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về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ưưng 6 khoá XI
về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp cộng nghiệp hoa
hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hưóng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quôc tê

Vừa qua, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả !ơ
kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI vê phát triên
khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) và ý kiến các cơ quan liên quan, Ban
Bí thư kết luận như sau:
1. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được những
kết quả quan trọng. Tiềm lực khoa học và công nghệ quôc gia được tăng
cường. Đôi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo được thúc đây, lan toả trong
xã hội. Thị trường khoa học và công nghệ bước đầu phát triển. Hợp tác quốc
tế có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng nghiên
cứu khoa học, chuyến giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao. Khoa học và công nghệ đã đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và sức
cạnh tranh của nên kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng
chông thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển
bền vững.
Tuy nhiên, so với mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, kết quả đạt được còn
hạn chê. Nhiều nội dung của Nghị quyết chưa được quán triệt và thực hien
đây đủ. Hệ thống vãn bản pháp luật, cơ chế quản lý tài chính đoi với khoa
học và cồng nghệ tuy đã có đổi mới, song còn bất cập, chưa đồng bộ; phân bo
ngân sách chưa hợp lý Hiệu quả nghiên cứu khoa học và cong nghệ và ưng
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AẰ.. utp 7; t°iehức đảns ỵà chl'nh quyền các cấp, trước hết là người đứng
âu chịu trách nhiệm thúc đây phát triền, ứng dụng khoa học và cong nghẹ
thuộc phạm vi quàn lý cùa minh; xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ này la
một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và
quản lý nhà nước.

2.2. Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính và
doanh nghiệp, bảo đảm đông bộ với các quy định pháp luật về khoa học và
công nghệ. Tiêp tục đôi mới đông bộ cơ chế, phương thức quản lý tổ chức,
hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới. Đối mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm
trung tâm; trường đại học, viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu chủ yếu, là
yếu tố "lõi" của hệ thống khoa học quốc gia.
Rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, giảm đầu
mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu. Nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy và
đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo.
Kiên quyết thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công
nghệ công lập gắn với trách nhiệm giải trình, chịu sự đánh giá độc lập và
tưng bước thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, đấu thầu và cơ chê
khoan kinh phí đến sản phẩm cuối cùng. Đổi mới, nâng cao chât lượng và
hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quôc gia và

sii—igspi
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

TiếD tục thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu
u ìí hnr va cona nghê và khơi nghiệp sáng tạo; tăng số lượng và quy

tác cộng - tư hình thành tr nẽ ~ ^vàò sản xuâl kinh doanh,
nhanh việc ứng dụng khoa học, cong g V
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2.3. Tiếp tục tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc
gia theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội,
tăng cường tiềm lực quốc phòng. Nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu
khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới để phát trien các sản phâm chủ
lực có tính cạnh tranh cao của quốc gia.
Quan tâm đầu tư đúng mức nghiên cứu cơ bản; tập trung nghiên cứu,
ứng dụng công nghệ lõi. Lựa chọn và tập trung hồ trợ triên khai nghiên cứu,
ứng dụng phát triển công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt.
Trong công nghiệp, ưu tiên các ngành công nghiệp mới, công nghiệp công
nghệ cao như công nghiệp hoá dược, sinh học, cơ điện tử, các ngành tự động
hoá; chế tạo, năng lượng sạch, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng và công
nghiệp môi trường. Ưu tiên cao nhất để đẩy mạnh phát triển công nghiệp
quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới. Trong nông nghiệp, ưu tiên các hoạt động nông
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học. Đây mạnh
nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học, phát triên các ngành khoa học phục vụ
bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ con người.
Tiếp tục đầu tư và khai thác có hiệu quả các khu công nghệ cao, khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin theo mô
hình tiên tiến thế giới. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thông tin, thống kê
kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ tin cậy, cập nhật, phù hợp với chuẩn
mực quốc tế.

2.4. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu sự
nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách đào tạo, thu hút tạo nguồn cán bộ
khoa học từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; sử dụng, đặc biệt là
cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học đầu
ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ quốc gia đặc biệt quan
trọng. Xây dựng các quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu
khoa học phù hợp thông lệ quốc tế.
Xây dựng, triên khai các chương trình cụ thê đê thu hút và phát huy có
hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và người
Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng các chính sách cử cán bộ khoa học Việt
Nam đi làm việc, học tập tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh
nghiệp ở nước ngoài. Có chính sách khuyến khích, thúc đẩy gắn kết viện,
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trường với doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản
xuất, kinh doanh.

2.5. Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công
nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện chính sách hồ trợ để
khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu,
phát triên, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
vào sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy sự liên thông của thị trường khoa học và
công nghệ với thị trường hàng hoá, dịch vụ, thị trường lao động, thị trường vốn.
Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nằng với các trung tâm ứng dụng và chuyển
giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương. Phát triển mạng lưới
các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới, đánh giá, chuyển giao công nghệ. Hỗ
trợ phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng, các doanh nghiệp khởi
nghiệp đôi mới sáng tạo.

2.6. Đa dạng hoá đối tác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và
công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, theo ITnh vực ưu tiên; gắn kết giữa hợp
tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hợp tác quốc tế về kinh tế. Chủ
động tăng cường hợp tác nghiên cứu chung với các đối tác quan trọng sở
hữu công nghệ nguồn, mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ tầm quốc gia
với các nước tiên tiến. Chú trọng khai thác, chuyển giao công nghệ từ các
địa bàn có công nghệ nguồn để rút ngắn khoảng cách, nâng cao trình độ,
năng lực khoa học và công nghệ trong nước. Khuyến khích các dự án đầu tư
trực tiếp nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam
hoặc thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Hỗ trợ hoạt
động giao lưu, trao đổi học thuật về khoa học và công nghệ tầm khu vực và
quốc tế.
3. Tổ chức thực hiện
- Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt
và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết và Kết luận này.
- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các
luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với tình hình phát
triển và các hiệp định Việt Nam đã ký kết.
- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung
hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực khoa học và công
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nghệ; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và công
nghệ, gắn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ với cơ cấu lại nền kinh tế, đối
mới mô hình tăng trưởng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường
quốc phòng, an ninh; xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
cho giai đoạn sau năm 2020 và bảo đảm ngân sách phát triển khoa học và
công nghệ theo quy định.
- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo với Ban Bí thư về tình
hình và kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết và Kết luận này.

Nơi nhân:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
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