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I- TÌNH HÌNH 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chủ trƣơng xuyên suốt và nhất quán của 
Đảng, Nhà nƣớc ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm 
đổi mới, nhất là trong 10 năm (2011 - 2020), công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã 
thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế ở mức cao, đạt bình quân 6,17%/năm, chất lƣợng 
tăng trƣởng đƣợc cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỉ trọng đóng góp vào GDP của công 
nghiệp và dịch vụ đạt 72,7% vào năm 2020, đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc đang 
phát triển có thu nh p trung bình  Công nghiệp đƣợc cơ cấu lại theo hƣớng giảm 
tỉ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo; đã hình thành đƣợc một số ngành công nghiệp có quy mô lớn, có khả 
năng cạnh tranh và vị trí vững chắc trên thị trƣờng quốc tế  Ngành nông nghiệp 
tăng trƣởng ổn định và bền vững, từng bƣớc đƣợc cơ cấu lại theo hƣớng hiện 
đại  Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trƣởng kinh tế ngày càng tăng; đã 
hình thành đƣợc một số ngành dịch vụ có hàm lƣợng khoa học, công nghệ cao  
Phát triển văn hoá, xã hội, con ngƣời đƣợc quan tâm; đời sống v t chất, tinh 
thần của Nhân dân không ngừng đƣợc cải thiện. 

Tuy nhiên, mục tiêu trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào 
năm 2020 không hoàn thành; tăng trƣởng kinh tế không đạt mục tiêu chiến lƣợc 
đề ra, tốc độ có xu hƣớng giảm dần theo chu kỳ 10 năm; có nguy cơ tụt h u và 
rơi vào bẫy thu nh p trung bình  Nội lực của nền kinh tế còn yếu, năng suất lao 
động thấp, ch m đƣợc cải thiện; năng lực độc l p, tự chủ thấp, phụ thuộc nhiều 
vào khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; khu vực kinh tế tƣ nhân trong nƣớc chƣa 
đáp ứng đƣợc vai trò là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá; doanh nghiệp nhà nƣớc còn nhiều hạn chế; đổi mới và nâng cao hiệu 
quả kinh tế t p thể còn nhiều khó khăn  Công nghiệp phát triển thiếu bền vững, 
giá trị gia tăng thấp, chƣa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; 
các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn, 
công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp thông minh phát triển ch m  Các ngành dịch vụ 
quan trọng chiếm tỉ trọng nhỏ, liên kết với các ngành sản xuất yếu  Đô thị hoá 
chƣa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển 
văn hoá, xã hội, con ngƣời, môi trƣờng còn nhiều hạn chế, bất c p  
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Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại chủ yếu là do: Nh n thức, lý 

lu n, mô hình, mục tiêu, tiêu chí về công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn nhiều nội 

dung chƣa rõ, chƣa sát thực tiễn, còn chủ quan, duy ý chí; chƣa có nghị quyết 

chuyên đề của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc  Chƣa xác định 

rõ trọng tâm ƣu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ƣu 

tiên, công nghiệp mũi nhọn  Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực còn 

nhiều hạn chế, chƣa hiệu quả; nguồn lực của Nhà nƣớc bố trí cho phát triển 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo còn thấp, phân bổ, sử dụng chƣa hiệu 

quả; thiếu nguồn nhân lực chất lƣợng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công 

nghệ, đổi mới sáng tạo  Thể chế, cơ chế, chính sách còn nhiều bất c p, chƣa đáp 

ứng yêu cầu phát triển; hệ thống các tiêu chuẩn, định mức còn lạc h u, không 

khuyến khích, thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ  Chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, ch m đƣợc khắc phục; năng lực thể chế 

hoá, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng còn hạn chế  

Chƣa quan tâm kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa 

phƣơng và ngƣời đứng đầu trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc là quá trình chuyển đổi căn bản, 

toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội, dựa chủ yếu vào sự phát triển của công 

nghiệp và dịch vụ trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; là 

nhiệm vụ trung tâm của chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền 

kinh tế độc l p, tự chủ, chủ động, tích cực hội nh p quốc tế sâu rộng, phát triển 

nhanh và bền vững, trở thành nƣớc phát triển, có thu nh p cao theo định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa  

- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc là sự nghiệp của toàn 

dân và cả hệ thống chính trị, lấy con ngƣời là trung tâm, doanh nghiệp là chủ 

thể, bảo đảm hài hoà giữa phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội, bảo vệ môi trƣờng; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình đô thị 

hoá, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trƣởng, cơ cấu lại nền kinh 

tế và chuyển dịch cơ cấu lao động  

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải khai thác và phát huy tốt nhất mọi 

tiềm năng, lợi thế của đất nƣớc, của từng vùng và địa phƣơng; lợi thế của nền 

kinh tế đi sau và đang trong thời kỳ dân số vàng; kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa 

phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang 

nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, t p trung phát triển một số ngành 

dịch vụ có lợi thế, có hàm lƣợng tri thức và công nghệ cao, chú trọng đẩy mạnh 

dịch vụ hoá các ngành công nghiệp  Coi phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến 

là then chốt; chuyển đổi số là phƣơng thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 

nông thôn là một trong những nhiệm vụ ƣu tiên hàng đầu. 



Genius3.doc 3 

- Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần có lộ trình và bƣớc đi cụ thể, 

có trọng tâm, trọng điểm; ƣu tiên nguồn lực, có các cơ chế, chính sách đột phá, 

phù hợp để phát triển các cực tăng trƣởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công 

nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ có 

giá trị gia tăng cao; tăng cƣờng liên kết ngành và liên kết vùng; xác định nguồn 

lực trong nƣớc là cơ bản, chiến lƣợc, lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài 

là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong nƣớc (bao gồm cả doanh nghiệp nhà 

nƣớc và doanh nghiệp tƣ nhân) là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp FDI 

có vai trò quan trọng, đột phá. 

- Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải bảo đảm ổn định 

kinh tế vĩ mô; chủ động và tích cực hội nh p quốc tế sâu rộng, hiệu quả; khơi 

d y khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo; phát 

huy giá trị tinh hoa văn hoá dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ con ngƣời Việt Nam và 

truyền thống của giai cấp công nhân, vai trò xung kích, đi đầu của đội ngũ trí 

thức và doanh nhân Việt Nam  

2. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Việt Nam cơ bản đạt đƣợc các 

tiêu chí của nƣớc công nghiệp, là nƣớc đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, 

thu nh p trung bình cao; đời sống của Nhân dân đƣợc nâng cao  Xây dựng nền 

công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng 

thích ứng, chống chịu cao, từng bƣớc làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của 

các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn. 

Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hƣớng sinh thái, ứng dụng mạnh 

mẽ khoa học - công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ đƣợc cơ cấu lại đồng bộ, 

hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lƣợng, hiệu 

quả và năng lực cạnh tranh đƣợc nâng cao, hình thành đƣợc nhiều ngành dịch 

vụ mới, có giá trị gia tăng cao  

3. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân 

đầu ngƣời theo giá hiện hành đạt khoảng 7 500 USD; GNI bình quân đầu ngƣời 

theo giá hiện hành đạt trên 7 000 USD  Đóng góp của năng suất nhân tố tổng 

hợp (TFP) vào tăng trƣởng kinh tế ở mức trên 50%; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 

cầu (GII) thuộc nhóm 40 nƣớc dẫn đầu thế giới  

- Tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dƣới 20%; tỉ lệ 

lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%; tỉ lệ ngƣời dân 

trong độ tuổi lao động đƣợc đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%; đạt 

khoảng 260 sinh viên trên một vạn dân  

- Thuộc nhóm 3 nƣớc dẫn đầu ASEAN về năng lực cạnh tranh công nghiệp; 

tỉ trọng công nghiệp đạt trên 40% GDP; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 

đạt khoảng 30% GDP; tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao 
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trong các ngành chế biến, chế tạo đạt trên 45%; giá trị gia tăng công nghiệp chế 

tạo, chế biến bình quân đầu ngƣời đạt trên 2 000 USD  Tỉ trọng của khu vực 

dịch vụ đạt trên 50% GDP, trong đó du lịch đạt 14 - 15% GDP. 

- Hình thành đƣợc một số t p đoàn, doanh nghiệp công nghiệp trong nƣớc 

có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành 

công nghiệp nền tảng, công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn; xây dựng và 

phát triển đƣợc một số cụm liên kết ngành công nghiệp trong nƣớc có quy mô 

lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế; làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, 

nông nghiệp. 

- Xây dựng đƣợc ngành công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự 

lực, tự cƣờng, lƣỡng dụng, hiện đại  

- Tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP  Hoàn thành xây dựng chính 

phủ số, thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực 

ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số  

- Tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 50%  Phấn đấu đạt đƣợc các chỉ tiêu về sử dụng 

hiệu quả tài nguyên (đất, nƣớc, khoáng sản), tái sử dụng, tái chế chất thải tƣơng 

đƣơng với các nƣớc dẫn đầu ASEAN; chỉ số hiệu quả môi trƣờng (EPI) đạt 

trên 55  Chỉ số phát triển con ngƣời (HDI) duy trì trên 0,7. 

4. Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành nƣớc phát triển, có thu 

nh p cao, thuộc nhóm các nƣớc công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực Châu Á  

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Đổi mới tƣ duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc 

- Xác định nội dung cốt lõi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nƣớc giai đoạn 2021 - 2030 là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ, tạo ra bứt phá về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các 

ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, 

hiệu quả, bền vững; nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất, công nghệ và thị 

trƣờng, bảo vệ và phát huy tốt thị trƣờng trong nƣớc; chuyển dịch cơ cấu nội 

ngành công nghiệp sang các ngành có tính nền tảng, ƣu tiên, mũi nhọn, có hàm 

lƣợng công nghệ và giá trị gia tăng cao; chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm 

dụng tài nguyên, năng lƣợng sang các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp 

phát thải cácbon thấp; cơ cấu lại các ngành nông nghiệp và dịch vụ dựa trên nền 

tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới có tính 

liên ngành và giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh dịch vụ hoá các ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo  Giai đoạn 2031 - 2045, t p trung nâng cao chất lƣợng công 

nghiệp hoá và đẩy mạnh hiện đại hoá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền 

kinh tế và đời sống xã hội  
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- Nâng cao nh n thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, doanh 

nghiệp và ngƣời dân; cụ thể hoá các quan điểm, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc với xây dựng và thực hiện lu t pháp, 

chính sách, hệ thống quy hoạch quốc gia và các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch 

liên quan  Thực hiện phân công, phân cấp triệt để trong quản lý nhà nƣớc về 

phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; bảo đảm nguyên tắc một cơ quan 

thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và 

chịu trách nhiệm chính  Nâng cao năng lực dự báo; xây dựng bộ tiêu chí đánh 

giá kết quả công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên phạm vi cả nƣớc, từng vùng và 

địa phƣơng; tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm ngƣời 

đứng đầu cấp uỷ và chính quyền các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện  

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nƣớc 

- Đẩy nhanh thể chế hoá các nghị quyết, kết lu n của Đảng có liên quan 

đến công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Ƣu tiên xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp lu t chuyên ngành về phát triển công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công 

nghiệp đặc thù nhƣ công nghiệp công nghệ số, công nghiệp quốc phòng, an ninh, 

năng lƣợng   ; tạo l p khung pháp lu t cho phát triển sản xuất thông minh, mô 

hình nhà máy thông minh, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về sản 

xuất thông minh; đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ 

thu t của các ngành, lĩnh vực sát với thực tiễn, tiệm c n với chuẩn mực quốc tế  

Xây dựng lộ trình, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho thực hiện chuyển đổi 

năng lƣợng xanh, bền vững, phù hợp với xu thế của thế giới, bảo đảm vững chắc 

an ninh năng lƣợng quốc gia  

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới 

sáng tạo phù hợp với thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế  Có chính sách ƣu 

đãi phù hợp về thuế, tài chính, tín dụng, đất đai    cho nghiên cứu khoa học - công 

nghệ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ cho nghiên cứu và triển khai; tạo thu n 

lợi cho trích l p và sử dụng hiệu quả quỹ đầu tƣ cho khoa học - công nghệ, đổi 

mới sáng tạo của doanh nghiệp  Ban hành cơ chế, chính sách về phát triển 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các ngành công nghiệp nền tảng, công 

nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn thông qua tăng cƣờng chính sách đặt 

hàng đào tạo và thực hiện hỗ trợ tài chính của Nhà nƣớc đối với cơ sở đào tạo 

và ngƣời học  Rà soát, hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển các ngành 

công nghiệp nền tảng, công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn theo hƣớng 

không ƣu đãi theo diện rộng, dàn trải đến các phân ngành công nghiệp, t p trung 

vào các lĩnh vực đƣợc xác định theo tiêu chí phù hợp cho từng giai đoạn; bổ 

sung các chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu, công nghệ, vốn 

đầu tƣ, mua bán, sáp nh p doanh nghiệp    Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để 

khắc phục chồng chéo, bất c p không phù hợp trong chính sách ƣu đãi thuế theo 

ngành, lĩnh vực đầu tƣ và theo địa bàn; có các chính sách thuế nhằm khuyến 

khích phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với mục tiêu 
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thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ mới, các công nghệ ƣu tiên phát 

triển, xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo. 

- Xây dựng khung pháp lu t cho phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ 

số; ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các chính sách thí điểm, đặc thù 

cho các hoạt động phát triển, thử nghiệm và áp dụng các sản phẩm, giải pháp, 

dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ số và nền tảng số; tăng cƣờng 

chính sách đặt hàng, giao nhiệm vụ sản xuất, chính sách mua sắm công theo 

hƣớng ƣu tiên sử dụng hàng hoá trong nƣớc, nâng cao giá trị gia tăng và tỉ lệ nội 

địa hoá  Thể chế hoá các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển công nghiệp 

quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hƣớng lƣỡng dụng, hiện đại. 

- Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai, tín dụng, tài chính, khoa học, công 

nghệ, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tƣ tƣ nhân, đầu tƣ nƣớc ngoài vào 

nông nghiệp, nông thôn để thúc đẩy và hỗ trợ quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá nông nghiệp, nông thôn.  

- Rà soát, hoàn thiện lu t chuyên ngành về du lịch, thƣơng mại, đƣờng 

sắt, bƣu chính, công nghệ thông tin, viễn thông và các lu t có liên quan; tiếp tục 

hoàn thiện chính sách, pháp lu t, đẩy mạnh xã hội hoá để cơ cấu lại các ngành 

dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, nhất là trong các lĩnh vực thƣơng 

mại điện tử, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục, logistics, du lịch, các 

dịch vụ mới của nền kinh tế số    Có chiến lƣợc, cơ chế, chính sách mới vƣợt 

trội, cạnh tranh quốc tế cao để thúc đẩy hình thành một số trung tâm du lịch, 

trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực và quốc tế tại 

một số đô thị  

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, thí điểm thực hiện các cơ chế phù hợp để 

tạo đột phá cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là đƣờng bộ, đƣờng sắt  Rà soát, 

sửa đổi pháp lu t về ngân sách nhà nƣớc và các quy định liên quan theo hƣớng 

tăng cƣờng phân cấp huy động, sử dụng nguồn lực đầu tƣ ở Trung ƣơng và địa 

phƣơng, tạo điều kiện thu n lợi cho các địa phƣơng cùng đầu tƣ ngân sách vào 

các hạ tầng dùng chung, hạ tầng liên kết vùng  Nghiên cứu hình thành quỹ phát 

triển hạ tầng  Ban hành cơ chế, chính sách phù hợp về đền bù, hỗ trợ tái định cƣ, 

thu hồi đất phục vụ cho các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng cấp quốc gia, cấp 

vùng  Đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của các khu công nghệ cao, 

khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin t p trung  

Xây dựng khung tiêu chí và hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển các khu 

công nghiệp sinh thái, thông minh, khu đô thị công nghiệp - thƣơng mại - dịch vụ  

- Hoàn thiện các tiêu chí về đầu tƣ để lựa chọn, ƣu tiên thu hút đầu tƣ phù 

hợp với chiến lƣợc, quy hoạch, định hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực, địa 

bàn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Có cơ chế, chính sách ƣu đãi 

vƣợt trội, cạnh tranh quốc tế tạo điều kiện kinh doanh thu n lợi thu hút các dự 

án lớn, trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao, thu hút FDI từ các đối tác 

thuộc các nƣớc phát triển  Hoàn thiện khung pháp lu t cho hoạt động đầu tƣ ra 
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nƣớc ngoài của doanh nghiệp, mua bán và sáp nh p doanh nghiệp, thoái vốn 

đầu tƣ tại nƣớc ngoài, mua bán, chuyển giao công nghệ  Hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách, tiêu chí giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nƣớc và 

ngƣời quản lý theo mục tiêu và hiệu quả tổng thể  

3. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cƣờng; 

nâng cao năng lực ngành xây dựng 

- Đẩy nhanh thực hiện các chủ trƣơng của Đảng về định hƣớng xây dựng 

chính sách phát triển công nghiệp quốc gia  Tiếp tục cơ cấu lại ngành công 

nghiệp; thực hiện điều chỉnh phân bố không gian phát triển công nghiệp của 

vùng, địa phƣơng theo hƣớng gắn với các vùng động lực, cực tăng trƣởng, hành 

lang kinh tế trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, lợi thế của 

từng vùng, bảo đảm tính chuyên môn hoá cao, tăng cƣờng tính liên kết nội vùng 

và liên vùng; hình thành các vùng công nghiệp, vành đai công nghiệp, cụm liên 

kết ngành công nghiệp, khu công nghiệp, trọng tâm là hình thành các cụm liên 

kết ngành công nghiệp; xây dựng và triển khai có hiệu quả quy hoạch vùng 

nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là đối với các ngành dệt may, 

da giày, chế biến nông sản, thực phẩm  

- Xây dựng và triển khai chƣơng trình quốc gia về nâng cao năng lực độc 

l p, tự chủ, tự lực, tự cƣờng của nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045 (Make in 

Vietnam 2045) theo hƣớng chú trọng nâng cao tự chủ về nguyên liệu, công 

nghệ, sản xuất và thị trƣờng, tăng cƣờng năng lực sáng tạo và thiết kế, phát triển 

các ngành công nghiệp sử dụng nhiều công nghệ, có giá trị gia tăng cao và các 

ngành công nghiệp phát thải cácbon thấp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu 

tƣ vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ 

nguồn  Ƣu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để 

phát triển những lĩnh vực ƣu tiên của các ngành công nghiệp nền tảng: Luyện 

kim (ƣu tiên phát triển thép hợp kim, thép đặc chủng phục vụ công nghiệp chế 

tạo máy thế hệ mới, nhất là cho quốc phòng, an ninh); cơ khí chế tạo (ƣu tiên 

phát triển cơ khí chế tạo cho sản xuất máy nông nghiệp, ô tô, tàu biển, thiết bị 

công trình, thiết bị năng lƣợng, thiết bị điện, thiết bị y tế); hoá chất (ƣu tiên phát 

triển các loại hoá chất cơ bản, hoá dầu, hoá dƣợc, phân bón); công nghiệp năng 

lƣợng (ƣu tiên phát triển công nghiệp năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng mới); v t 

liệu (ƣu tiên phát triển v t liệu mới); công nghệ số (ƣu tiên phát triển trí tuệ 

nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn v t, 

thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn)  

- Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn: Công nghiệp 

sản xuất rô bốt, ô tô, thiết bị tích hợp v n hành tự động, điều khiển từ xa; công 

nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; công nghiệp sinh học (t p trung 

vào gen, dƣợc phẩm và các chế phẩm sinh học); công nghiệp dệt may, da giày ở 
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các khâu tạo giá trị gia tăng cao dựa trên quy trình sản xuất thông minh, tự động 

hoá; công nghiệp văn hoá... Khuyến khích các t p đoàn, doanh nghiệp trong 

nƣớc liên kết, liên doanh với doanh nghiệp nƣớc ngoài sản xuất thiết bị năng 

lƣợng sạch, tái tạo, hệ thống pin lƣu trữ, công nghệ và sản phẩm tiết kiệm năng 

lƣợng, đào tạo, chuyển giao công nghệ. 

- Phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hƣớng 

lƣỡng dụng, hiện đại, tự lực, tự cƣờng, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân 

sinh, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia  Tăng cƣờng liên kết, chuyển 

giao, chuyển đổi công nghệ giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc 

phòng, hình thành một số nền tảng đổi mới sáng tạo dùng chung  Tăng cƣờng 

hợp tác, liên doanh, liên kết, đầu tƣ nguồn lực hỗ trợ các cơ sở dân sinh phục vụ 

công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh  Cơ cấu lại các cơ sở công nghiệp 

quốc phòng, hình thành các cơ sở công nghiệp an ninh bảo đảm tinh gọn, hiệu 

quả, hiện đại theo hƣớng lƣỡng dụng, hiện đại. 

- Xây dựng và triển khai chƣơng trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến 

năm 2030, chú trọng đáp ứng các quy tắc về nguồn gốc xuất xứ trong các hiệp 

định thƣơng mại tự do, t p trung vào các lĩnh vực: Điện tử thông minh, ô tô, dệt 

may - da giày, cơ khí và tự động hoá, nông nghiệp và công nghệ sinh học, công 

nghệ cao; có cơ chế khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp FDI chuyển 

giao công nghệ; quy hoạch và có cơ chế, chính sách đột phá, khuyến khích phát 

triển các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ t p trung  Hình thành hệ thống khu công 

nghiệp hiện đại quy mô lớn theo hƣớng sinh thái đi đôi với phát triển khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho phát triển 

công nghiệp tại khu vực nông thôn, miền núi  Tiếp tục nghiên cứu và triển khai 

thí điểm các mô hình khu kinh tế đặc thù, khu thƣơng mại tự do, trung tâm tài 

chính quốc tế, các mô hình kinh tế mới tại một số địa phƣơng có tiềm năng và 

đáp ứng các điều kiện, tiêu chí. 

- Có chiến lƣợc và chính sách nâng cao năng lực ngành xây dựng  

Khuyến khích phát triển một số t p đoàn xây dựng quy mô lớn, hoạt động hiệu 

quả, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Phát triển ngành công nghiệp sản xuất v t 

liệu xây dựng thành ngành kinh tế mạnh, đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng 

cơ bản nhu cầu trong nƣớc; hạn chế, tiến tới dừng các hoạt động sản xuất v t 

liệu xây dựng sử dụng không hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi 

trƣờng, ƣu tiên phát triển v t liệu xanh, v t liệu mới thân thiện với môi trƣờng. 

4. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; 

tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn  Ƣu tiên đầu tƣ phát 
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triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng kết nối nông 

thôn với đô thị, nhất là hạ tầng thuỷ lợi, giao thông v n tải, hạ tầng thƣơng mại, 

kho bãi, bảo quản, chế biến nông sản; đẩy nhanh xây dựng hạ tầng số và dữ liệu 

số nông nghiệp, nông thôn; nâng cấp, hiện đại hoá và phát triển sàn giao dịch 

cho các nông sản chủ lực, xây dựng các trung tâm h u cần biên m u  Hình thành 

các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh nông 

nghiệp tại một số vùng sản xuất nông nghiệp t p trung  Khuyến khích phát triển 

công nghiệp cơ khí, hoá chất và công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và chế biến nông, lâm, thuỷ sản  Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo 

hƣớng sản xuất hàng hoá lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trƣờng, thúc 

đẩy cơ giới hoá đồng bộ, hiện đại hoá trong toàn bộ chuỗi cung ứng; chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hƣớng tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm 

và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi 

giá trị, phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản  Thúc 

đẩy chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả nông nghiệp, nông thôn; ƣu 

tiên bố trí nguồn lực và có cơ chế, chính sách đặc thù để xã hội hoá, thực hiện 

có hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hƣớng tới nông thôn 

mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Thúc đẩy dịch vụ hoá các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tiếp tục 

cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ 

số, phát triển dịch vụ công nghệ cao, các loại dịch vụ mới của nền kinh tế số  

T p trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ có lợi thế và có hàm lƣợng tri 

thức, công nghệ cao nhƣ: Du lịch, thƣơng mại, viễn thông, công nghệ thông tin, 

logistics, dịch vụ kỹ thu t, dịch vụ tƣ vấn pháp lý    Xây dựng hệ sinh thái đồng 

bộ, hiện đại hoá và mở rộng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán, y tế và chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, 

công nghiệp văn hoá và dịch vụ văn hoá, thể thao, dịch vụ thƣơng mại    Hình 

thành một số trung tâm dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục, tài chính, logistics tầm cỡ 

khu vực và quốc tế  Đẩy nhanh tiến trình xây dựng và có cơ chế vƣợt trội để 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị có tiềm năng trở thành các 

trung tâm tài chính quốc tế  

5. Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá  

- Đẩy nhanh thể chế hoá và cụ thể hoá chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng 

về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo  Ƣu tiên đầu tƣ cho khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đi trƣớc một bƣớc; có lộ trình tăng tỉ lệ chi từ 

ngân sách nhà nƣớc tính trên GDP cho nghiên cứu và phát triển, phấn đấu đến 

năm 2030 đạt tỉ lệ thuộc nhóm 3 nƣớc đứng đầu ASEAN, tiệm c n tỉ lệ bình 

quân chung của các nƣớc thuộc khối OECD  

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, 

nông nghiệp và dịch vụ gắn với các chuỗi giá trị nội địa, khu vực và toàn cầu, 
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các cụm liên kết ngành với vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn, t p trung 

vào các ngành có giá trị xuất khẩu và doanh thu lớn nhƣ dệt may, da giày, điện tử, 

thiết bị, máy móc, chế biến gỗ, chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, dƣợc 

phẩm… Phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm 

đổi mới sáng tạo ngành, vùng, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo nhằm 

phát triển, tích hợp hình thành các cụm liên kết đổi mới sáng tạo với các khu 

công nghệ cao, khu dân cƣ, trung tâm tài chính, quỹ đầu tƣ mạo hiểm, trƣờng 

đại học, viện nghiên cứu  Triển khai mạnh mẽ các vƣờn ƣơm công nghệ, nền 

tảng đổi mới sáng tạo mở, mạng lƣới đổi mới sáng tạo mở  Khuyến khích doanh 

nghiệp thành l p các trung tâm nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo  

- Thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách mới, đặc thù về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số địa phƣơng, trƣờng đại học, viện nghiên 

cứu, doanh nghiệp đƣợc giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, 

công nghệ nguồn. Rà soát, cơ cấu lại các chƣơng trình, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ theo hƣớng ƣu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công 

nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn, nông nghiệp công nghệ cao, các ngành 

dịch vụ có giá trị gia tăng cao  Rà soát, nâng cấp và đổi mới cơ chế v n hành hệ 

thống các phòng thí nghiệm do Nhà nƣớc đầu tƣ  Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản 

và nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh nhƣ toán học, 

v t lý, hoá học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển… làm chủ 

công nghệ lõi, công nghệ nguồn  

- Rà soát, hoàn thiện các chiến lƣợc về giáo dục, đào tạo, phát triển nhân 

lực quốc gia phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quy hoạch lại 

mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc lĩnh vực kỹ 

thu t, công nghệ  Triển khai các hoạt động đào tạo kiến thức, kỹ năng về khoa 

học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trƣờng phổ thông. Hình thành các 

chƣơng trình cấp quốc gia và cấp địa phƣơng, ngành, lĩnh vực về đào tạo, thu 

hút, trọng dụng nhân tài, lao động có kỹ năng, chuyên môn cao. Xây dựng và 

triển khai chƣơng trình đào tạo chuyên gia, nhân lực chất lƣợng cao, lao động 

kỹ thu t trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, công nghiệp ƣu tiên, công 

nghiệp mũi nhọn  Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ lao động nông thôn; tăng 

số lƣợng lao động kỹ thu t có tay nghề; phát triển nhân lực nghiên cứu, chuyên 

gia trong nông nghiệp  Khuyến khích phát triển các nền tảng dạy và học trực 

tuyến mở, các mô hình đại học mới thích ứng với quá trình chuyển đổi số  

6. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hoá 

nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nƣớc 

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã 

hội; ƣu tiên phát triển một số công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia và vùng về 

giao thông, thích ứng với biến đổi khí h u, năng lƣợng, hạ tầng số, các công trình 
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hạ tầng xã hội về y tế, giáo dục của vùng  Phát triển hệ thống đƣờng bộ cao tốc 

đạt mục tiêu 5 000 km vào năm 2030  Quan tâm đúng mức và phát triển kết cấu 

hạ tầng đƣờng sắt có trọng tâm, trọng điểm; t p trung cải tạo, nâng cấp để tiếp 

tục khai thác có hiệu quả các tuyến đƣờng sắt hiện có; nghiên cứu, sớm đầu tƣ 

xây dựng tuyến đƣờng sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đƣờng sắt đô thị tại 

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác, một số tuyến 

đƣờng sắt kết nối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng 

biển  Đẩy nhanh xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tƣ hạ tầng giao 

thông giai đoạn 2021 - 2030  Xây dựng đề án tổng thể thống nhất về cơ chế giao 

quản lý, khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải, hàng không, 

đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng thuỷ nội địa theo hƣớng tăng cƣờng xã hội hoá, 

tách biệt rõ vai trò quản lý nhà nƣớc với vai trò quản lý, khai thác kết cấu hạ 

tầng giao thông v n tải; nghiên cứu áp dụng thí điểm mô hình đầu tƣ công - quản 

trị tƣ, đầu tƣ tƣ - sử dụng công; đa dạng hoá nguồn lực, huy động tối đa nguồn 

lực từ quỹ đất trong đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng  

- Xây dựng và triển khai chiến lƣợc phát triển hạ tầng thông tin, hạ tầng 

số, quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông cho giai đoạn tới theo định 

hƣớng hạ tầng số là thiết yếu, bảo đảm an toàn thông tin mạng là then chốt, ƣu 

tiên đầu tƣ phát triển nhanh, đi trƣớc một bƣớc  Phát triển đồng bộ, hiện đại hạ 

tầng văn hoá, xã hội  

- Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo hƣớng đô thị xanh, thông minh, 

thích ứng với biến đổi khí h u, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, có tính kết 

nối theo mạng lƣới cao và gắn kết chặt chẽ với quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá  Hoàn thiện mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái ven biển 

gắn với hình thành phát triển đô thị và phát triển các trung tâm kinh tế biển 

mạnh  Khuyến khích phát triển mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, nhất 

là tại các đô thị, vùng đô thị có m t độ dân số cao  Tiếp tục nghiên cứu, điều 

chỉnh tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

tiệm c n với tiêu chí đô thị sinh thái   

7. Phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá 

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt chủ trƣơng của Đảng về tiếp tục cơ cấu 

lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nƣớc, phát triển doanh 

nghiệp tƣ nhân, thu hút FDI  Xây dựng và triển khai định hƣớng phát triển một 

số t p đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân trong nƣớc 

có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò 

dẫn dắt, trụ cột trong một số lĩnh vực quan trọng của quá trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá nhƣ năng lƣợng, công nghiệp chế biến, chế tạo, tài chính - ngân 

hàng, nông nghiệp, viễn thông, kết cấu hạ tầng    Tăng cƣờng cơ chế đặt hàng, 

giao nhiệm vụ cho một số t p đoàn, doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp 

tƣ nhân trong nƣớc có quy mô lớn, có đủ năng lực thực hiện một số nhiệm vụ 
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có tính chiến lƣợc, dẫn dắt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chú trọng 

chính sách mua sắm công và các chính sách nâng cao năng lực doanh nghiệp 

trong nƣớc của Việt Nam  

- Xây dựng tiêu chí để phân cấp, phân quyền thu hút FDI giữa Trung 

ƣơng và địa phƣơng; coi trọng chất lƣợng, có trọng tâm, trọng điểm; ƣu tiên các 

dự án đầu tƣ có công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trƣờng, thu hút lao 

động có kỹ năng của các công ty đa quốc gia lớn gắn với yêu cầu phải chuyển 

giao tri thức, công nghệ và quản trị; nâng cao tỉ lệ nội địa hoá. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của kinh tế 

t p thể, nòng cốt là các hợp tác xã; ƣu tiên phát triển các tổ chức kinh tế t p thể 

gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn  

8. Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nƣớc nhanh, bền vững 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các 

nguồn lực tài chính theo nguyên tắc thị trƣờng; tiếp tục đa dạng hoá các hình 

thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hoá, thu hút mạnh mẽ 

nguồn lực đầu tƣ ngoài nhà nƣớc cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hƣớng 

lấy đầu tƣ công dẫn dắt đầu tƣ tƣ nhân; ƣu tiên nguồn lực tài chính nhà nƣớc 

đầu tƣ cho phát triển hạ tầng liên kết vùng, hạ tầng năng lƣợng, chuyển đổi số, 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo  Nâng cao hiệu quả đầu tƣ công; tăng 

cƣờng kỷ lu t, kỷ cƣơng trong giải ngân vốn đầu tƣ công, gắn trách nhiệm 

ngƣời đứng đầu cấp uỷ và chính quyền các ngành, các cấp liên quan trong sử 

dụng nguồn vốn đầu tƣ công  Đẩy nhanh cơ cấu lại thị trƣờng tài chính, tiền tệ 

đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng vốn có hiệu quả; phát triển thị trƣờng 

chứng khoán bền vững, trở thành kênh huy động quan trọng vốn trung và dài 

hạn cho thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp về đầu tƣ, tài chính, ngân sách 

đối với một số địa phƣơng; rà soát, xác định tỉ lệ nguồn thu giữ lại hợp lý đối 

với các đô thị đặc biệt và các đô thị lớn để bảo đảm phát huy vai trò của các cực 

tăng trƣởng kinh tế trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Sử dụng hiệu 

quả chính sách đặt hàng sản xuất và chính sách mua sắm công để thúc đẩy 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và sản 

xuất  Đổi mới chính sách ƣu đãi về thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, hƣớng tới 

trọng tâm ƣu tiên thúc đẩy phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị sản xuất, dịch 

vụ hiện đại  Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách để hƣớng tín dụng t p trung 

vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ƣu tiên; thực hiện các chính sách ƣu đãi về tài 

chính, tín dụng đủ mạnh để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, 

công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; phát triển mạnh tài chính xanh, 

tín dụng xanh  
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9. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, 

chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cƣờng hội nhập quốc tế sâu 

rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trƣờng trong nƣớc 

- Khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả; có lộ trình phát triển năng 

lƣợng tái tạo phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển của đất nƣớc trên cơ sở 

đánh giá tổng thể về lợi ích và chi phí của nền kinh tế; sớm xây dựng cơ chế 

phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính và thị trƣờng tín chỉ cácbon  Xây dựng 

cơ chế ƣu tiên để phát triển mạnh công nghiệp tái chế và công nghiệp tái tạo. 

Quản lý chặt chẽ và toàn diện việc sử dụng quặng và chất thải chứa kim loại 

màu, nguyên tố đất hiếm  Có chiến lƣợc phát triển khai thác, chế biến quặng đất 

hiếm và một số loại khoáng sản có giá trị cao có lợi thế cạnh tranh. Phát triển 

công nghiệp sử dụng triệt để chất thải rắn, chất thải công nghiệp, tái chế chất 

thải xây dựng  

- Phát triển mạnh ngành công nghiệp môi trƣờng  Mở rộng phạm vi, tăng 

tỉ trọng mua sắm chính phủ đối với sản phẩm thân thiện môi trƣờng  Khuyến 

khích phát triển dịch vụ cải tạo, phục hồi môi trƣờng, hệ sinh thái tự nhiên  

Thực hiện chứng thực, công nh n dán nhãn sinh thái, hiệu quả năng lƣợng đối 

với sản phẩm trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông v n tải và 

hàng tiêu dùng, chứng nh n sản phẩm tiết kiệm năng lƣợng  Có lộ trình phù hợp 

để giảm tối đa, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần  Thí điểm, 

nhân rộng và phát triển các mô hình sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tái 

sử dụng, tái chế chất thải phù hợp với từng ngành, vùng, miền  Nghiên cứu, thử 

nghiệm áp dụng hệ thống hạch toán vốn tự nhiên trong nền kinh tế theo thông lệ 

quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam  

- Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác ngoại giao 

kinh tế phục vụ phát triển đất nƣớc; t n dụng, khai thác hiệu quả mạng lƣới các 

đối tác chiến lƣợc, toàn diện để xây dựng và triển khai các chiến lƣợc, chƣơng 

trình, kế hoạch công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Nghiên cứu, thiết l p quan hệ đối 

tác chiến lƣợc trong một số ngành, lĩnh vực công nghiệp nền tảng, công nghiệp 

ƣu tiên, phát triển xanh, bền vững  Chủ động xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trƣờng trong nƣớc phù hợp 

với các cam kết quốc tế và yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

10. Phát huy giá trị văn hoá, bản lĩnh, trí tuệ con ngƣời Việt Nam, 

xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và 

doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc; 

bảo đảm tốt an sinh xã hội 

- Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con ngƣời 

Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nh p quốc tế  Hình thành môi trƣờng 
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văn hoá số  Phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả các ngành công nghiệp văn 

hoá và dịch vụ văn hoá gắn với phát triển du lịch  Có cơ chế, chính sách sớm 

khắc phục khoảng cách chênh lệch về hạ tầng văn hoá giữa thành thị và nông 

thôn, đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chênh lệch 

về mức thụ hƣởng văn hoá giữa các giai tầng, các nhóm xã hội, các cộng đồng 

dân cƣ  

- T p trung ƣu tiên đầu tƣ thích đáng, tạo điều kiện thu n lợi phát triển 

mạnh mẽ giai cấp công nhân cả về số lƣợng và chất lƣợng, có bản lĩnh chính 

trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công 

nghiệp, kỷ lu t lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 

tình hình mới  Quan tâm chăm lo đời sống v t chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi 

xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công 

nhân. Ƣu tiên quỹ đất, vốn và có các chính sách ƣu đãi, tạo thu n lợi cho triển 

khai xây dựng đến năm 2030 đƣợc ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội cho công nhân và 

ngƣời có thu nh p thấp; bảo đảm đáp ứng đồng bộ hạ tầng xã hội thiết yếu về 

giao thông, y tế, giáo dục, văn hoá của các khu nhà ở, tạo chỗ ở ổn định, nâng 

cao đời sống để công nhân an tâm lao động sản xuất  Tiếp tục đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác đƣa ngƣời lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở 

nƣớc ngoài  Đẩy mạnh trí thức hoá công nhân thông qua đào tạo, đào tạo lại và 

bồi dƣỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ 

năng số cho công nhân  

- Đổi mới tƣ duy, nâng cao nh n thức và phát huy vai trò đặc biệt quan 

trọng của đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá trong tình hình mới  Xây dựng và triển khai Chiến lƣợc phát 

triển đội ngũ trí thức, Chiến lƣợc phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2030, 

chƣơng trình quốc gia về đào tạo doanh nhân, xây dựng văn hoá kinh doanh 

Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc và hội nh p quốc tế  

- Xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, hiện đại, hƣớng tới bao phủ 

toàn dân, nhất là về chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế; quan tâm trợ giúp cho 

các nhóm đối tƣợng yếu thế  Tiếp tục cải cách mạnh mẽ hệ thống bảo hiểm xã 

hội theo hƣớng đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng - hƣởng, chia sẻ bền vững  

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo 

đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ cơ bản; khuyến khích và có chính sách 

ƣu đãi phát triển đa dạng các mô hình sản xuất và dịch vụ có sự tham gia của 

các hộ nghèo, c n nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù 

hợp với ngƣời nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi  

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nh n thức, 
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hành động của cả hệ thống chính trị về công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối 

cảnh và điều kiện mới. 

2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ 

trực thuộc Trung ƣơng tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chƣơng trình, 

kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của ngành, địa phƣơng, cơ 

quan, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. 

3. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, t p 

trung thể chế hoá nội dung Nghị quyết; ƣu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là phát triển các ngành công nghiệp nền 

tảng, công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền 

vững; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dƣới 

lu t; xây dựng Chiến lƣợc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch, chiến lƣợc liên quan; cụ thể hoá hệ tiêu 

chí đánh giá kết quả công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và tổ chức triển 

khai các chƣơng trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả. 

4. Mặt tr n Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây 

dựng chƣơng trình, kế hoạch tuyên truyền, v n động và giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

5. Ban Tuyên giáo Trung ƣơng chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung 

ƣơng tổ chức hƣớng dẫn việc nghiên cứu, học t p và quán triệt tuyên truyền sâu 

rộng về nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện. 

6. Ban Kinh tế Trung ƣơng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

thƣờng xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ  

 
 
Nơi nh n:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ƣơng,  

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  

- Các đồng chí Uỷ viên  

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng,  

- Lƣu Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

TỔNG BÍ THƢ 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 

 


