
Ban hành chương trình phát triển thị trường  
khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 ban hành Chương trình 
phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030. 

Đề ra nhiều mục tiêu quan trọng 

Chương trình này đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đến năm đến năm 2025, hình thành và phát triển tổ 

chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) với 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới các tổ 

chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Và đến năm 2030, Chương trình đặt mục tiêu, 

giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hàng năm tăng mạnh, bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, 

ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỉ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỉ trọng giao dịch các công nghệ 

nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%. Tỉ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học 

Việt Nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.  

Phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN: Trên 240 tổ chức trung gian và 6 mạng lưới tổ chức trung 

gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực.  

Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường. Hiện đại hóa hệ 

thống hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực và 

toàn cầu. 

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

Theo đó, để đạt được những mục tiêu nói trên, Chương trình đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 

như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN; thúc đẩy phát triển nguồn cầu 

của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy 

phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; tăng 

cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN. 

Cụ thể, Chương trình sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả 

chuyên gia KH&CN là người nước ngoài và chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đổi 

mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam; Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh 

tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường KH&CN; cơ chế liên thông thị trường KH&CN với các thị 

trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động; cơ chế đẩy mạnh hợp tác viện, trường - doanh nghiệp; chính 

sách thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp 

thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, các đơn vị liên quan phải điều tra, thống kê, đánh giá nhu 

cầu công nghệ, năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về 

nguồn cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ của một số ngành hàng xuất khẩu chủ 

lực; Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức 

KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, 

thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ; khai thác, phát triển tài sản trí 

tuệ… 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá mà Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến 

năm 2030 đề ra là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ; xây dựng 

cổng thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu và nền tảng kỹ thuật tích hợp dùng chung về thị trường khoa học và công 

nghệ. Từng bước liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật về thị trường khoa học và công nghệ trong nước 

và quốc tế. 



Cùng với đó là đầu tư, phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà 

Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng và chuyên ngành có vai trò đầu mối mạng lưới, hỗ trợ hiệu 

quả cho các tổ chức trung gian khác thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường KH&CN…. 

Bên cạnh đó, Chương trình nhấn mạnh đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội 

nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ. Trong đó cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức trung gian và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thị trường khoa 

học và công nghệ. Xây dựng Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hoá, đưa nhanh kết quả 

nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh trình Thủ tướng Chính 

phủ. 

Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động phát triển thị trường KH&CN; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về thị trường KH&CN, kết 

nối thị trường KH&CN Việt Nam với thị trường KH&CN quốc tế. 

 

Ưu tiên phát triển thị trường KH&CN bằng nhiều chính sách 

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường KH&CN, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án Phát 
triển Thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030, cho biết: Bộ KH&CN sẽ có Văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, 
địa phương xây dựng đề án phát triển Thị trường KH&CN lồng ghép với kế hoạch/đề án phát triển KH&CN của 
từng bộ, ngành, địa phương. 

  

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). 


