doanh nghiệp còn yếu

• Đóng góp cho sự phức hợp của thị trường và nền kinh tế

• Kết nối giữa viện - trường và doanh nghiệp

• Nhân lực có kỹ năng và trình độ cao cho doanh nghiệp

• Cơ chế, chính sách chưa tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội

địa tiếp cận tham gia chuỗi giá trị

• Nguy cơ tụt hậu về công nghệ so với các nước dẫn đầu

Nhà nước

• KHXH&NV, khoa học lý luận chính trị đã cung

cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối,

chính sách, pháp luật

• VN có uy tín trong một số lĩnh vực nghiên cứu

• Đóng góp của KH&CN còn hạn chế đối với công tác xây

dựng thể chế, hoạt động quản trị điều hành của Nhà nước,

cải cách hành chính.



Thể chế và chính sách

Khía cạnh Điểm mạnh Hạn chế

Văn bản 

định hướng

• Hệ thống nghị quyết

định hướng cho

KH,CN&ĐMST đầy đủ

và cập nhật

• Hạn chế của Chiến lược KH&CN 2011-2020: Một số mục tiêu cụ thể

của Chiến lược chưa có sự thống nhất trong cách tính toán; chưa có đủ

số liệu tính toán, không tính toán được; Còn thiếu các chỉ tiêu mục tiêu

để phản ánh được thực chất đóng góp của KH&CN đối với phát triển

KT-XH; Chưa có sự gắn kết giữa mục tiêu và giải pháp của Chiến lược

Chính sách 

cụ thể về STI

• Hệ thống luật về

KH&CN tương đối đầy

đủ, phù hợp với thông

lệ quốc tế

• Chính sách, quy định pháp luật về kinh tế, đầu tư, thương mại, tài

chính, đất đai,… chưa đồng bộ với các quy định về KH,CN&ĐMST

• Hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN cồng kềnh, tính hệ thống, khả

thi chưa cao thậm chí cản trở hoạt động KH,CN&ĐMST

• Chưa có chính sách riêng về ĐMST;

• Việc đánh giá, thử nghiệm chính sách chưa thực sự là căn cứ xây dựng

chính sách; cơ sở thông tin để xây dựng, đánh giá chính sách

KH,CN&ĐMST hạn chế;

• Hệ thống bảo vệ các quyền liên quan đến KH,CN&ĐMST còn yếu

• Các công cụ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH,CN&ĐMST

chưa phù hợp

Bộ máy tổ 

chức

• Có hệ thống quản lý nhà

nước về KH,CN&ĐMST

đến tận địa phương và

các Bộ, ngành

• Đội ngũ quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST suy giảm về chất lượng và

số lượng

• Bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo và kém hiệu quả

• Nhận thức và tư duy về KH,CN&ĐMST chưa theo kịp với thực tiễn



Tiềm lực KH,CN&ĐMST quốc gia
Khía cạnh Điểm mạnh Hạn chế

Đầu tư • Nhà nước ưu tiên nguồn lực đầu tư cho

KH&CN

• Đầu tư của xã hội cho KH,CN&ĐMST ngày một

tăng

• Hình thành các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm

cho ĐMST

• Tổng đầu tư xã hội cho KH,CN&ĐMST còn thấp

• Đầu tư của khu vực tư nhân cho KH,CN&ĐMST còn thấp

• Cơ cấu đầu tư cho KH&CN chưa hợp lý, thủ tục cấp phát kinh phí bất

cập, các quy định chi tiêu đối với Quỹ KH&CN của doanh nghiệp

chưa phù hợp

Nhân lực • Nguồn nhân lực KH,CN&ĐMST được tăng

cường

• Có sự kết nối giữa đào tạo đại học và nhu cầu

của doanh nghiệp

• Đã quan tâm đến tôn vinh các nhà khoa học

• Nhân lực KH,CN&ĐMST còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất

lượng

• Các chính sách thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng

cao chưa phát huy hiệu quả; phân bổ nhân lực KH,CN&ĐMST chưa

hợp lý

• Hệ thống giáo dục – đào tạo không đáp ứng được yêu cầu của thị

trường lao động

• Chất lượng đào tạo nhân lực không đồng đều, nguy cơ thiếu hụt

nhân lực trong một số lĩnh vực

Tổ chức • Đã hình thành một hệ thống các tổ chức

KH&CN

• Đã xuất hiện một số Viện nghiên cứu trong lĩnh

vực công nghệ cao, công nghệ 4.0 của các

doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân

• Hình thành một số tổ chức KH&CN tiên tiến

theo mô hình của thế giới

• Bước đầu xây dựng các nhóm nghiên cứu

mạnh, các nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng

• Mạng lưới tổ chức KH&CN công lập hoạt động chưa hiệu quả

• Kết quả nghiên cứu của các tổ chức KH&CN chưa đáp ứng được

yêu cầu của thị trường

• Các tổ chức KH&CN còn tập trung vào việc nghiên cứu để có thu

nhập nuôi bộ máy

• Hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu chưa

được quan tâm

• Thiếu các tổ chức KH&CN được xếp hạng khu vực và thế giới



Tiềm lực KH,CN&ĐMST quốc gia

Khía cạnh Điểm mạnh Hạn chế

Cơ sở hạ

tầng

• Đã hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ

phát triển KH,CN&ĐMST

• Hạ tầng năng lượng được đầu tư lớn

• Hạ tầng KH,CN&ĐMST còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu

cầu. Hệ thống cơ sở dữ liêu còn thiếu và chưa đồng bộ.

Hệ thống thông tin, thống kê KH&CN chưa đáp ứng việc

xây dựng các chiến lược, chính sách

Doanh nghiệp

• Khu vực tư nhân ở Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể

• Khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ vai trò

chủ đạo trong nền kinh tế

• Đầu tư startup ứng dụng công nghệ cao đang là xu

hướng được Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi và đã

có một số kết quả nhất định

• Năng lực công nghệ của doanh nghiệp còn ở mức thấp;

mức độ phức hợp trong sản xuất và xuất khẩu còn thấp,

phụ thuộc công nghệ nước ngoài cao; đầu tư vào cơ sở

hạ tầng kỹ thuật số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số

còn thấp

• Thiếu sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp; doanh

nghiệp khó tiếp cận vốn;

• Doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư NC&PT;

• Đa số các doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng

người lao động với các mức kỹ năng cần thiết

Mạng lưới/

Kết nối

• Hệ thống ĐMST quốc gia ở Việt Nam đang trong quá

trình hình thành và hoàn thiện

• Chính phủ nỗ lực thúc đẩy liên kết Viện - Trường –

doanh nghiệp

• Cấu trúc thể chế và quản trị KH,CN&ĐMST rất phức tạp

• Thiếu các tổ chức trung gian kết nối cung cầu

Tài sản trí tuệ

• Hệ thống luật pháp về hoạt động sở hữu trí tuệ đáp

ứng được hội nhập quốc tế. Nhận thức của doanh

nghiệp về vai trò của tài sản trí tuệ ngày càng tăng.

Số lượng nhãn hiệu, sáng chế được cấp đăng ký

ngày càng cao.

• Sở hữu trí tuệ chưa là công cụ của hoạt động

KH,CN&ĐMST. Số lượng đơn sáng chế còn ít; nhận thức

của các nhà khoa học về sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ. Bảo

hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ yếu



Khía cạnh Điểm mạnh Hạn chế

• Nhà nước đã ban hành và triển khai

các cơ chế chính sách nhằm hình

thành và thúc đẩy thị trường KH&CN

• Thị trường KH&CN là thị trường phát triển chậm

nhất so với các thị trường hàng hóa và dịch vụ

khác

• Chu trình ĐMST chưa đầy đủ, mới quan tâm đến

KH&CN mà chưa tính đến các yếu tố như thị

trường, doanh nghiệp dẫn đến các kết quả nghiên

cứu khoa học chưa đáp ứng nhu cầu của doanh

nghiệp và thị trường

• Năng lực hấp thụ, đổi mới công nghệ của doanh

nghiệp còn yếu

• Các định chế trung gian thúc đẩy giao dịch công

nghệ còn thiếu và yếu

• Các thể chế về cho vay, góp vốn, định giá công

nghệ, định giá tài sản trí tuệ chưa phát triển.

Tài chính



5. CÁC XU THẾ TÁC ĐỘNG TỚI KH,CN&ĐMST VIỆT NAM        

GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC



Xu thế lớn 1: Chuyển dịch sức mạnh kinh tế toàn cầu

CƠ HỘI

- Có cơ hội tiếp cận các các tập đoàn đa quốc 
gia có trình độ cao;

- Tạo động lực để thúc đẩy doanh nghiệp đầu 
tư cho KH,CN&ĐMST; 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 

- Gia tăng cơ hội hợp tác liên chính phủ về 
KH,CN&ĐMST;

- Có cơ hội phát triển doanh nghiệp 
FINTECH; 

- Tạo cơ hội hợp tác về KH,CN&ĐMST

THÁCH THỨC

- Gia tăng cạnh tranh với các QG trong thu 
hút đầu tư; 

- Tiếp cận vốn đầu tư nước ngoài cho 
KH&CN gặp khó khăn hơn; 

- Khó khăn trong tiếp cận công nghệ; 

- Các Chính phủ sẽ hạn chế xuất khẩu công 
nghệ nguồn, công nghệ cao; 

- Có thể dẫn đến sự phụ thuộc, độc quyền về 
công nghệ; 

- Năng lực về KH,CN&ĐMST của VN còn 
khoảng cách so với các QG phát triển.



Xu thế lớn 2: Vị thế địa chính trị của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới

CƠ HỘI

- Có cơ hội tiếp cận các giải pháp, sáng kiến 
về KH,CN&ĐMST; 

- VN có cơ hội khi trọng tâm của nền kinh tế
thế giới đang dịch chuyển về phía Đông & 
phía Nam

THÁCH THỨC

- VN chưa chủ động đề xuất và khai thác các 
sáng kiến khu vực về KH,CN&ĐMST; 

- Yêu cầu tăng cường tiềm lực về KH&CN 
trong lĩnh vực QP-AN; 

- Các vấn đề về môi trường xuyên biên giới 
khó đạt được các thỏa thuận chung



Xu thế lớn 3: Toàn cầu hoá

CƠ HỘI

- Tăng cơ hội tham gia của sản phẩm VN vào
chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tăng độ phức tạp/tinh vi của thị trường.

- Tăng cơ hội tiếp nhận công nghệ từ nước
ngoài với chi phí thấp.

- Có cơ hội tiếp cận công nghệ mới và hoàn
thiện.

- Có cơ hội tiếp cận nguồn dữ liệu xuyên biên
giới.

THÁCH THỨC

- Sản phẩm VN phải cạnh tranh trên thị
trường nội địa.

- Đầu tư toàn cầu cho KH,CN&ĐMST giảm.

- Yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng tạo
sức ép cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ
và thúc đẩy ĐMST.

- Thị trường của các sản phẩm KH&CN giảm.

- Phải đầu tư bứt phá, liên tục tái đầu tư;
nâng cao hiệu quả đầu tư cho KH,CN&
ĐMST.

- Nhiều vấn đề đặt ra về quản lý ứng dụng
công nghệ, vấn đề về công tác lưu trữ, chia
sẻ dữ liệu; an ninh mạng.



Xu thế lớn 4: KH,CN&ĐMST ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối 
với tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia

CƠ HỘI

- Gia tăng đầu tư của khu vực tư nhân cho
KH&CN.

- Tăng cơ hội tiếp cận các công nghệ cao
trong lĩnh vực QP-AN.

- Thúc đẩy, hình thành và ứng dụng tài sản trí
tuệ từ kết quả KH&CN; mở rộng thị trường
cho tài sản trí tuệ.

- Tạo cơ hội cho nhà nghiên cứu, nhà công
nghệ VN tham gia vào các ngành công nghiệp
thâm dụng tri thức.

- Thúc đẩy hình thành, phát triển một số
ngành công nghiệp công nghệ cao có nhiều
tiềm năng đóng góp cho GDP.

- VN có cơ hội học hỏi kinh nghiệm nước
ngoài.

THÁCH THỨC

- Yêu cầu về kiểm soát công nghệ gia tăng.

- Gia tăng khối lượng công việc đối với hệ
thống xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
của VN.

- Tri thức về KH&CN ngày càng được giữ bí
mật và bảo hộ ➔ khó khăn trong đạt được
mục tiêu về khoa học mở.

- Các cơ chế, chính sách của VN chưa tạo
điều kiện cho việc thử nghiệm các chính sách
mang tính đột phá.



Xu thế lớn 5: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

CƠ HỘI

- Tạo thuận lợi để phát triển các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ,
mô hình kinh doanh mới.

- Giảm chi phí và nguồn lực trong thương mại hoá kết quả 
nghiên cứu.

- Thúc đẩy ĐMST mở.

- Các sản phẩm của VN có cơ hội tiếp cận nhanh, thuận lợi với 
thị trường toàn cầu thông qua các nền tảng số.

- Các vấn đề của VN sẽ được giải quyết bằng nguồn lực toàn 
cầu.

- Kinh tế tuần hoàn giúp giảm chi phí sản xuất và giảm tác 
động tiêu cực tới môi trường. 

- Nhu cầu đẩy mạnh các giải pháp tích hợp về KH,CN&ĐMST 
phục vụ cuộc sống.

- Tạo động lực cho phát triển nguồn nhân lực KH&CN.

- Cộng đồng người Việt có nhiều cơ hội phát huy kỹ năng.

- Thúc đẩy văn hoá và thể chế khuyến khích doanh nghiệp
khởi nghiệp dựa trên công nghệ.

- Tạo ra một số nghề nghiệp mới dựa trên công nghệ.

- Làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản 
xuất – kinh doanh, tiêu dùng và đời sống.

THÁCH THỨC

- Kinh tế số dẫn đến yêu cầu cao về ĐMST trong
thời gian ngắn.

- Tạo áp lực đổi mới về thể chế và chất lượng
nguồn nhân lực.

- Sức ép về gia tăng vốn đầu tư và phát triển hạ
tầng năng lượng;

- Hạ tầng và các giải pháp KH,CN&ĐMST và đào
tạo nguồn nhân lực có năng lực nghiên cứu, ĐMST.

- Phải thay đổi về phương thức quản lý nguồn nhân
lực KH&CN.

- Chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp dựa trên công nghệ.

- Hình thành một số chuẩn mực xã hội mới mà thể
chế và chính sách về KH,CN&ĐMST không theo
kịp.



Xu thế lớn 6: Xu hướng thay đổi/dịch chuyển cơ cấu xã hội

CƠ HỘI

- Tạo ra các phương thức làm việc và kinh
doanh mới.

- Thúc đẩy sự phát triển của một số lĩnh vực
KH&CN.

- Tăng cơ hội tiếp cận nguồn tri thức với mạng
lưới rộng hơn thông qua các platform.

- Đẩy mạnh lực lượng lao động trong lĩnh vực
KH, CN&ĐMST.

- Tăng nhu cầu ứng dụng công nghệ số và các
thiết bị thông minh.

- Tăng nhu cầu ứng dụng các vật liệu tiên tiến,
công nghệ và năng lượng xanh.

THÁCH THỨC

- Tăng nguy cơ rủi ro trong hợp tác và đầu tư về
KH&CN.

- Sức ép phải đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh
vực KH&CN; phát triển công nghệ cao, công nghệ
4.0.

- Đứt gãy chuỗi giá trị toàn cầu ảnh hưởng tới VN.

- Nguồn nhân lực KH&CN ở độ tuổi sáng tạo có xu
hướng giảm dần.

- Gia tăng sự bất bình đẳng trong tiếp cận công
nghệ.

- Yêu cầu cân đối đầu tư cho khu vực nông thôn-
miền núi, người dân tộc, người yếu thế; người có
thu nhập thấp;

- Chính sách KH&CN chủ yếu tác động đến doanh
nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không
được lợi.



Xu thế lớn 7: Biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên

CƠ HỘI

- VN có cơ hội tham gia và hợp tác với các QG khác
nhằm giải quyết vấn đề này.

- Sự chuyển đổi/mất sinh kế của cộng đồng phụ
thuộc vào thiên nhiên.

- Nhu cầu ĐMST trong sản xuất lương thực ngày
càng tăng.

- Tăng nhu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến ứng
phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng các vật liệu tiên
tiến, công nghệ và năng lượng xanh trong đời sống.

- Nhiều hỗ trợ tài chính quốc tế trong nghiên cứu, áp
dụng công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu và thân
thiện môi trường.

- Ứng dụng KH,CN&ĐMST để tiết kiệm trong sử
dụng tài nguyên cho phát triển.

- Phát triển các công nghệ sử dụng năng lượng tái
tạo.

THÁCH THỨC

- Các dịch vụ dựa vào hệ sinh thái bị thiệt hại do tác
động của biến đổi khí hậu.

- Năng suất nông nghiệp bị ảnh hưởng do nước biển
dâng.

- Ảnh hưởng tới trợ cấp xã hội và đào tạo nghề
nghiệp.

- Giá thành năng lượng tái tạo hiện cao hơn so với
các nguồn năng lượng hoá thạch.

- Nguồn cung năng lượng còn hạn chế, chưa đáp
ứng nhu cầu nếu áp dụng các công nghệ hiện đại.

- Chưa có quy định cụ thể và rõ ràng quản lý các
công nghệ biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen.

- Sức ép đối với KH&CN trong nghiên cứu, tìm kiếm
các giải pháp tiết kiệm tài nguyên; tìm nguồn vật liệu
mới.



6. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
KH,CN&ĐMST ĐẾN NĂM 2030



MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN LƯỢC



Khẳng định vai trò của KH,CN&ĐMST là
đột phá chiến lược, là động lực chính của
tăng trưởng kinh tế.

Phát triển mạnh mẽ KH,CN&ĐMST để tạo
bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả
và sức cạnh tranh để phát triển KT-XH
nhanh và bền vững.

Lấy việc nâng cao trình độ công nghệ của
nền kinh tế là tiêu chí đánh giá hiệu quả
hoạt động của KH&CN.

Phát triển KH,CN&ĐMST đáp ứng các yêu
cầu, ứng phó các thách thức và tận dụng
các cơ hội đặt ra từ bối cảnh mới như cuộc
CMCN lần thứ tư, chuyển đổi số, đại dịch
COVID toàn cầu.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN LƯỢC



MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN LƯỢC

Tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách

đặc thù vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao

công nghệ.

Chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật

pháp, chính sách kinh tế, tài chính, đầu tư đối với

hoạt động KH,CN&ĐMST, về tự chủ của tổ chức

KH&CN.

Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách

mới, chấp nhận rủi ro trong việc triển khai và ứng

dụng công nghệ mới, ĐMST, mô hình kinh doanh

mới.

Thúc đẩy xã hội hoá các nguồn đầu tư cho
KH,CN&ĐMST, đặc biệt là từ doanh nghiệp.



MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN LƯỢC

Làm rõ nội hàm về ĐMST. ĐMST là quá trình chuyển ý tưởng, tri thức mới thành kết quả

cụ thể như sản phẩm, dịch vụ, quy trình,... nhằm mang lại lợi ích gia tăng cho KT-XH;
ĐMST không tách rời KH&CN.

Phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm; viện

nghiên cứu, trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh.

Bên cạnh việc theo đuổi phát triển công nghệ mới và mở rộng đường biên công nghệ,

tập trung thúc đẩy áp dụng, lan tỏa nhanh các công nghệ hiện có vào nền kinh tế.
Thúc đẩy năng lực ứng dụng, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp. Tăng

cường năng lực quản lý, quản trị công nghệ và ĐMST của doanh nghiệp.

Gắn kết chặt chẽ KHXH&NV với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ

trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Xác định rõ các chỉ tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát triển

KH,CN&ĐMST trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, các địa phương



1. Khẳng định vai

trò, vị trí và yêu

cầu đóng góp của

KH,CN&ĐMST

đối với phát triển

KT-XH, đảm bảo

QP-AN..

2. Phát triển đồng

bộ, liên ngành, có

trọng tâm, trọng

điểm các lĩnh vực

KH&CN. Phát triển

hệ thống ĐMST

quốc gia, ngành,

vùng, trong đó

doanh nghiệp đóng

vai trò là trung tâm.

3. Kết hợp hài

hòa, hiệu quả

giữa phát triển

năng lực nội sinh

với tận dụng tối đa

cơ hội, nguồn lực

bên ngoài.

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

Căn cứ xác định

❖ Các quan điểm phát triển

đất nước giai đoạn tới

được đề cập trong các

văn bản.

❖ Kế thừa có chọn lọc các

quan điểm phát triển của

Chiến lược KH&CN 2011

– 2020.

❖ Bổ sung nội hàm mới để

phù hợp với bối cảnh

mới.

❖ Tham khảo Chiến lược

phát triển KH,CN&ĐMST

của một số quốc gia.



MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

KH,CN&ĐMST được phát
triển vững chắc, thực sự
trở thành động lực tăng
trưởng, góp phần quyết
định đưa VN trở thành
nước đang phát triển có
công nghiệp hiện đại, thu
nhập trung bình cao.

Góp phần phát triển toàn
diện văn hóa, xã hội, con
người, bảo đảm QP-AN,
bảo vệ môi trường và phát
triển bền vững; nâng cao vị
thế, uy tín quốc tế của VN.

KH,CN&ĐMST có tiềm lực và
trình độ tiên tiến ở nhiều lĩnh
vực quan trọng, thuộc nhóm
dẫn đầu trong các nước có thu
nhập trung bình cao; trình độ,
năng lực công nghệ, ĐMST
của doanh nghiệp đạt mức
trên trung bình của thế giới;
một số lĩnh vực KH&CN đạt
trình độ quốc tế.

Căn cứ xác định

Triển khai các quan điểm phát triển KH,CN&ĐMST đến năm

2030 đã được xác định.

Căn cứ vào Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030 và một số

văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Kế thừa và điều chỉnh mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát

triển KH&CN 2011 - 2020.



1. Bám sát 

các quan 

điểm phát 

triển KH,CN&

ĐMST và 

mục tiêu tổng 

quát đã được 

xác định.

2. Phù hợp với 

mục tiêu trong 

các văn bản 

định hướng 

của Đảng và 

Nhà nước: 

Nghị quyết 20-

NQ/TW, Kết 

luận 50-

KL/TW,… 

3. Phù hợp với 

mục tiêu trong 

Chiến lược 

phát triển KT-

XH 10 năm

2021-2030.

4. Phân tích 

bối cảnh quốc 

tế, trong nước; 

dự báo các cơ

hội, thách thức

tác động đến 

phát triển 

KH,CN&ĐMST 

10 năm tới.

5. So sánh 

với số liệu 

của một số

quốc gia.

6. Dựa trên 

các tính 

toán, cơ sở 

khoa học và 

phù hợp với 

điều kiện

thực tế của 

VN. 

Căn cứ đề xuất các mục tiêu cụ thể

MỤC TIÊU CỤ THỂ



CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

MT1. Nâng cao đóng góp của
KH,CN&ĐMST vào tăng trưởng
kinh tế.

MT2. KH,CN&ĐMST đóng vai trò
quan trọng trong phát triển công
nghiệp mũi nhọn.

MT3. KH,CN&ĐMST góp phần quan
trọng trong xây dựng, phát triển giá
trị văn hóa, xã hội, con người VN;
cung cấp luận cứ khoa học cho việc
hoạch định đường lối, chủ trương,
chính sách phát triển đất nước;
đóng góp vào chỉ số phát triển con
người.

MT4. Chỉ số ĐMST toàn cầu (GII) không
ngừng được cải thiện, thuộc nhóm 40
quốc gia hàng đầu thế giới.

MT5. Đến 2025, đầu tư cho KH&CN đạt

1,2%-1,5% GDP, trong đó tổng chi quốc gia

cho NC&PT đạt 0,8%-1% GDP và đóng góp

của xã hội cho NC&PT chiếm từ 60%-

65%. Đến 2030, đầu tư cho KH&CN

đạt 1,5%-2% GDP, trong đó tổng chi quốc gia

cho NC&PT đạt 1%-1,2% GDP và đóng góp

của xã hội cho NC&PT chiếm 65%-70%.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ



MT6. Đến 2025, số nhân lực NC&PT đạt 10
người/1 vạn dân; đến 2030 đạt 12 người/1
vạn dân.

MT7. Hệ thống tổ chức KH&CN được cơ cấu
lại. Đến 2025, có 25-30 tổ chức KH&CN được
xếp hạng khu vực và thế giới, đến 2030 có 40-
50 tổ chức KH&CN được xếp hạng khu vực
và thế giới.

MT8. Đến 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu
chí của doanh nghiệp KH&CN và số doanh
nghiệp khởi nghiệp ĐMST tăng khoảng hai
lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có
hoạt động ĐMST đạt 40% trong tổng số
doanh nghiệp.

MT9. Số lượng công bố quốc tế tăng trung
bình 10%/năm. Số lượng đơn đăng ký sáng
chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung
bình 16 - 18%/năm. Phát triển được hạ tầng
chất lượng quốc gia (NQI) đáp ứng yêu cầu
hội nhập quốc tế mạnh mẽ về tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng, thuộc nhóm 50 quốc gia
hàng đầu thế giới.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ



1. Các quan 

điểm và mục 

tiêu phát triển 

KH,CN&ĐMST 

đến năm 2030

đã được xác

định.

2. 3. Kế thừa có 

điều chỉnh các 

định hướng

nhiệm vụ của 

Chiến lược 

KH&CN 2011-

2020; bổ sung 

nội hàm mới 

phù hợp với tình 

hình hiện nay và 

bối cảnh mới…

4. 5. Dựa trên các

phương pháp

xác định các lĩnh

vực KH&CN ưu

tiên, định hướng

công nghệ ưu

tiên.

ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

Căn cứ đề xuất các định hướng chủ yếu

Đồng bộ với 

những nội 

dung có liên 

quan trong các 

văn bản của 

Đảng và Nhà 

nước đã ban 

hành về định 

hướng phát 

triển KT-XH, 

KH,CN&ĐMST

Tham 

khảo các 

dự báo về 

xu hướng 

phát triển 

KH,CN

&ĐMST

6. Tham khảo 

định hướng 

phát triển 

KH,CN&

ĐMST trong 

Chiến lược 

KH,CN

&ĐMST của 

một số nước.



ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

1. Định hướng 

nhiệm vụ trọng 

tâm phát triển 

KH,CN&ĐMST 

KH,CN&ĐMST tập trung phục vụ phát triển

KT-XH bền vững, bao trùm, bảo đảm quốc

phòng, an ninh.

Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về

KH,CN&ĐMST.

Phát triển tiềm lực KH,CN&ĐMST.

Thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong

doanh nghiệp và phát triển thị trường

KH&CN.



2. Định hướng phát triển 
nghiên cứu khoa học

Khoa học xã
hội và nhân

văn

Khoa học
tự nhiên

ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST



www.website.com

3. Định hướng

phát triển, ứng

dụng công nghệ

ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

➢ Công nghệ thông tin và truyền thông

➢ Công nghệ sinh học

➢ Công nghệ vật liệu mới

➢ Công nghệ chế tạo - tự động hóa

➢ Công nghệ biển

➢ Công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng

phó với biến đổi khí hậu

➢ Công nghệ năng lượng

➢ Công nghệ môi trường

➢ Công nghệ vũ trụ

➢ Công nghệ xây dựng, giao thông và hạ

tầng tiên tiến, thông minh



ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

4. Định hướng hoạt 

động đổi mới sáng tạo 

Hoạt động đổi mới 

sáng tạo trong các 

ngành nông nghiệp

Hoạt động đổi mới 

sáng tạo trong các 

ngành công 

nghiệp, xây dựng, 

giao thông

Hoạt động đổi mới 

sáng tạo trong các 

ngành dịch vụ

Hoạt động đổi mới 

sáng tạo trong các 

vùng



NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

Các quan điểm, các mục tiêu và
định hướng phát triển
KH,CN&ĐMST đến năm 2030 đã
được xác định.

Đối chiếu với những nội dung có
liên quan đến giải pháp phát triển
KH,CN&ĐMST trong các văn bản
đã ban hành về định hướng phát
triển đất nước đến 2030.

Kế thừa và điều chỉnh các giải
pháp trong Chiến lược phát triển
KH&CN giai đoạn 2011 – 2020;
tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu,
thời cơ, thách thức (SWOT).

Căn cứ đề xuất



NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST

1. Đổi mới cơ chế hoạt động KH,CN&ĐMST, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST

2. Xây dựng hệ thống ĐMST quốc gia

3. Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho KH,CN&ĐMST

4. Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KH&CN khác trở thành các chủ thể
nghiên cứu mạnh

5. Phát triển nguồn nhân lực KH,CN&ĐMST có trình độ và năng lực sáng tạo cao

6. Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng KH,CN&ĐMST

7. Thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh nghiệp

8. Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST

9. Tăng cường các hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về KH,CN&ĐMST



(1) Đổi mới cơ chế hoạt động KH,CN&ĐMST, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST

Sửa đổi, 
hoàn thiện
hệ thống

pháp luật về
KH&CN,

các luật liên 
quan để 

phù hợp với 
những yêu 
cầu mới đặt 

ra trong
phát triển

KH,CN&ĐM
ST, thúc đẩy 
ĐMST gắn 

với KH&CN.

Đổi mới 
toàn diện 
hoạt động 
quản lý, 
triển khai
các nhiệm 
vụ KH&CN 
các cấp.

Tái cơ cấu 
các chương 
trình, nhiệm 
vụ KH&CN
theo chuỗi 
giá trị của 
sản phẩm, 
tạo giá trị 
gia tăng.

Thống nhất
quản lý nhà 

nước về 
KH,CN&
ĐMST.

Phát triển 
hệ thống dự 

báo 
KH&CN, 
xây dựng 

định hướng 
phát triển 

công nghệ, 
bản đồ 

công nghệ, 
lộ trình đổi 
mới công 
nghệ của 

một số lĩnh 
vực ưu tiên.

Đo lường 
và đánh giá 

hiệu quả 
hoạt động 

KH,CN&ĐM
ST của các 
viện nghiên 
cứu, trường 
đại học và 

doanh 
nghiệp theo 
các chuẩn 
mực quốc 

tế.

Các ngành, 
địa phương 
đưa các chỉ

tiêu phát 
triển

KH,CN&
ĐMST vào 
nội dung 

chiến lược, 
kế hoạch, 
quy hoạch 
phát triển 

của ngành, 
địa phương.



(2) Xây dựng hệ thống ĐMST quốc gia

Phát triển hệ
sinh thái ĐMST 

quốc gia liên
kết chặt chẽ với
khu vực và thế
giới. Phát triển 
các hệ sinh thái 

ĐMST trong 
các ngành công 

nghiệp, nông 
nghiệp và dịch 

vụ.

Phát triển hệ 
thống các trung 

tâm ĐMST 
quốc gia, các 

trung tâm 
ĐMST ngành,

vùng, các trung 
tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp 
sáng tạo .

Triển khai mạnh 
mẽ các nền 

tảng ĐMST mở, 
mạng lưới 
ĐMST mở.

Tăng cường 
liên kết các 
mạng lưới 

ĐMST, mạng 
lưới khởi 

nghiệp ĐMST, 
các trung tâm 

ĐMST, các
trung tâm 

nghiên cứu 
khoa học và 

phát triển công 
nghệ trong và 
ngoài nước.

Hoàn thiện hệ 
thống tổ chức, 

chức năng, nhiệm 
vụ, tăng cường 

đầu tư nhân lực, 
tài chính, cơ sở 
hạ tầng cho các 
đơn vị sự nghiệp 

công lập thực 
hiện chức năng, 
nhiệm vụ ứng 
dụng, chuyển 
giao tiến bộ 

KH,CN&ĐMST 
thuộc các Sở 

KH&CN.



(3) Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho KH,CN&ĐMST

Bảo đảm chi cho
KH,CN&ĐMST từ 2% trở
lên trong tổng chi NSNN 
hằng năm và tăng dần

theo yêu cầu phát triển của
sự nghiệp KH&CN. Đảm
bảo các khoản chi đúng
mục đích cho hoạt động

KH,CN&ĐMST.

Rà soát, tháo gỡ các rào
cản, hạn chế nhằm tăng số
lượng và quy mô của quỹ

phát triển KH&CN của
doanh nghiệp.

Hoàn thiện cơ chế đối tác
công tư, hành lang pháp lý 
cho đầu tư thiên thần, các 
quỹ đầu tư mạo hiểm, các 
quỹ đầu tư cộng đồng, các 
nền tảng công nghệ số huy 
động vốn đầu tư nhằm huy 
động thêm các nguồn lực 

đầu tư cho KH,CN&ĐMST.



(4) Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KH&CN khác trở thành
các chủ thể nghiên cứu mạnh

Sửa đổi, hoàn
thiện quy định

pháp luật về cơ
chế tự chủ của

các tổ chức
KH&CN công lập.

Sắp xếp thu gọn
đầu mối hệ thống 

tổ chức viện 
nghiên cứu công 

lập. Chú trọng
xây dựng một số 
viện nghiên cứu 
thuộc các ngành, 
vùng kinh tế trở 
thành các trung 
tâm nghiên cứu 

ứng dụng và 
ĐMST.

Triển khai các 
chính sách, giải 
pháp để đại học 

thực sự trở thành 
các trung tâm 

nghiên cứu khoa 
học, phát triển 
công nghệ, là 
nguồn cung tri 

thức cho các hoạt 
động ĐMST.

Tập trung phát 
triển một số tổ 

chức KH&CN đạt 
trình độ khu vực

và thế giới.



(5) Phát triển nguồn nhân lực KH,CN&ĐMST có trình độ và năng lực sáng tạo cao

Chuẩn bị trước
một bước nguồn

nhân lực
KH,CN&ĐMST 
trong tương lai.

Đầu tư xây dựng
đội ngũ nhân lực
KH&CN trình độ

cao.

Triển khai các 
giải pháp nâng 

cao số lượng và 
chất lượng 

nguồn nhân lực 
KH,CN&ĐMST

đáp ứng nhu cầu 
của khu vực 

doanh nghiệp.

Khuyến khích, hỗ 
trợ doanh nghiệp 
phát triển nguồn 
nhân lực quản trị 

công nghệ và 
quản lý doanh 

nghiệp .

Thúc đẩy thu hút 
và dịch chuyển 

nhân lực 
KH,CN&ĐMST.



(6) Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng KH,CN&ĐMST

Tiếp tục phát triển mạnh
mẽ các khu công nghệ 

cao, khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, khu 

công nghệ thông tin
tập trung.

Phát triển hệ thống phòng
thí nghiệm mạnh.

Phát triển hệ thống tạp 
chí KH&CN trong nước 

đạt trình độ quốc tế.

Triển khai mạnh mẽ hạ 
tầng chất lượng quốc gia. 
Xây dựng chỉ số Hạ tầng 

chất lượng quốc gia (NQI) 
trong Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành KH&CN.

Tiếp tục đầu tư nâng cao 
năng lực của hệ thống 

thông tin KH,CN&ĐMST 
quốc gia.



(7) Thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh nghiệp

Nhà nước 
hỗ trợ DN 
nâng cao 
khả năng 

tiếp cận với 
thông tin 

công nghệ 
trong nước 
và quốc tế.

Rà soát, 
sửa đổi 
đồng bộ 
giữa các 
quy định 
của pháp 

luật về 
thuế, tài 

chính, tín 
dụng và 
quy định 
pháp luật 

về KH&CN.

Thúc đẩy 
hình thành 

và phát 
triển bộ 

phận 
nghiên cứu 

và phát 
triển trong 
các doanh 

nghiệp.

Đẩy mạnh 
chuyển 
giao tri 

thức, đào 
tạo nhân 

lực 
KH,CN& 
ĐMST 

thông qua 
doanh

nghiệp FDI.

Tập trung 
triển khai 
các giải 

pháp phát 
triển thị 
trường 

KH&CN, 
các giải 

pháp thúc 
đẩy đầu ra 

cho sản
phẩm của 

doanh 
nghiệp.

Tiếp tục rà 
soát, điều 

chỉnh, triển 
khai các cơ 
chế, chính 

sách để 
phát triển 
mạnh mẽ 

doanh 
nghiệp

KH&CN, 
doanh 
nghiệp 

công nghệ 
cao, doanh 
nghiệp khởi 

nghiệp 
sáng tạo.

Tăng 
cường hỗ 
trợ hoạt 

động của 
các hiệp hội 

doanh 
nghiệp

nhằm thúc 
đẩy liên kết 

các hoạt 
động 

KH,CN& 
ĐMST giữa 
các doanh 

nghiệp.



(8) Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST

Tăng cường hợp tác 
quốc tế trong nghiên 

cứu khoa học, phát triển 
và ứng dụng công nghệ, 
mua bán, chuyển giao 
các sản phẩm KH&CN, 
triển khai các mô hình, 

giải pháp ĐMST, bảo hộ 
và phát triển tài sản trí 

tuệ, đảm bảo tiêu 
chuẩn, chất lượng 

hàng hóa.

Chủ động mở rộng hợp 
tác quốc tế hướng vào 
hỗ trợ một số lĩnh vực 
KH&CN nhằm đạt trình 

độ quốc tế.

Chủ động tham gia 
đóng góp có hiệu quả 
vào xây dựng khuôn 

khổ, luật pháp quốc tế 
về KH,CN&ĐMST. Chủ 
động tham gia các liên 
minh nghiên cứu quốc 
tế về các vấn đề mới 

phát sinh.



(9) Tăng cường hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về KH,CN&ĐMST

Tiếp tục duy trì và phát 
triển các giải thưởng 
nghiên cứu quốc gia 

dành cho các nhà 
nghiên cứu có thành 
tích xuất sắc. Hình 
thành thêm các giải 

thưởng dành cho hoạt 
động ĐMST, cho doanh 

nghiệp có hoạt động 
ĐMST.

Khuyến khích, hỗ trợ
thanh, thiếu niên nâng 

cao hiểu biết về KH&CN 
và định hướng nghề
nghiệp vào lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật.

Tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông 

về KH,CN&ĐMST.



7. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 



7. Các tổ chức tham gia triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030

Bộ KH&CN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Tài chính 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Bộ Nội vụ 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

Các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KH&CN khác, các doanh nghiệp

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội -
nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức khác



Bộ KH&CN

❖Chủ trì, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược; đôn đốc các bộ, ngành, địa
phương triển khai thực hiện Chiến lược; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược.

❖Tổ chức xây dựng và thực hiện các kế hoạch KH,CN&ĐMST 5 năm, hàng năm; các
chương trình, đề án KH&CN quốc gia,….

❖Đề xuất cơ cấu phân bổ NSNN dành cho KH,CN&ĐMST.

❖Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan
liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có
thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển KH,CN&ĐMST.

❖Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan
liên quan điều chỉnh và xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách thống nhất, đồng bộ để
thúc đẩy hoạt động ĐMST gắn với KH&CN.

❖Chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng quốc
gia về KH,CN&ĐMST.



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Bố trí nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển KH,CN&ĐMST

của Chiến lược trong kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước, ngành và địa

phương.

Chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các bộ, ngành có liên quan thu hút các

doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư vào các hoạt động KH,CN&ĐMST;

triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý công nghệ, năng

lực sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bố trí nguồn lực đầu tư ưu tiên cho các dự án xây dựng tiềm lực KH,CN&ĐMST

trọng điểm, các viện nghiên cứu, trường ĐH và các phòng thí nghiệm đạt chuẩn

quốc tế, trung tâm ĐMST quốc gia và của vùng, địa phương.

Ban hành theo thẩm quyền, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ

chế, chính sách về đầu tư tạo động lực cho các hoạt động KH,CN&ĐMST và ứng

dụng KH,CN&ĐMST phục vụ phát triển KT-XH.



Bộ Tài chính 

➢ Cân đối NSNN hàng năm cho

KH,CN&ĐMST; bảo đảm theo kế hoạch

hàng năm để tạo thuận lợi và nâng cao

hiệu quả của các hoạt động KH,CN&ĐMST.

➢ Ban hành theo thẩm quyền, xây dựng trình

cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế,

chính sách về tài chính tạo động lực cho

các hoạt động KH,CN&ĐMST và ứng dụng

KH,CN&ĐMST phục vụ phát triển KT-XH.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các bộ,

ngành có liên quan triển khai các hoạt động

đào tạo kiến thức, kỹ năng về KH,CN&ĐMST,

đào tạo STEM, STEAM trong các trường phổ

thông, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực

KH,CN&ĐMST trong trường ĐH, các hoạt động

xây dựng trường ĐH trở thành các trung tâm

nghiên cứu mạnh.



Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các bộ, ngành 

có liên quan triển khai các hoạt động đào tạo kiến 

thức, kỹ năng về KH,CN&ĐMST trong các trường 

nghề.

Bộ Nội vụ 

Ban hành theo thẩm quyền, xây dựng trình cấp có

thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách về tổ

chức, cán bộ tạo động lực cho các hoạt động

KH,CN&ĐMST.

Bộ Thông tin và Truyền thông

❖ Chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN, các bộ, ngành có

liên quan phát huy tính hiệu quả của các phương

tiện truyền thông đại chúng, truyền thông mới, tạo

điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ KH,CN&ĐMST.

❖ Chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN phát triển các nền

tảng, giải pháp CNTT-TT hỗ trợ cho phát triển

KH,CN&ĐMST.

Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ KH&CN, các bộ, ngành có liên quan

thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về

KH,CN&ĐMST, thu hút, huy động nguồn nhân lực chất

lượng cao là người nước ngoài, người Việt Nam ở

nước ngoài tham gia hoạt động KH,CN&ĐMST tại Việt

Nam.



Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW

❖ Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục

tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp có

liên quan trong Chiến lược phát triển

KH,CN&ĐMST đến năm 2030 của quốc gia

vào chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm,

hàng năm của ngành và địa phương.

❖ Trực tiếp tổ chức thực hiện các mục tiêu,

nhiệm vụ và giải pháp chiến lược thuộc lĩnh

vực QLNN của bộ, ngành và địa phương.

Các viện nghiên cứu, trường đại học, 

các KH&CN khác, các doanh nghiệp

❖ Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

❖ Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng nhiệm

vụ và giải pháp có liên quan trong Chiến lược

phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 của

quốc gia vào chiến lược phát triển, kế hoạch

5 năm, hàng năm của tổ chức mình.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề

nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã

hội, tổ chức khác theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực

tham gia thực hiện Chiến lược.




