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Theo dẻ nghị cùa Hộ trtrởng Ịỉộ Ke hoạch và Dầu tư.
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CII1ẺN LƯỢC QƯỐC GIA VỀ CÁCH MẠNG CỎNG NGHIỆP 
LÀN T H Ứ  T ư  ĐẾN NĂM* 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ eUS9/QĐ- TTg 
ngày /háng 1JLnăm ¿CưẨĩcùa Thù tirởng Chinh phù)

I. TÌNIIIIỈNH VÀ BÔI CẢNH

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đoi các hoạt 
động kinh tế - xă hội, mở ra cơ hội, nhưng cùng đặt ra nhiều thách thức doi 
với các nền kinh tế. Nhiều nước trcn thế giới dà và dang xây dựng, thực hiện 
các chinh sách khác nhau dỏ chủ động khai ihác lợi ích của các còng nghệ 
mới, thúc dẩy phủi triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cách mạng 
công nghiệp lần thử tư cỏ tiềm nâng dem lại lợi ich to lớn cho nên kinh tê 
như: cẳt giảm chi phi, nâng cao năng suất; các mô hinh kinh doanh cỏ chi phi 
cận biên rất nhỏ, tạo lìiệu ửng mạng lưới; cơ hội phát triển các sản phàm và 
dịch vụ mới;...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng the hiv*n nhiều thách thức doi 
với nền kinh tế. Cụ thể như: (i) có thể thay dồi cơ cấu việc làm, gảy tinh trạng 
thất nghiệp trong nhóm lao động kỳ nãng thấp, từ đỏ dần tỏi áp lực về bất 
bình dẳng xă hội; (ii) tạo rủi ro lớn hơn về an toàn, an ninh thông tin do các 
hoạt động kinh tế - xã hội dược thực hiện nhiều hom trên môi inrờng số; (iii) 
thách thức phát triển kinh tể và công nghệ dối với các nước di sau vi các mò 
liinh kinh doanh mới cỏ thể Cạo ra sức cạnh tranh vượt trội và có thố dàn đen 
dộc quyền trong sản xuất, kinh doanh; (iv) thách thức trong xây dựng thể chế 
vả pháp luật do sự xuất hiện các moi quan hệ kinh tê - xà hội mới trên nên 
tâng số, như: các loại tải sản mói, các mô hình kinh doanh mới, hoạt dộng 
kinh doanh xuyên bicn giới. Sự khòng tương thích giửa thồ chế, pháp luật và 
thực tiễn kinh tể có thể tạo ra xung đội hoặc cản trở phát triển; và (v) rủi ro tụt 
hậu xa hơn dối vởi các nước chậm thay đổi, khỏng kịp thời tranh thù các lợi 
ích của cuộc cách mạng công nghiệp này.

Ở nước ta, đỏng góp của khoa học còng nghệ và đôi mới sáng tạo còn 
hạn chế so với nhiều nền kinh te ở giai doạn phát triển tương tự; vả vẻ tổng 
thề, nền kinh tế chua thực sự sằn sàng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thử lư. răng trường kinlì tố chưa dựa nhiều vào tri thức, khoa học còng 
nghộ, chi số kinh tế tri thức thấp hơn trung bình cùa thề giới. Chất lượng thố



chế cũng là thách thức, hiện ở vị trí 89/141 nền kinh tế trong xcp hạng Năng 
lực cạnh tranh toàn cẩu 4.0 của Diễn dàn kinh tế thề giới (năm 2019). Ngoài 
ra. an ninh mạng và an toàn thông tin cũng là điểm hạn chế, ờ vị trí rất thấp 
(90/100) theo đánh giá cúa Diền đản kinh tể thế giới tại Ráo cáo sẵn sàng cho 
sản xuất tương lai (2018).

Nhận thức dirợc lợi ích của Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư, Đảng và 
Nhà nước la dà có định hướng xây dựng chinh sách và một sổ chương trinh để 
chú dộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lan thứ tư, trong đó nhân 
mạnh tới ứng dụng và phái Iricn khoa học và công nghệ, dôi mởi sáng tạo, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lục. Cụ thể là: Nghị quyết số 23-NQ/TVV 
ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chinh trị về định hướng xảy dựng chính 
sách phát triển công nghiệp quổc gia đến năm 2030, lẩm nhin dến năm 2045 
nhấn mạnh “khai thác triệt dể thành tim cùa cuộc Cách mạng cõng nghiệp 
lần thử 4"; Nghị quyát số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 
Chinh trị về một sổ chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết sổ 52-NỌ/TW) 
xác dịnh “Chù dộng, tich cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp làn thử 
tư h) yêu câu tất yểu khách quan; là nhiệm vụ có V nghĩa chiến Itrợc đặc biệt 
quan trọng, vừa cẩp hách vừa lâu (lài cùa cả lìệ thong chinh trị và toàn xà 
hội...”. Trên cơ sờ đó, Chính phũ dả ban hành Nghị quyct số 50/NQ-CP ngày 
17 tháng 4 năm 2020 ban hành Chương trình hành dộng của Chinh phũ thực 
hiện Nghị quyết sổ 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chinh trị 
về một sổ chù trương, ch ính  sách chù động tham gia cuộc Cách mạng còng 
nghiệp lẩn thứ tư (sau dày gọi tắt là Nghị quyỉl sổ 50/NQ-CP); ban hành 
Quyết định số 749/QĐ-Tĩg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phô duyệt ‘‘Chương 
trình chuyển dổi số quốc gia đến năm 2025, dịnh hướng đốn nôm 2030" (sau 
dây gọi tẳi là Quyết định sổ 749/ỌĐ-TTg).

Thực hiện nhiệm vụ (lược giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TVV, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chiên lược quốc gia vê Cách mạng công nghiệp lân thử 
tư đen năm 2030 với quan điểm, mục liêu và nhiệm vụ cụ thê như sau:

II. QUAN ĐIẺM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Năm bẳt kịp thời, tận dụng hiệu quã các cơ hội của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đê nâng cao năng suât lao dộng, hiệu quà, sức cạnh 
tranh cùa nền kinh tố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh thông qua 
nghiên cứu, chuyển giao vả ứng dụng mạnh mẻ các thành tựu tiên tiên của 
cuộc Cách mạng cồng nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vục cũa dời sống kinh tc 
- xà hội. Dồng thời, chủ dộng phòng ngừa, ứng phô nhầm hạn chế các tác
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dộng tiêu cực, bão đâm quốc phòng, an ninh, an toàn, công hảng xà hội và 
phát triển bền vững.

- Thực hiện Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư trên cơ sỡ: (i) lay cãi cách 
và hoàn thiện thề chế kinh tế và bào đảm an toàn, an ninh mạng làm tiên đề; 
(II) thúc dầy nghiên cứu phát triển và ứng dụng mạnh mê công nghệ trong 
doanh nghiệp và quán lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số là dột phá; (iii) coi 
giáo dục, đào lạo lực lượng lao động chất lượng cao, nghiên cứu vả làm chù 
một sổ công nghệ ưu ticn đỏ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần ihứ tư là nhân lố cổt lỏi.

- Dồi mới tư duy quàn lý theo cách tiếp cận mớ, tạo thuận lợi và thúc đấy 
đổi mới sáng tạo. Phát huy các nguồn lực, dâm bào cho việc chủ động tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư.

2. Mục tiêu

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư đến năm 2030 
nhảm thực hiện các mục tiêu dè ra tại Nghị quyếi số 52-NỌ/TW. Cụ thỏ 
như sau:

a) Mục tiêu tôm» quát

Chủ dộng tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lẩn thứ tư; cơ bàn làm chủ và ímg dụng rộng rài công nghệ mới trong 
các lĩnh vực kinh tể - xã hội; timg bước sáng tạo duợc công nghệ mới nhăm 
thúc đầy quả trình đổi mói mô hình tăng irườìig, cơ cấu lại nền kinh tố gẳn với 
thực hiện các dột phá chiến lược và hiện dại hoá dấi nước; phát triền mạnh mè 
kinh tế số; phát triển nhanh và bền vừng dựa trên khoa học vả cỏm» nghệ, đôi 
mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chât lượng cuộc song, 
phúc lợi vả sức khỏe của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, 
bảo vệ môi truờna sinh thái; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc lể và gắn kếi 
chặt chê quá trinh img dụng Cách mạng công nclìiệp lần thứ tư với công tác 
bào vệ an ninh mạng.

b) Mục ticu cụ thể

Mục ticu den năm 2025:

- Duy trì xốp hạng Dồi mứi sáng tạo toàn cầu (GII) của Tô chức sở hữu 
tri tuệ thế giới (NVIPO) ihuộc 3 nước dần đẩu ASEAN;

- Chi số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh viền thông quốc 
tố (ITU) thuộc nhóm 40 nước dẫn dầu;
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- Chi số Chinh phủ điện tử theo xếp hạng của Liồn hợp quốc thuộc nhỏm 
4 nước dần đầu ASEAN;

- Kinh tế số chiếm khoáng 20% GDP; nàng suất lao dộng tãng binh quân 
trên 7%/năm;

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia dinh. 100% 
xă; phổ cập dịch vụ mạng di dộng 4G/5G và điện thoại di dộng thông minh; 
80% dân số sử dụng Internet; 80% dịch vụ công trực luyến mức độ 4, dược 
cung cấp trèn nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di 
dộng; tỷ lệ dàn số có tài khoản thanh loán diện tir trên 50%;

- Cỏ ít nhất 3 dô thị thông minh tại 3 vùng kinli tế trọng điềm (B&c, 
Trung, Nam) và triển khai mạng 5G tại các dỏ tbị nảy.

Mục tiêu đến năm 2030:

- Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) cùa WlPO thuộc 
nhóm 40 nước dần đầu thế giới;

- Chì số An toàn, an ninh mạng toàn càu của ITU thuộc nhỏm 30 nước 
dửng đầu;

- Chi số Chinh phù diện tử theo xếp hạng cùa Licn hợp quổc thuộc nhỏm 
50 nước dửng dau;

- Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao dộng tăng bình quân 
trên 7,5%/nảni;

- Pho cộp dịch vụ mạng Internet bâng rộng cáp quang; phô cập dịch vụ 
mạng di dộng 5G;

- I loàn thành xây dựng Chính phủ sổ;

- Mình thảnh một sổ chuồi đô thị thông minh tại các khu vực kinh te 
trọng điểm phía Bác, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nổi với mạng 
lưới đô thị thông minh trong khu vực vả thế giới.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHỦ ĐỘNG THAM GIA 
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGIIIỆP LÂN THỨ TƯ

Thực hiện đầy dũ theo quan điểm chi đạo, mục tiêu, chủ trương, chính 
sách của Nghị quyốt sổ 52-NQ/TW; theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp dỏ ra 
tại Nghị quyết số 50/NQ-CP và Quyết định số 749/QĐ-TTg; và các định 
hướng trọng tâm sau:
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1. Nàng cao chẩl lượng thổ chề và năng lực xây dựng chính sách

a) Xây dựng thể chế mới cho các công nghệ mới, mô hình, thực tien kinh 
doanh mới; Chinh phủ số vả an toàn an ninh mọng

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế cho các ngành có mô hinh kinh doanh mới 
(như: thương mọi điện tử, kinh te chia SC, công nghệ tài chinh, công nghệ ngân 
hảng số ,...) nhằm bào đảm thõng thoáng, khuyển khích dôi mới, sáng tạo và 
phù hợp với mức độ rủi ro của từng ngành, nghề, hoạt dộng kinh doanh. Áp 
dụng khung thể chế thử nghiệm (rcgulatory sandbox) cho các ngành, nghê kinh 
doanh mới đề tạo hành lang pháp lý cho các sản phàm, dịch vụ sáng tạo.

- Rà soát, hoàn thiện thể chể theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp 
công nghệ sổ troĩìg nước dầu tư phát triển ứng dụng và nghiên cứu làm chú 
các công nglìệ ưu tiên dề chủ dộng tham gia cuộc Cách mạng công nglìiộp lán 
thứ tư (như chính sách ưu dài thuế; sử dụng linh hoại công cụ tải chinh làm 
đòn bây cho nghicn cứu, phát iriển vả ứng dụng công nghệ;...).

- Hoàn thiện thể che pháp luật ve phỏng, chông các loại tội phạm phi 
truyền thong, tội phạm công nghệ cao.

b) Thực hiện mạnh mỗ các giài pháp cài thiện môi trường kinh doanh 
nhăm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chi đạo của Chính phũ, Tlìủ tướng 
Chinh phũ về cải thiện môi trường kinh doanh, cát giảm chi phỉ cho doanh 
nghiệp như được nêu tại các Nghị quyết sổ 19/NỌ-CP (các nám 2014 - 2018) 
và Nghị quyết sổ 02/NQ-CP (các năm 2019 - 2020) về cải thiện môi trường 
kinh doanh; Nghị quyết số 35/NỌ-CP (năm 2016) VC hồ trợ doanh nghiệp; Chi 
thị số 20/CT-TTg (năm 2017) ve chấn chinh hoạt dộng thanh tra, kiêm ira 
doanh nghiệp; Nghị quyểt sổ 139/NỌ-CP (năm 2018) vồ cắt giâm chi phi cho 
doanh nghiệp.

- Rà soát, sửa dổi thể chế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng tạo 
thuận lợi cho các hoạt dộng góp vổn, mua cồ phần, mua bán sáp nhập doanh 
nghiệp còng nghệ.

2. Phát triển hạ tầng kết nổi, xây dựng và khai thác cơ sở dừ liệu

- Phát tricn internet tốc dộ cao, hạ tầng số an toàn, đáp ứng nhu eau VC 
kct nối vả xử lý dừ liệu ỉớn.

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sờ dử liệu quôc gia dà dược nêu tại Ouyẽt 
định số 714/ỌD-'ITg ngày 22 tháng 5 năm 2015 và các cơ sỡ dĩr liệu cẩn thiết 
khác phục vụ quản lý và kinlì doanh (như cơ sở dừ liệu về lái xe, về dự án dầu 
tư công,...).
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- Xây dựng, nâng cấp hộ thống kỹ thuật nhằm nàng cao năng lực bảo 
dâm an toàn, an ninh mạng.

- Xây dựng, nâng cấp hạ tầng vật lý dáp ứng ycu cầu áp dụng còng nghệ 
ưu tiên dê chú động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lân thứ tư, trước 
hết là hạ tầng năng lượng vả giao thông. Khuyến khích dầu tư tư nhân phát 
triển vả vận hảnlì cơ sở hạ tầng công cộng.

3. Phát triển nguồn nhãn lực

- Mở rộng, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo dại học, sau dại 
học và dào tạo nghề, đậc biệt trong các ngành phục vụ Cách mạng công nghiệp 
lẩn thứ lư.

- Dổi mới, nàng cao chất lượng giáo dục phổ thòng theo hướng tăng hoạt 
động thực hành, nhất lã giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học 
(STEM). Xây dựng chương trinh thực tập trong các trung tâm hỗ trợ dôi mới 
sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Tăng cưởng kết nổi nghiên cứu khoa học, đào tạo vả sản xuất kinh 
doanh.

4. Xây dựng Chính phũ diện tử hướng lới Chinh phủ số

- ử n g  dụng mạnh m ỉ công nghệ số vảo quản lý nhả nước tronu tất cả các 
lĩnh vực; đau tư, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý 
nhà nước (GovTech) và cung câp dịch vụ còng. Xây dựng hệ thông thông tin 
kinh tố - xă hội thời gian thực phục vụ chi dạo, điều hành của Chỉnh phủ.

- Xây dựng hộ thống thông tin kinh tố - xă hội dùng chung cúa Chính 
phú; sỏ  lìỏa, kct nối và chia SC các dử  liệu quản lý của các bộ. cơ  quan và địa 
phương nhăm nâng cao chất lượng hoạt động quàn lý nhà nước, tạo nguồn dừ 
liệu cho nghiên cửu và kinh doanh.

5. Phát tríen vồ nàng cao năng lực dổi mới sáng tạo quốc gia

- Phát trien hệ thống đổi mói sủng tụo quốc gia theo hướng lẩy doanh 
nghiệp làm trung lâm, cơ sở giảo dục đại học và viện nghỉcn cửu là chú the 
nghiên cửii.

- Xây dựng, đẻ xuẳt các cơ chế, chính sách dặc biệt, có tinh dột phá dổi 
với việc xây dựng vả vận hànlì các trung tâm dồi mới sáng tạo. Khuyến khích 
các cơ sở giáo dục dại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài 
thành lập các trung tâm đòi mới sáng tạo tại Việt Nam.
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6. Đầu tư, nghiên cứu, phái triển một sổ cõng nghệ ưu tiên i!c chủ dộng 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thử tư như công nghệ rò-bôt, vật 
liệu tiên tiến, nâng lượng tải tạo, trí tuệ nhân lạo, công nghệ trong y học, 
internet vạn vật, dừ liệu lớn, chuồi khối...

7. Mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập vè khoa học và cỏng nghệ, nhất 
là trong các lĩnh vực công nghệ ưu ticn dê chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thử tư.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Bộ Kc hoạch và Dầu tư

- Theo dõi, đánh giá vả dề xuất thực hiện cỏ hiệu quả các quy định pháp 
luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh tại Luật Hồ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (2017), Luật Doanh nglìiộp (2020), Luật Đầu tư  (2020), Luật Đẩu tư theo 
phương thức dổi tác công lư (PPP) (2020).

- Nghiên cứu, dè xuất chính sách, £Ìãi pháp thúc dây hoạt dộng của 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm thực hiện hiệu quả công tác hồ 
trợ, phát triển hộ sinh thải khởi nghiệp, đồi mới sảng tạo. Chủ tri, phối hợp 
với các bộ, cơ quan liên quan đánh giả, tong kết kinh nghiệm, kiên nghị Chính 
phú các giải pháp dầu tư, m ờ  rộng m ạng lưới các Lrung tâm dổi mới sổng tạo.

- Chi đạo Quỳ hồ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng tỷ lệ von hồ trợ cho 
các doanh nghiệp có ứng dụng công nghộ uu tiên dò chù dộng tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lằn thứ tư.

2. Bộ Khoa học và Cóng nghệ

- Điều chinh phàn bổ ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ do 
bộ quàn lý theo hướng tập trung nguon lực cho nghicn cứu, phát triên và ứng 
dụng các công nghệ ưu tiên đề chú dộng tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lằn thứ tư; ưu ticn nguồn lực triển khai một sổ chương trinh nghỉcn 
cửu trọng điểm quốc gia về Cảch mạng công nghiệp lần thử tư.

- Chủ tri, phổi hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cửu. xảy dựng và 
ban hành hộ thong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ iliuật quổc gia vẽ sàn phẩm, dịch 
vụ theo thông lệ quốc té tồi phục vụ việc tham gia cuộc Cách mạng cõng 
nghiệp lần thử tư; họp tác với doanh nghiệp đổ bão đâm tiêu chuẩn, quy chuân 
phù hợp với thực tiền và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ mới.

- Xây dựng mạng ỉirới các chuycn gia tư vắn về các công nghệ ưu tiên để 
chú dộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lằn thử tư đổ hồ trợ doanh 
nghiệp nâng cắp, chuyền đồi công nghệ.
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- Rà soit, kicn nghị sứa đổi các quy định pháp luật về sở hữu tri tuệ theo 
hirớng dơn giàn hoá vè quy trình, thù tục, phù họp với thòng lệ quốc tể.

3. Bộ Thông tin vả Truyền thông

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống vãn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 
vực thông tin truyền thông đổ đảm bảo hạ tầng sổ di trước và sản sàng cho các 
ngành khác triển khai Cách mạng công nghiệp lần ihứ tư.

- Phát triển hạ tầng số an toàn, hiộn đại, đáp ứng nhu cẩu cùa cốc ngành 
trong quá trinh chuyển đồi sổ, thực hiện thảnh công Cách mạng công nghiệp 
lẩn thứ tư.

- Tập trung nâng cao năng lực dám bào an toàn thông tin mạng, nhất lả 
an toàn thông tin của hạ tằng viền thông, thiết bị loT, bảo vệ thòng tin cá 
nhân; dẩy mạnh triển khai các trung tâm giảm sát an toàn thõng tin mạng trên 
toàn quốc.

- Nghiên cứu, kiến ngliị Chỉnh phú ban hành chính sách về dử liệu mỡ; 
hướng dẫn các cơ quan quán lý nhà nước xây dựng các giải pháp chia sỏ dữ 
liệu; phát triển nền tâng tích hợp, kct nổi, chia sẻ dử liệu quốc gia đề cùng 
khai thác, sử dụng; tạo thuận lợi cho thương mại hóa dử liệu.

- Nghiên cứu, rà soát, sira đoi, bo sung hoặc dê xuất sửa đổi, bô sung các 
ticu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật, dịnh mức kinh tế - kỷ thuật về ứng dụng và 
phát triền công nghệ số cốt lôi của Cách mạng công nghiệp lần thứ lư.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ hiển kiến thức, kỷ nàng và trách 
nhiệm về bảo đàm an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tồ chức nhà nước 
và toàn xà hội.

4. Bộ Giảo dục và Đào tạo

- Phát triển các chương trinh đào lạo, phát iriên nguôn nhãn lực, chú 
trọng các ngành đào tạo chú lực cùa cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- l ỉồ trợ nghiên cửu khoa học, chuyển giao công nghệ và đỏi mỏi sáng 
tụo cho các cơ sở giáo dục lỉụi học nhăm tạo ra sồn phàm công nghệ ưu tiên để 
chú dộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xà hội

- Địnlì kỳ tổ chức khảo sát, đảnh giá kỳ năng người lao động trong tương 
quan với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dề xuất giải pháp, 
chinh sách nâng cao kỳ nâng của lực lượng lao động.



9

- Điều chinh các chương trinh đào tạo nghề theo lurứng tăng cường dàọ 
tạo kỳ năng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đê 
phát triển kỳ năng chuyên môn; mở các chương trinh đào tạo nghê chuyên 
ngành công nghệ ưu liên dể chù động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư.

- Xây dựng các chương trinh đào tạo lại cho người lao dộng đề chuyển 
đổi sang các còng việc cần các kỷ nàng mới của Cách mạng công nghiệp lân 
thử tư.

- Rà soát, điều chinh các quy định về giấy phép lao dộng cho người lao 
động nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam làm việc trong các ngành còng 
nghệ ưu ticn dc chủ dộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp làn thứ tư tại 
các tning tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin 
tập trung, công viên phần mềm cúa Việt Nam theo hướng tạo thuận lợi, phù 
hợp với thông iệ quốc tc tốt.

6. Bộ Tài chính

- Chủ tri, phổi hợp với Ngân hàng Nhả nước xây dựng khung thề chế thử 
nghiệm cho các dịch vụ công nghệ tài chinh (Fintech) theo các thông lộ tốt 
trên thế giới, lạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển các dịch vụ tài chính 
số mới.

- Xây dựng các quy định pháp luật cho phép các tổ chức kinh doanh 
chứng khoán áp dụng các giải pháp nhận dạng khách hàng thông qua các 
phương thức điện tử (cKYC).

- Chú tri, xây dựng khung thể chế cho các dịch vụ công nghệ tài chinh 
(Fintcch) gẳn liền với chính sách khuyến khích hoạt động và giao dịch doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng lạo.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát nguồn vốn, lưu 
chuyền vốn thông qua các hình thức tiền số, tài sản sổ; huy dộng von mới như 
phát hành liền ào và tài sản mã hóa, tiền điện tử trên thị trườnu tài chinh.

7. Ngân hàng Nhà nước

- Chù trì phối hợp với Bộ Tài chinh và các bộ, ngành licn quan triền khai 
quy hoạch phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng dồng bộ, 
thống nhất và dùng chung. I loàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy thanh toán 
không dừng tiền mặt. Nghicn cứu, xây dựng phương án quân lý giám sát các 
hình thức thanh toán trực tuyến qua biên giới.
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- Tạo diều kiện thuận lợi cho các tổ chửc tin (lụng thực hiện chuyển dổi 
số, áp dụng các công nghệ ưu tiên dề chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; phát triền mô hình ngân háng số. Xây dựng khuôn 
khổ thề chế quản lý thử nghiệm có kiềm soát cho hoạt động công nghệ tài 
chinh (Fintech) trong lĩnh vực ngàn hàng.

- Khuyển khích các tồ chức tín dụng kết nối, chia sc dử liệu với cơ quan 
quân lý nhả nước, lổ chức cung ứng dịch vụ qua Giao diện lập trinh ửng dụng 
mờ (Opcn API) nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới và nâng cao chất lượng 
dịch vụ ngân hàng.

- Ban hãnh mới, sửa dổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan cỏ 
thấm quyền han hành mới, sửa đồi các quy định pháp luật cho phép các tồ 
chức tín dụng áp dụng các giãi pháp nhận dạng khách hảng thông qua các 
phương thức điện tử (cKYC); tổ chức nghiên cứu. thử nghiệm dử liệu lớn 
(Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), lự động hóa quy trinh băng Rô-bổt (Robotic 
Process Automation) và còng nghệ Chuỗi khối (Blockchain Technology) 
trong hoạt động ngân hàng.

8. Bộ Tư pháp

- NglìiC‘11 cứu, de xuất hoàn thiện khung pháp luật về tải sàn. hợp dồng, 
quyền sờ hữu vả các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng cóng nghiệp 
lần thứ tư.

- Nghiên cửu giãi pháp dây mạnh ứng dụng các công nghệ của Cách 
mạng công nghiệp lẩn thứ tư trong dự báo, phân tích chinh sách, soạn thảo, 
ban hành, lổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hoi thông 
tin. phân ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đòi nhanh chỏng 
của đời sống kinh tế - xă hội.

9. Bộ Còng Thương

-T ồ  chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cỏ licn quan thực hiện Nghị 
quyết sổ 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 cùa Bộ Chính trị về dịnh 
hướng xây dựng chinh sách phát triển công nghiệp quốc gia đen năm 2030, 
tầm nhìn tiến năm 2045, khai thác triệt dỏ thành tựu của cuộc Cách mạng 
còng nghiệp lần thử tư.

- Hoàn thiện và trinh phê duyệt các Đề án, Chương trinh về phát triền 
nhãn lực kỷ thuật cao phục vụ công nghiệp 4.0; thí điểm mô hình đào tạo thực 
hành tiên tiến.

- Nghiên cứu, xây dựng đề án thúc dẩy doanh nghiộp Việi Nam tham gia 
vào các hộ thống thương mại diện tứ trên thẻ giới.
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- Xây dựng Chương trình tổng thề phát triển thương mại điện tử quổc gia 
giai đoạn 2021 - 2025.

10. Bộ Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hoàn thiện chính sách khuyến khích nghicn cửu ứng dụng vả phát triền 
công nghệ sổ. chuyển dổi số, quản trị thông minh trong sàn xuât nông nghiệp; 
dật hàng các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu các giãi pháp nông nghiệp 
thòng minh, quản Irị chuỗi cung ủng nông sản, bão quản và che biên nóng sản.

- Xây dựng dè án thúc dầy ngành nông nghiệp tham gia thương mại điện 
tử; uu ticn các ngành hàng thủ công mỳ nghệ, thực phẩm đóng gỏi.

11. Bộ Tải nguyên và Môi trường

- Xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thổ tài nguyên sổ vê tài nguycn 
và môi trường đen năm 2030.

- Nghiên cửu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai 
các mô hình mới về kiểm soát ò nhiễm môi tnrờng. thích ứng biên dôi khi hậu 
vả nước biên dâng.

- Xây dựrig, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triền khai tlìực hiện 
đổ thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên sô vỏ tài nguyên và môi 
trưởng, phục vụ cho mục tiêu quàn lý "không gian phát triền” của đât nước.

12. Bộ Ngoại giao

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nglìệ và các bộ, ngánh liên quan 
nghiên cứu, thông tin về xu thế phát triển, chính sách vả kinh nghiệm của các 
nước trong việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện ca  chề, chinh sách 
về huy dộng tri thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài và quốc lc 
cho tỉìúc dẩy dôi mới sáng tạo, phát triển khoa học vả công nghệ.

13 .13Ộ Xây dựng

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vệ tinh, công nghệ ưu tiên dè chủ 
dộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lẩn thử tư, xây dựng cơ sờ (ỉữ 
liệu sả phục vụ còng lác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đò thị và 
kiến trúc. I lướng dẩn các dịa phương xây dựng cơ sở ilìr liệu sổ két nồi các 
công trinh hạ tằng kỷ thuật, hạ tầng xã lìội trong quản lý dỏ thị.

- Triền khai tlìực hiện hiệu quả “Đe án phát triển dò thị thông minh bền 
vừng Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng dcn 2030”.
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14. Bộ Công an

- Chủ tri triền khai cỏ hiệu quả Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

- Xây dựng, vận hành Tning tâm dữ liệu quốc gia. Nâng cao nhận thức 
của các tổ chức, cloanli nghiệp và người dân về bảo vệ dừ liệu cá nhân, quản 
trị dữ liệu.

- I lợp lác chật chỗ với các tổ chức quốc tể để giám sát tội phạm mạng 
xuycn quốc gia. I lình thành các liên minh an ninh mạng.

- Nghiên cứu, dề xuất cơ chế, chính sách hình thành nền công nghiệp an 
ninh mạng; hình thành các trung tâm chi huy an ninh quốc gia vùng miền. 
Chù tri, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng trinh Thủ tưởng Chinh phú Đc 
án “Xây dựng nen công nghiệp an ninh mạng Việt Nam” và Đỗ án xây dựng 
trung tâm chi huy an ninh quốc gia vùng miền theo 02 giai doạn 2020 - 2025 
và 2025 - 2030.

15. Bộ Giao thông vận tải

ứ ng  dụng công nghệ tru ticn để chủ dộng tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lẩn thứ tư vào lập dự án, quàn lý chất lượng xây dựng; quán lý 
khai thác và bảo tri hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận lải và điều hành, 
tô chức giao thông.

16. B Ộ Y tế

- Chủ trì xây dựng hệ ihống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh tlìông 
minh, bao gồm: hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dàn, ứng dụng trí tuệ nhàn tạo và 
các công nghệ thông minh trong phòng bệnh, môi trường, an toàn thực phẩm, 
dinh dường và phòng chống HIV/AIDS, nghiên cứu và sản xuất dược.

- Chi đạo các cơ sở khám, chừa bệnh trièn khai hệ thông khám, chửa 
bệnh thông minh, bao gồm: ho sơ bệnh án thay bệnh án giấy, ứng dụng tri tuệ 
nhân tạo hồ trợ ra quyết định lâm sàng, trong các chuyên ngành sâu như chân 
đoản hình ảnh, tim mạch, hô hấp, xương khớp, ung thư, sàn nhi.

- Xây dựng nền quản trị y té thông minli, bao gom: triển khai nền hãnh 
chỉnh sổ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thiết lập hệ sinh ihái y tế áp dụng 
các công nghệ tiên tiến. Chi dạo 100% cơ sở  khám bệnh, chừa bệnh hoàn 
thành triền khai hổ sơ bệnh án diện tử, thực hiện liên thông giữa các cơ sở 
khám bệnh, chừa bệnh.

- Chũ dộng tiẻp cận, chuyền giao ứng dụng thảnh tựu công nghộ ưu tiên 
dể chủ dộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần ihử tư, nhất là trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học.
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17. Bộ Nội vụ

I lưỡng dẫn, tập huấn cho dội ngù cán bộ, công chức, viên chức có kiến 
thức, trinh độ, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 
cône nghiệp lần thử tư.

18. Uy han Quàn lý von nhà nước tại doanh nghiệp

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trực thuộc ủ y  ban xây dựng kế 
hoạch dầu tư chuyển dổi công nghệ ưu tiên để chủ dộng tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thử lư phù hợp với ngành, lĩnh vực.

- Khuyến khích, hồ trợ các doanh nghiệp cỏ năng lực cóng nghệ và tải 
chính phát triền các dịch vụ tư vắn, đào tạo và chuyển giao cóng nghệ ưu tiên 
để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lân thử lư cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; liên kết với nhau và với các doanh nghiệp công nghệ tư 
nhân dê hỉnh thành các mạng lưới hợp tác chuyên ngành và liên ngành.

19. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. các hiệp hội doanh 
nghiệp trung  irơng và đ ịa  phương

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược đến cộng đồng doanh 
nghiệp.Hồ trợ doanh nghiệp tiếp cận thòng tin về Cách mạng công nghiệp lẳn 
thử tư và các chỉnh sách, chưcmg trinh hồ trợ doanh nghiệp để chù động thực 
hiện chuyển dối số vả tham gia cuộc Cách mạng còng nghiệp lẩn thư tư.

20. ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Quán triệt và phổ biến tinh thần và nội dung cùa Chiến lược cho các 
dơn vị, doanh nghiệp tại địa phương.

- Xây dựng các chương trinh hồ trợ doanh nghiệp về đảo tạo, tư van 
chuyển giao công nghệ ưu tiên đổ chủ dộng tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư.

V. TỎ CHỨC THỤC HIỆN

I . Diều phổi, theo dõi và đảnh giá tình hình và kết quả thực hiện:

a) Bộ Ke hoạch và Đầu tư là cơ quan dầu mối theo dõi. đánh giá tinh 
hình và kết quà triền khai Chiến lược. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo 
Thủ lường Chính phũ về kết quả thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, dịa 
phương trước ngày 20 tháng 12.
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b) Bộ Thông tin và Truyền thông chù trì, phối hợp với các bộ, ngành 
nghiên cứu, de xuất kiện toàn, bỏ sung, điều chinh chức nâng, nhiệm vụ của 
ử y  ban quốc gia về Chính phũ điện tử đổ dâm nhận thcm chức năng, nhiệm 
vụ về tham intru, theo dõi. diều phối thực hiện các nội dung liên quan của 
Chiến lược quốc gia về Cách mạng cõng nghiệp lẳn thử tư.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ tri, phối hợp với các bộ, ngành nghicn 
cửu, đề xuất kiện toàn, bổ sung, điều chinh cliírc năng, nhiệm vụ của Hội 
dong Chính sáclì Khoa học và Công nghệ quốc gia de đàm nhận thêm chức 
năng, nhiệm vụ về tham mưu, theo dôi, điều phổi thực hiện các nội dung liên 
quan cùa Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lẩn thử tư.

2. Các bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phũ, Uy ban nhân dân cấp tinh:

- Ưu tiên bố tri ngân sách cho các hoạt động thực hiện Chiến lược, trong 
đó chú trọng đầu tư cho khoa học và công nghệ, hồ trợ chuyền giao và phát 
triển công nghệ trong doanh nghiệp; bào đảm mục tiêu về chi cho nghiên cứu 
và phát triền dề ra tại Chiến lược.

- Thực hiện Chiên lược trong phạm vi thâm quyền của mình, cụ thê hỏa 
Chiến lược bằng cách lồng ghép thực hiện nhiệm vụ vào các kế hoạch, dề án 
trong các ngành, lĩnh vực phụ trách; định kỳ hàng năm (trưóc ngày 10 tháng 
12) gửi báo cáo kết quà thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vãn plìòng 
Chính phủ để tòng hợp, báo cáo Chinh phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ./.


