
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giải pháp đưa nhanh KH,CN&ĐMST thúc 
đẩy phát triển KT-XH ở các địa phương 

Hội nghị Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2023 đã được Bộ KH&CN phối hợp với 
UBND tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn trong hai ngày 16-17/3/2023. Mục tiêu của hội nghị đặt ra 
là, toàn ngành từ trung ương đến các địa phương tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp 
hoạt động giữa các đơn vị trong Bộ với các Sở KH&CN, giữa các địa phương với nhau, hướng tới mục tiêu 
chung: thúc đẩy KH&CN đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất 
nước. 

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 

KH&CN; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; các đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Nguyễn 

Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 63 sở KH&CN trong 

cả nước và đại diện một số doanh nghiệp KH&CN, cơ quan quản lý ở các địa phương. 

  

 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, với sự tham gia 

đông đảo của các nhà quản lý, các chuyên gia có mặt tại Hội nghị là cơ hội quý để các bên cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu, 

giải đáp các thắc mắc, tìm ra giải pháp phù hợp nhất để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(KH,CN&ĐMST) tại địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong thời gian tới. 

 

  



 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu tại Hội nghị. 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Giải pháp đột phá cho các mục tiêu phát triển 

Tại Hội nghị, đề cập đến hai Nghị quyết rất quan trọng của Chính phủ ban hành đầu năm nay là Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và Nghị quyết số 02/NQ-CP, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: Trong các Nghị quyết này, nội 

hàm về KH,CN&ĐMST được đề cập rất nhiều, trong đó xác định KH,CN&ĐMST là giải pháp đột phá để đổi mới mô hình 

tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. 

  

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng thời ở cả hai Nghị quyết, Chính phủ đã giao Bộ KH&CN nói riêng và ngành KH&CN nói chung rất nhiều nhiệm vụ 

cần tập trung triển khai thực hiện. Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đề xuất, Bộ KH&CN cùng với các sở 

KH&CN tập trung trao đổi, thảo luận 3 vấn đề trọng tâm gồm:   

i) Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST năm 2022, trong đó đánh giá những kết quả nổi bật, có tác động 

tích cực đến phát triển của các ngành lĩnh vực, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đề 

xuất các giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST ở từng địa phương, từng vùng và trên phạm vi quốc gia; 



ii) Trao đổi thảo luận hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH,CN&ĐMST năm 2024; khơi thông các nguồn lực để phát triển 

KH&CN; các hoạt động nghiên cứu tại các địa phương hướng tới chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất…; 

iii) Thảo luận các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, huy động và sử 

dụng nguồn lực đầu tư cho KH&CN; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực KH,CN&ĐMST hiệu lực, hiệu quả. 

  

 

 Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang; Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê 

Xuân Định, Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề, trao đổi, thảo luận các vấn đề như: kế hoạch triển khai 

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tình hình 

thực hiện thông báo kết luận Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn quốc năm 2022; hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

KH,CN&ĐMST năm 2024, giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển KH,CN&ĐMST ở địa phương; triển khai 

thi hành Luật Thanh tra năm 2023; triển khai áp dụng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; công tác quản lý nhà 

nước về đổi mới sáng tạo, đánh giá trình độ công nghệ, kết nối tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài... Từ đó 

tập trung trao đổi, thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST tại các 

địa phương cho giai đoạn tiếp theo. 

Năm nhiệm vụ trọng tâm 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, chủ động nghiên cứu, tiếp tục trao đổi, hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của các địa phương, tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định những 

vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. 

  



 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị. 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, trước tiên phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo chính sách 

thuận lợi cho hoạt động KH,CN&ĐMST; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách về tài chính, đầu tư cho KH&CN; đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các chương trình KH&CN cấp quốc gia, các chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp ĐMST; tăng cường liên kết các mạng lưới ĐMST của các địa phương ở trong và ngoài nước… Mục tiêu là làm 

thế nào để KH,CN&ĐMST thực sự là giải pháp quan trọng, hiệu quả thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương, các 

vùng cũng như của cả nước.Bộ trưởng đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức 

ngành KH&CN từ trung ương đến địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm: 

Một là, các sở KH&CN khẩn trương, chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành chương trình, kế hoạch 

triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng 

an ninh của các Vùng. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH,CN&ĐMST; kiện toàn về tổ chức bộ máy, đồng bộ cơ chế quản lý, 

hoạt động, huy động mọi nguồn lực, giải pháp để triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển KH,CN&ĐMST. Huy 

động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển KH,CN&ĐMST ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ được 

giao. 

Ba là, tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ươm tạo công nghệ trong các tổ 

chức KH&CN và doanh nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn trực tiếp với các nội dung phục vụ 

định hướng phát triển KT-XH bền vững. Tăng cường đầu tư tiềm lực cơ sở vật chất, hạ tầng cho các tổ chức, doanh 

nghiệp KH&CN. 

Bốn là, tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đẩy mạnh hợp tác chuyển giao, ứng dụng các 

thành tựu KH&CN tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế. Đẩy mạnh liên kết, 

hợp tác trong nước và quốc tế về KH,CN&ĐMST. Mở rộng hội nhập quốc tế, hợp tác song phương, đa phương, tích cực 

trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nguồn lực quốc tế. 

Năm là, triển khai việc xây dựng Bộ chỉ số ĐMST địa phương (cấp tỉnh). Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên 

các lĩnh vực KH&CN. 

  



 

 Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang chúc mừng các đồng chí 

tân Giám đốc Sở KH&CN. 

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra Hội thảo chuyên đề với các chủ đề: Triển khai xây dựng Bộ chỉ số ĐMST cấp địa 

phương; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN; Triển khai công tác quản lý nhà 

nước về đổi mới sáng tạo; đánh giá trình độ công nghệ; kết nối tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về Việt 

Nam./. 

  

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


