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TH Ủ  T Ư Ớ N G  CH ÍN H  PHỦ

Cún cứ Luật Tổ chirc Chỉnh phụ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đoi, bò sung một so (tiều rũa ỈAiiịt Tố chức Cliinli phũ và Lttậỉ Tổ chức chỉnh 
quyền địa phương ngàv 22 thảng I I  nám 2019;

Căn cử Lĩiật Khoa học và Công nghệ ngày 18 thủng 6 năm 2013;

Cán cứ Nghị (tịnh số 08/20ỉ4/NĐ-CP ngày 27 thủng 01 nám 20ì 4 của 
Chínli phũ quy (ìịnlt chi tiết và hướng (¡(Hì th i hành một so (tiền cùa Luật Khoa 
học và cõng nghệ;

Thực hiện Kết luận sổ 50-KUTW ngùv 30 tlíủng 5 năm 2019 nia Run Ri 
thu ve 'nép tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 kỉìỏa XI về phát 
triển khoa học và còng nghệ phục vụ sự  nghiệp còng nghiệp hỏa, hiện đại hỏa 
trong điều kiện kinh té thị trtrờng (tịnh hirimg xà hội chu nghía và lìội nhập 
quốc tế:

Thực hiện Nghị quyềt so 52-NỌ/TIV ngày 27 thủng 9 năm 2019 cùa 
Bộ Chinh trị về một so chú trmmg, chinh sách chú động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp làn thử tư;

Theo (tỏ nghị cùa Bộ trường Bụ Khoa học và Công nghệ.

Q U Y ÉT DỊNH:

Điều 1. Ban hành Ke hoạclì tồng the nâng cao nãng suất dựa trên nền 
tảng khoa học, công nghệ và đỏi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây 
viel tãt là Kê hoạch) với nlùrug nội sau:

I. M Ụ C TIÊU

1. Mục tiêu (ồng quái

a) Dưa năng suãt trở thành động lực phát trien quan trọng trong các 
ngành, lĩnh vực. Ihông qua việc ứng dụng các thành lụm mới của khoa học. 
công nghệ, íip dụng các hệ thong quản lý, công cụ cải lien năng suất tiên tiền, 
kct hợp với nghicn cửu, đào tạo, bồi dường nguồn nhân lực, phù lìựp xu the
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cùa cuộc Cách mọng công nghiệp lẩn thử tư.

b) Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. hồ trợ 
doanh nghiệp trong nghiên cửu. đổi mói, chuyển giao và ửng dụng công nglìộ 
dê nâng cao năng suất; xây dựnu. tricn khai các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, ke hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suầt các nhân tổ tổng hợp 
(TFP) dựa trcn nên tâng khoa học, công nghệ và dôi mởi sáng tạo.

2. Mục tiêu cụ the

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Góp phần dạt mục tiêu tăng nũng suất lao động bình quân trên 7%/nãm.

- Góp phân đạt mục liêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua 
TFP. đóni» góp khoảng 45%  vảo tăng trưởng kinh tế.

- Từ 12 đến 15 tinh, thành phố trực thuộc irung ương hoàn thành việc 
xây dựng và triển khai kể hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tàng khoa 
học. công nghệ và đỏi mới sáng tạo: từ 3 dcn 5 tập đoàn, tòng công ly tricn 
khai xây dựng và thực hiện kê hoạch nãng suất.

- Toi thiểu 3()0 doanh nghiệp nhỏ và vừa cúa các tinh, thành phố trực 
thuộc trung irơnu xây lỉựnu và triển khai các dự  án điểm  về cãi liến nănẹ suất, 
thúc đây các hoạt động nghiên cửu. ứng dụng khoa học. công nghệ và đôi mới 
sáng tạo nâng cao năng suẩt.

- Hình thành các câu lạc bộ cãi tiên nâng suât cho sinh viên tại ÍI nhất 
10  trường đại học. cơ sở  giáo dục nghe nghiệp, góp phẩn gán kcl hoạt động 
nghiên cửu. đảo tạo, bôi dường, thực hành vê năng suất với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chắt lirợĩìg cao 
cho thị trưởng lao động.

b) Mục tiêu dến năm 2030

- Góp phần dạt mục tiêu lăng năng suất lao dộng hình quân trên 
7.5%/năm.

- Góp phân đạt mục tiêu đóng góp cùa khoa học công nghệ thông qua 
TFP, dỏng góp khoáng 5Ơ% vào tảng trưcmg kinh tc.

- Từ 30 đến 35 tinh, thành phổ trực thuộc trung ương hoàn thành việc 
xây dựng và triền khai Ke hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đôi mới sáng tạo; 5 đẻn 7 tập doàn, tỏng công ty tricn khai 
xây dựng và Ihực hiện kế hoạch nâng suât.

- Tối thicu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa cùa tinh, thành phò trực thuộc 
trung ương xây dựng và triển khai các dự án diêm vẻ cãi tiến năng suất, tiếp 
tục dây mạnh các hoại động nghiên cứu. ứng dụng khoa học. công nghệ và
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đồi mới sáng tạo nâng cao năng suất.

- Hình thành các câu lạc bộ cải lien năng suai cho sinh viên tại ít nhắt 
20 trường dại hục. cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gan kết chặt chõ hoạt dộng 
nghiên cửu. dào tạo, hỏi dường, thực hành vê nâng suât vỡi hoạt dộng sản 
xuẩt, kinh doanh cua doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhãn lực chất lượng cao 
cho thị trường lao độne.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU

1. Hoàn thiộn cơ chẻ. chinh sách thúc đây năng suài dựa trên nền tang 
khoa học. công nghệ vả dôi mới sáng tạo

a) Xây dựng bộ chi tiêu do lưcmg năng suũt gan với hoạt dộng khoa học. 
công nghệ và dôi mới sáng tạo ở  cấp nen kinh tổ. ngành kinh tế, dịa phương 
và doanh nghiệp.

b) Xầy dựng cơ  sớ dữ liệu về nãne suất dựa trên nền tâng khoa hục, công 
nghệ và đói mới sáng tạo đc chia SC thông tin. dừ liệu về ứng dụng các tiến bộ 
công nghệ, áp dụng các hộ ihổng quan lý. công cụ cải tiến năng suẩt mới. tiên 
tien, chuyên gia nâng suất, năng suất quốc gia, nâng suât duanh nghiệp.

c) Xây đựng tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chuyên gia năng suat của Việt Nam: 
phát trien hộ thong chửng nhận, đào tạo chuyên gia nâng suất cùa Việt Nam 
phù hợp với hộ thòng tiêu chuẩn của các quôc gia tiên tiên trong khu vực.

d) Nehiên cửu. đề xuất một sổ cơ che chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp áp dựng thừ nghiệm các liên bộ công nghệ, hộ thông quán lý. công cụ 
cải tien nâng suất mới, lien tien, nhằm ứng dụm» nhanh, lìiộu quá cúc thùnh 
tựu của cuộc Cách mọng công nghiệp lẩn thử tư.

2. Phát triển các hoại dộng nghiên cứu. tư vấn. đào tạo và các tổ chức hỏ 
trợ hoạt động nãng suất

a) Xây dựng, iriển khai các nội dung nghiên cứu và tư vấn ve nâng suất

- Xây dựĩig. triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giã các ycu tô tác 
dộng nâng cao năng suất; dề xuất các giãi pháp nâng cao năng suắt trong lừng 
ngành, lĩnh vực cụ the của nền kinh tế.

- Nghiên cửu các hệ thống quan lý. mô hình, công cụ cải liến năng suất 
mới. tiên liến dê áp dụng cho các tỏ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; lập 
trung vào các hệ thong quản lý. mô hình, công cụ cải tien nàng suẩt dựa trên 
nền tảng số vả dôi mới sáng lạo. Triển khai các chương Irinh đảnh giả năng
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lực quản trị. quản lỷ năng suất, quản lý chuycn đôi sổ và quan lý đôi mới sáng 
lạo cùa doanh nghiệp.

- Tổ chức triên khai, áp dụng hệ thong quàn lý theo tiêu chuàn 
ISO 56000 về quản lý đôi mới sáng tạo, các mô hình, công cụ cải tiền năng 
vSuất trong lĩnh vực chuyên ngành (năng suất dịch vụ công, nùng suất xanh, 
năng suẳt hổn vững).

h) Triên khai các hoạt động đào tạo nguôn nhân lực, hôi dường kiên thức 
đẽ nâng cao năng suấl

- Xây dựng, iriên khai các chương trình đào tạo. bổi dường về năng suất, 
chương trinh hưởng nghiệp tại một sổ irưỏrng đại học, cơ  sớ giáo dục nghề 
nghiệp trẽn cơ sờ  gan kẽi chặt chè với nhu cầu của một sỏ doanh nghiệp, khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao cụ thê: tỏ chức các cuộc thi tìm hiểu 
về nũng suất trong khối sinh vicn các trường đại học, các cơ sờ giáo dục 
nghề nghiệp.

- Táng cường dâu tư trang thiết bị phục vụ hoạt dộng đảo tạo, hôi 
dưỡng nguồn nhân lực theo hướng đâơ tạo thực hành, mò phỏng ve cãi tiến 
nâng suẩt.

- Tỏ chức các chương trinh, khỏa đảo tạo về các giải pháp nâng cao nàng 
suất, chuyển dôi số. sàn xuắl thông minh, giao thông thông minh, đô thị thông 
minh, góp phần hồ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ticp cận cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thử tư.

c) Nâng cao nâng lực các tò chức hồ irợ lìoụt động nũng suẩt

- Hình thành, phát iricn mụng lưới các lô chức hồ trợ hoạt dộng năng 
suất ờ  các bộ, ngành, địa phương, gan kêt với các viện nghiên cứu, trưởng đại 
học và doanh nghiệp. Tô chức hoạt động hợp lác. kct nòi giữa các lô chức, cá 
nhân, doanh nghiệp cung cấp giãi pháp công nghệ. CNTT tham gia vào các 
dự án điểm vc cải tiến nâng suấi trong các lình vực cụ thê.

- Tãng cường năng lực của tỏ chức nghiên cứu về nâng suất dê lìồ trợ 
doanh nghiộp nâng cao năng suất thõng qua các chương trinh dự án cùa Tỏ 
chức nâng suất châu Á (APO).

- Nâng cao vai trò C ơ quan năng suất quốc gia của Viện Năng suẳt 
Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu. hỗ trợ, tư vẩn hoạt dộng 
nghiên cứu. đảo tạo của doanh nghiệp; xây dựng, liình thành tạp chí chuyên
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ngành VC nâng suất; thực hiện tốt chirc nâng của Trung tâm xuất sẳc về đồi 
mới sáne tạo của To chức năng suất châu Á (APO).

3. Đây mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao 
năng suất trong doanh nghiệp

a) Ciẳn kct chật chẽ nội dung VC năng suất với các dổ án. nhiệm vụ cua 
các chương trinh khoa học, còng nghộ cap quốc gia bao gồm: Đồ án Hồ trợ hộ 
sinh ihái khởi nghiệp đôi mới sáng tạo quốc gia: Chương trình dôi mới công 
nghệ quốc gia; Chương trình quổc gia phát trien công nghệ cao; Chương trinh 
phái triển sản phẩm quổc gia: Chương trinh phát trien thị trường khoa học. 
còng nghệ và các chươniỉ trinh khoa học, công nghệ cấp quốc gia khác, góp 
phần nâng cao hiệu quả san xuảt, kinh doanh khi đưa vào áp dụng tại 
doanh nghiệp.

b) Xây dựng, trien khai kế hoạch nâng cao năng suẩi tại một số tập đoàn, 
lỏng công ty, doanh nghiệp vừa và nho tham gia thực hiện Ke hoạch, có tính 
đen kha nâng hap thụ công nghệ và trinh độ, quy mô sản xuẩt của doanh 
nghiệp; tỏ chức nghiên cứu. đánh giá về vai trò dàn dắt của các doanh nghiệp 
này trong việc phát triển phong trào năng suấL tại Việt Nam.

4. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyêu truyền về nâng suất

a) Xây liựnu. công bố trong nước và quổc tố báo cáo năng suất Việt Nam 
hãng năm.

b) Xây dựng chương trinh truyền thông, phổ biến kiến thửc về năng suất, 
cải ticn năng suất, các kinh nghiệm đicn Irinh cải tiến nâng suất ỡ  cắp quốc 
gia, cấp iỉịa phương, cấp doanh nghiệp và cộng đồng.

c) Hang năm. lò chức các hoạt dộng luyen truyền, tôn vinh tỏ chúc, cá 
nhân và doanh nghiệp có đỏng góp đỏi với hoạt động năng suất: tỏ chức Diẻn 
đản năng suất quốc gia với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, 
chuycn gia náng suất, các tỏ chức, cá nhân và doanh nghiệp tronii nước và 
quốc tế.

5. Tăng cưởng các hoạt động hợp tác quổc tể

a) Tâng cưởng hợp lác song phương với cơ quan năng suất cũa các quốc 
gia phát trien trên thổ giới và trong khu vực.

b) Khuyên khích doanh nghiệp tham gia các dự án hựp tác nghiên cứu VC 
giãi phảp nâng cao nâng suấỉ. dào tạo. tư vấn. quàng bá và phát triên chuyên 
gia nàng suất với các tò chức quốc tố (Tô chức Hợp tác và Phát triền Kinh lc 
(OECD), Ngân hàng Thể Giới, Chương trinh Phái triẻn Lien hợp quốc
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(UNDP), Tổ chức Lao dộnii Quốc tổ (ILO). Tổ chức nâng suầt châu Á (APO) 
và các tò chức quoc tè khốc.

III. KINH PHÍ T H ựC  HIỆN

1. Nguồn kinh phi thực hiện Ke hoạch bao gồm nguồn von ngân sách 
nhà nirỡc và các nguồn von huy dộng hợp pháp khác theo quy định cùa pháp luật.

Nguồn kinh phi chi thường xuyên ngàn sách nhả nước dê thực hiện các 
nhiệm vụ của Kc hoạch bao gồm: Nghiên cửu, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, 
chỉnh sách thúc dày năng suất dựa trên nền lảng khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo: xây đựng, trien khai các nội tlung nghiên cửu và tư vấn về lúing 
suất; trien khai các hoạt động dào tạo nguồn nhân lực. bồi dưỡng kiến thức đê 
nâng cao năng suất: các hoạt động truyền thông, tuycn truyền vè năng suât; 
các hoạt động hợp tác quổc tế.

2. Các bộ, cơ quan, dịa phương lập dự toán ngân sách hàng nàm vả quăn 
lý kinh phi thực hiện cảc nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định hiện hành của 
pháp luật ve ngân sách nhà nước vả cảc quy định pháp luật liên quan.

IV. T Ỏ  C H Ứ C  T H Ụ C  HIỆN

1. Bộ Khoa học và Còng nghệ:

a) Cliii trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, kiềm tra việc 
thực hiện Ke hoạch; Tỏng cục Tiêu chuần Đo lường Chắt iượng trực thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ là cơ quan đẩu mỏi theo dõi, tổng hợp tinh hinh triẻn 
khai thực hiện Kê hoạcli.

b) Chu tri. phối hợp vói các bộ» ngành liên quan tiến hãnh long ghép, 
trien khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm ilẽ hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao nàng suât; hưởng dản các dịa phương trong việc xây dựng, 
triển khai kế hoạch nâng suẩt trên nền tâng khoa học, còng nghệ vã đổi mới 
sáng tạo từ năm 2021.

c) I ỉướng dản các bộ, cơ quan, dịa phương lien quan xây dựng kc hoạch 
đc trien khai thực hiện. Hãng năm, lông hợp kinh phi sự nghiệp khoa học thực 
hiện các nhiệm vụ của Kc hoạch gửi Bộ Tài chinh (đối với nhiệm vụ sử dụng 
kinh phi chi thuờng xuycn) và gưi Bộ Kố hoạch và Đầu tư (đổi với nhiệm vụ 
sử dụng vôn đâu tư phát trien).

d) Chú tri, phoi hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 
nghiên cứu, xây dựng bộ chi tiêu đo lường nànc suất gằn với hoạt độnc khoa 
học, công nghệ và đôi mới sáng lạo ở  câp ncn kinh tc, ngành kinh tc, địa 
phương vả doanh nghiệp, hoàn thành vào năm 2022.

d) Chú trì. phổi hợp với các bộ, ngành, địa phương nghicn cửu, xây dựng
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cơ sở dữ liệu vổ nâng suất dựa trôn nền tang khoa học. công nghệ vả đòi mới 
sáng lạo, hoàn thành vào năm 2022; định kỳ hãng năm cập nhật, bò sung 
thòng tin. dữ  liệu.

e) Xây dựng và công bô trong nước và quốc tê báo cảo năng suât 
Việt Nam hằng năm; xây dựng, hình thành tụp chí chuyên ngành về nàng suất, 
hoàn thành trong năm 2022.

g) Tồ chức sơ kết thực hiện Kc hoạch vào nảm 2025 và tổng kết thực 
hiện Kc hoạch vào năm 2030. Chủ trì. phối hợp các bộ. cơ quan liên quan tiến 
hành kiếm tra việc thực hiện Ke hoạch này.

2. Các Bộ: Công Thương, Nòng nghiệp vả Phát trièn nông thôn. Xây 
dựng, Giao thông vận tai. Vàn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông tin và Truyền 
thông, Y te, Giáo dục và Đào tạo. Lao dộniỉ - Thương binh và Xà hội trong 
phạm vi thấm quyền cỏ trách nhiệm:

a) Chi định cơ quan đầu mối tố chức thực hiện Kế hoạch.

b) Phôi hợp với Bộ Khoa học vả Công nghệ xây dựng các chương trinh 
truyền thông, phô biến kiến thức vê nâng suất tứi cộn&đảng và doanh nghiệp, 
định kỳ hằng năm.

c) Xây dựng và triền khai kế hoạch 5 năm, hàng nãni thực hiện Kế 
hoạch, lồng ghép với các chương trinh thuộc thâm quyền quản lý, phù hợp 
định hướng nâng cao nâng suất dựa trên nền lãng khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo.

d) Lập lỉự toán ngân sách hẳng năm thực hiện Kỏ hoạch, gửi Bộ Khoa 
học và Côniĩ nghệ đê tổng hợp gửi Bộ Tài chinh bố tri kinh phi iheo quy định; 
huy động các nguồn vốn hợp pháp đế thực hiộn Ke hoạch.

đ) Tô chức sơ kct, tòng kct, đánh iỉiá kêt quá thực hiện Kè hoạch trong 
phạm vi thâm quyền, chức nâng quan lý nhả nước được giao.

3. Các hộ. cơ quan khác cản cử thâm quyền, trách nhiệm quân lý nhà 
nước dược giao chu động, phổi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, 
tô chirc thực hiện Kc hoạch theo quy định pháp luật.

4. Bộ Kc hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan 
nghiên cửu, xây dựng hộ chi ticu đo lường năng suất gắn với hoạt động khoa 
học. công nghệ vả đổi mới sáng lạo ờ  cấp nền kinh tế. ngành kinh le. địa 
phương và doanh nghiệp.
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b) Chu tri. phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chinh tổng 
hợp, cân đòi các nguồn lực để bảo đảm thực lìiện Kê hoạch.

5. Bộ Tài chinh:

a) BỐ tri kinh phi thực hiện Ke hoạch theo quy định pháp luật vè ngân 
sách nhà nước.

b) Chú tri, phối hợp với Bộ Khoa học vả Công nghộ xây dựng cơ chẻ 
quan lý tải chinh đẻ thực hiện Kc hoạch nều cằn thiết.

6. ủ y  ban nhũn dãn các tinh, thành phổ trục Uìuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Chi dịnh cơ quan đầu mối lô chúc thực hiện Kè hoạch.

b) Xây dựng và triên khai Kê hoạch nàng cao năng suẳt dựa trên nển 
lang khoa học, công Iighộ và đổi mới sáng lạo. lổng ghỏp với các chương trình 
khoa học và công nghệ, chương trình phát iriển kinh té - xà hội khác thuộc 
thâm quyền quàn lý. thực hiện từ năm 2 0 2 1.

c) Bổ trí kinh phi, huy dộng các nguồn vốn hợp pháp dề thực hiện Kố 
hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa.học, công nghệ và dõi mới 
sáng tạo theo quy định của pháp luật vè ngàn sách nhà nước và các quy định 
pháp luật licn quan.

li) Tổ chức sơ kết. tổng két. đánh giá kết qua thực hiện Kc hoạch nâng 
cao nâng suất cỉựa trên nen táng khoa học, cỏng nghệ và dồi mới sáng lạo 
trong phạm vi thấm quyển, chức năng quản lý nhả nước được giao.

7. Phỏng Thương mại vả Công nghiệp Việt Nam. Hiệp hội doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp trung ương và địa phương 
cỏ trách nhiệm:

a) Chủ tri, phổi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tồ chức các hoạt 
dộng tôn vinh, khen thưởng tập thẻ. cá nhân có thành tích ưong hoạt động 
thúc đầy nâng cao năng suấc trong cộng dồng doanh nghiệp hằng năm.

b) Chu tri, phối hợp với Bộ Khoa học vả Công nghệ, xây dựng các 
nhiệm vụ khoa hục và công nghệ giũp nàng cao nâng suat cho doanh nghiệp.

c) Phôi hợp với các bộ. cơ quan, địa phương lô chức các hoạt dộng tuyên 
truyền, phò biến kiến thức về năng suất cho doanh nghiệp hằng năm.

Diều 2. Ọuyct định này có hiệu lực thi hành ke từ ngày ký ban hành.
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ tnrome cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 
cơ  quan thuộc Chỉnh phu. Chủ tịch Uy ban nhân ciiìn linh; thành phô trực 
thuộc trung ương và các tố chức, cá nhân licn quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

tXơì nhận:
-  Thu tướng, các Phó Thù tướng C hính phủ;
- Các bụ. cơ  quan ngnng bộ . cư  quan thuộc Chính phu:
• U B N D  các  lin h , Ihănh phô  trực thuộc  iru n g  Uimg;
- Vữn phòng Trung ương;
- v a n  pltóng Q uỏc hội;
- Tông l-icn đoàn la« đ(»ny Viỷt Nam;
- Phòng Thương mợi vả Còng nghiệp Viột Nam:
- Lién m inh llợ p  tdc xã Viợi Nom;
- Hiệp hộ« doanh nghiệp nho vả vừa V iệt Nam:
- Tòng cục Tìéu ch u in  Du lường Chắt lưụiig;
- VPCP: BTCN. các PCN. T rụ  lỷ TTg. TO.Đ C ong 

các Vụ: TU. K TTH . C N . NN. ĐM DN;
• Lưu: VT. KGVX (2b)MM

Vũ Đức Dam
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