
Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp  

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Ngày 3/6/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 
Hội thảo là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động quan trọng để tổng kết 10 năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội 
thảo 

Tham dự hội thảo có: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương; ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; 
ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 
ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; cùng đông đảo các 
chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước 
luôn xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực 
lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa 
học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Theo đánh giá tại Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW, công tác phát triển khoa 
học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế quản lý tài 
chính đối với khoa học và công nghệ tuy đã có đổi mới, song còn bất cập. Để phát huy những kết quả 
đã đạt được và khắc phục các hạn chế, bất cập, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề 
nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung về giải pháp nâng cao 
năng lực nghiên cứu, ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học, đồng thời nâng cao hiệu 
quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ 
bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành đạt trình độ tiên tiến 
của thế giới. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; xác định trọng tâm, trọng điểm để phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tình hình mới. Cùng với đó, cần đưa ra các giải pháp tăng 



cường mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp để định hướng nghiên cứu có tính ứng 
dụng, thực tiễn cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị cạnh tranh cao trong và ngoài nước... 

 

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại 
Hội thảo 

 

Quang cảnh hội thảo 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, trong đó 
nhiều nội dung được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Trong đó, tiềm lực khoa học và 
công nghệ được nâng lên; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từng bước được đổi mới; hệ 
thống pháp luật về khoa học và công nghệ được chú trọng hoàn thiện; thị trường khoa học và công 
nghệ đã được hình thành và phát triển, gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo 
với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

Hội thảo đã tập hợp, tuyển chọn nhiều báo cáo tham luận, ý kiến có chất lượng, được chuẩn bị công 
phu, khoa học của hơn 200 đại biểu. Một số báo cáo chính đã được trình bày tại Hội thảo: Báo cáo 
tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ của Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Một số vấn đề trọng tâm trong định 
hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 

Để có những quyết sách, đường hướng phát triển và thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ 
mạnh hơn, hình thành và phát triển được đội ngũ nhân lực hiện đại, Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, sau hội thảo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp 



tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và 
các cơ quan liên quan chắt lọc kết quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các 
nhiệm vụ cụ thể, giải pháp phù hợp để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho giai 
đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 
569/QĐ-TTg, ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 

  
Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 


