
Hoàn thiện cơ chế để khoa học - công nghệ trở thành  
động lực chính của tăng trưởng 

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết công 
tác năm 2020 và triển khai công tác ngành khoa học và công nghệ năm 2021. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những 

đóng góp to lớn của ngành Khoa học và Công nghệ vào thành tựu chung của phát triển kinh 

tế - xã hội đất nước. 

Theo Phó Thủ tướng, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam những năm gần đây tăng vượt 

bậc, năm 2020, Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia và nền kinh tế, tăng 17 bậc so với năm 

2016, giữ vị trí số một trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Kết quả này có đóng 

góp quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ. 

Chỉ rõ những nhiệm vụ đặt ra cho ngành Khoa học và Công nghệ trong năm 2021, Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hơn nữa tính công 

khai, minh bạch trong hoạt động khoa học và công nghệ; tính kết nối giữa khoa học quản lý 

với khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ… 

Trong năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với 

tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với 

mục tiêu đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành, lĩnh 

vực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 



Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tư duy quản lý khoa học - công nghệ được đổi 

mới mạnh mẽ theo hướng phục vụ trực tiếp tăng trưởng kinh tế, phù hợp tình hình phát 

triển của đất nước và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Những đổi mới tích cực 

nhất tập trung vào đầu tư và hoàn thiện cơ chế tài chính, huy động nguồn kinh phí ngoài 

ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ; tăng cường sự tham gia của doanh 

nghiệp; hoàn thiện chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cán bộ, đặc biệt là nhà khoa học 

người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam; cải cách thủ tục hành 

chính, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo... 

Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội đất nước đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai 7 nhiệm vụ 

trong tâm. Đó là triển khai các Chương trình, đề án trọng tâm của Chính phủ; tiếp tục rà 

soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo 

thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục 

khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học - công nghệ để đẩy 

mạnh việc đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, thành lập các trung tâm nghiên cứu và 

phát triển, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và sự 

gắn kết, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với khu vực công nghiệp và 

doanh nghiệp... 

 
Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) 

 


