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GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã

hội 5 năm 2021 - 2025:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng

6,5 - 7%/năm.

- Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 -

5.000 USD;

- Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng

trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội

bình quân trên 6,5%/năm;

- Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%;

kinh tế số đạt khoảng 20% GDP;



GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

- Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền

tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế,

gắn kết hài hoà, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế;

- Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành

tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh

vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng

điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng

theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so

với khu vực và thế giới.



GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học

và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền

kinh tế;

- Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo

động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững;

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở

hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục

những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.



GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

- Chiến lược KH&CN 2010-2020 đã kết thúc và đã đạt được

những kết quả quan trọng. KH&CN đã có những đóng góp quan

trọng, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

- Trong thời gian tới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển

khai thực hiện Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn

2021-2030 và các Chương trình KH&CN quốc gia trọng điểm;

thực hiện tái cơ cấu và tổ chức triển khai các Chương trình

KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo hướng lấy doanh

nghiệp làm trung tâm, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội;



Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”(Quyết định số: 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

1. Mục tiêu chung

a) Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại,

đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho

hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt

Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương.

b) Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên;

xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại

doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động

doanh nghiệp.



Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”(Quyết định số: 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

1. Mục tiêu chung

c) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội

để đóng góp phát triển hoạt động đo lường.

d) Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh

vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà

nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ

chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương

tiện đo, chuẩn đo lường.

đ) Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ

biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ

doanh nghiệp



Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”(Quyết định số: 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025:

- Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn

đo lường quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt; công nhận ít

nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA);

- Thống nhất chung định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ

cấp quốc gia đến cấp bộ ngành, địa phương;

- Phát triển được ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện

đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh

nghiệp;

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất

10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường;



Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”(Quyết định số: 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

2. Mục tiêu cụ thể

- Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt

động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp bao

gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế

tư nhân;

- Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường

ít nhất 1000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các

lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý

nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của

các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường.



Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”(Quyết định số: 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

2. Mục tiêu cụ thể

b) Đến năm 2030:

- Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 300

phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa

thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA);

- Phát triển được ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện

đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh

nghiệp;

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất

20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường;



Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”(Quyết định số: 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

2. Mục tiêu cụ thể

b) Đến năm 2030:

- Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt

động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp bao

gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế

tư nhân;

- Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường

ít nhất 2000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các

lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý

nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của

các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường.



Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai
đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/08/2020)

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng suất

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ sở

áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản

lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng

góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế,

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền

kinh tế.

- Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia

với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; đào tạo,

chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia năng suất chất

lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và DN.



Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/08/2020)

- Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia

với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%; đào tạo,

chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất

chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt

trình độ khu vực và quốc tế.

- Giai đoạn 2021 - 2030: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng năm tăng

từ 10 - 15%; có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng

đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô

hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc. Tăng cường năng lực

cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng

yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của

các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực.



Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến

năm 2030 (Quyết định số: 130/QĐ-TTg ngày 17/1/2021)

Mục tiêu:

a) Phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công

nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu

vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công

nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp.

b) Gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60%

tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ

trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng

giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá

trị gia tăng cao.

c) Xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm

công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản

phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng và phát

triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước.



Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến

năm 2030 (Quyết định số: 130/QĐ-TTg ngày 17/1/2021)

1. Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát

triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công

nghệ chủ trì:

a) Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao thuộc Danh mục công

nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển thuộc 04 lĩnh vực công nghệ ưu

tiên bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học,

công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới.

b) Ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc

phòng, sản xuất sản phẩm và cung ứng các dịch vụ công nghệ cao:

- Xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển;

- Hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ triển khai các dự

án ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm

vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định, các hợp

đồng chuyển giao công nghệ hoặc các thỏa thuận hợp tác về khoa học và

công nghệ.



Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến

năm 2030 (Quyết định số: 130/QĐ-TTg ngày 17/1/2021)

2. Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao

do Bộ Công Thương chủ trì:

a) Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao thuộc Danh mục

công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công

nghệ cao được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt trong lĩnh vực công nghiệp.

b) Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp:

- Xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong lĩnh vực công

nghiệp;

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ triển

khai các dự án ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp trên cơ sở kết

quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được

nghiệm thu, các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc các thỏa thuận

hợp tác về khoa học và công nghệ.



2. Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ

cao do Bộ Công Thương chủ trì:

c) Xây dựng và phát triển công nghiệp công nghệ cao:

- Xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất các sản

phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao tham gia sâu

vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường logistics,

kinh tế số và phát triển thương mại điện tử trên cơ sở triển khai đồng

bộ với các Chương trình khác như Chương trình xúc tiến thương mại

quốc gia, Chương trình thương hiệu quốc gia;

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển công nghiệp công

nghệ cao trên cơ sở lồng ghép với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt;

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến

năm 2030 (Quyết định số: 130/QĐ-TTg ngày 17/1/2021)



3. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì:

a) Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao thuộc Danh mục

công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm

công nghệ cao được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

b) Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp:

- Xây dựng và triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ

cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển,

Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào lĩnh vực nông nghiệp.

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ

triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở

kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp

đã được nghiệm thu, các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc các

thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ.

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến

năm 2030 (Quyết định số: 130/QĐ-TTg ngày 17/1/2021)



3. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì:

c) Xây dựng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

- Xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp nông nghiệp ứng

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, cung ứng dịch vụ

công nghệ cao; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao để phát triển doanh

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nông

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu;

- Phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc ứng dụng công nghệ cao vào

vận hành, hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò hạt nhân về công

nghệ của các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Thủ

tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến

năm 2030 (Quyết định số: 130/QĐ-TTg ngày 17/1/2021)



Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm

2030 (Quyết định số: 118/QĐ-TTg ngày 25/1/2021)

Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình

15%/năm.

- 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm

trọng điểm trực tiếp tham gia Chương trình hình thành các tổ chức

nghiên cứu và phát triển; có từ 3 đến 5 ngành sản xuất sản phẩm chủ

lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến

trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính

cạnh tranh cao trên thị trường.

- Thúc đẩy tăng năng suất lao động trên cơ sở đổi mới công nghệ, đặc

biệt trong các ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao,

giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao; các doanh nghiệp trực tiếp

tham gia Chương trình có năng suất lao động cao hơn ít nhất 1,5 lần

năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ.



Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm

2030 (Quyết định số: 118/QĐ-TTg ngày 25/1/2021)

Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2030

- Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình

20%/năm.

- 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm

trọng điểm hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển; có từ 8 đến 10

ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc

tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản

phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

- Các doanh nghiệp trực tiếp tham gia Chương trình có năng suất lao

động cao hơn ít nhất 2 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công

nghệ.

- Hình thành tại mỗi vùng kinh tế ít nhất hai mô hình nghiên cứu, ứng

dụng chuyển giao công nghệ điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù

của địa bàn để triển khai nhân rộng.



Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số:

1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015)

MỤC TIÊU

Đến năm 2025

- Thu thập, nhập nội, lưu giữ, bảo tồn an toàn và nguyên trạng được ít

nhất 90.000 nguồn gen sinh vật.

- Đánh giá, xác định giá trị nguồn gen, trong đó đánh giá ban đầu ít nhất

30.000 (khoảng 40%) nguồn gen đã thu thập; nguồn gen có giá trị khoa

học, y - dược, kinh tế và có triển vọng phát triển giống cho sản xuất;

đánh giá chi tiết ít nhất 10% trong tổng số nguồn gen đã đánh giá ban

đầu.

- Đánh giá tiềm năng di truyền của ít nhất 500 nguồn gen sinh vật có giá

trị khoa học và kinh tế; giải mã, xây dựng bản đồ gen của ít nhất 10

nguồn gen đặc hữu có giá trị kinh tế cao hoặc là các sản phẩm chủ

lực, trọng điểm của Việt Nam.

- Khai thác và phát triển ít nhất 200 nguồn gen có giá trị ứng dụng trong

nông nghiệp, công nghiệp, y - dược, văn hóa, bảo vệ môi trường và an

ninh - quốc phòng.



Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số:

1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015)

MỤC TIÊU

Định hướng đến năm 2030

Tiếp tục thu thập, nhập nội, lưu giữ,bảo tồn an toàn quỹ gen quốc gia;

đánh giá, khai thác có hiệu quả và phát triểnbền vững nguồn gen có

giá trị ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y -dược, văn hóa,

bảo vệ môi trường và an ninh - quốc phòng; các thành viên Mạng lưới

quỹ gen quốc gia được tiếp tục nâng cao tiềm lực cơ sở vật chất kỹ

thuậtvà nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhiều tổ chức thành

viên đạt trình độtiên tiến trong khu vực, thế giới..



Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -

2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 04/1/2012)

a) Mục tiêu chung.

- Đến năm 2015: Các quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm từ sản

xuất đến tiêu dùng được triển khai trên cơ sở hệ thống quản lý đủ

mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt và toàn diện tới việc cải thiện

tình trạng an toàn thực phẩm ở nước ta.

- Đến năm 2020: Về cơ bản, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong

toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu

quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu

dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất

nước.



Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -

2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 04/1/2012)

b) Các mục tiêu cụ thể.

- Đến năm 2020: Các tỉnh có dân số từ 1 triệu người trở lên có phòng

kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

- Đến năm 2020: 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô

công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn

thực phẩm; tỉ lệ cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm

quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực

phẩm như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000… đạt ít nhất 80%; 70%

cơ sở chế biến nông sản, 100% cơ sở chế biến thủy sản thực phẩm

quy mô công nghiệp áp dụng quản lý chất lượng theo HACCP, GMP,

GHP (Thực hành vệ sinh tốt), đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn

thực phẩm; 80% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hóa chất

độc hại; 60% diện tích sản xuất rau, chè áp dụng VietGAP.



Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -
2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 04/1/2012)

b) Các mục tiêu cụ thể.

- Đến 2020: 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% bếp ăn tập

thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 80%

chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm

chợ tự phát)..

- Đến năm 2020: Giảm 30% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30

người mắc trở lên được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2006 -

2010. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 7

người/100.000 dân.

c) Tầm nhìn 2030.

Đến năm 2030, công tác an toàn thực phẩm được quản lý một cách

chủ động, có hiệu quả dựa trên các bằng chứng và thực hiện kiểm soát

theo chuỗi; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm,

người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an

toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực

phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm.



Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu

sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm

2045 (Quyết định số: 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021)

Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước đạt mức độ phát triển

ở trình độ cao, đạt cấp độ 4 theo thang phân loại của Tổ chức Y tế Thế

giới (WHO), có giá trị thị trường trong tốp 3 ASEAN, góp phần bảo đảm

cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả và

giá hợp lý.

- Phát triển dược liệu và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước

thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao, có sức

cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới.



Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu

sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm

2045 (Quyết định số: 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021)

Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025:

- Thuốc sản xuất trong nước đạt 75% số lượng sử dụng và 60% giá trị

thị trường, tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc dược

liệu tăng thêm ít nhất 10% so với năm 2020.

- Xây dựng được 08 vùng khai thác bền vững dược liệu tự nhiên. Xây

dựng được 02 - 05 vùng trồng sản xuất dược liệu quy mô lớn, mỗi

vùng khai thác hoặc vùng trồng có 01 - 02 chuỗi liên kết nghiên cứu,

nuôi trồng, chế biến sản xuất dược liệu tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn

Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế thế giới

(GACP-WHO).



Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu 

sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 (Quyết định số: 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021)

b) Đến năm 2030:

- Thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 80% số lượng sử dụng và 70%

giá trị thị trường, tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc

dược liệu tăng thêm ít nhất 30% so với năm 2020, phát triển được 10 - 15

dược liệu di thực đáp ứng nhu cầu trong nước. Phục tráng, nhập nội, di

thực, phát triển được 10 - 15 giống cây dược liệu có nguồn gốc nhập khẩu

số lượng lớn.

- Chuyển giao công nghệ sản xuất ít nhất 100 thuốc phát minh còn bản

quyền, vắc xin, sinh phẩm y tế và thuốc mà Việt Nam chưa sản xuất được.

- Trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Phấn

đấu giá trị xuất khẩu thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 01 tỷ USD.

c) Đến năm 2045: Việt Nam có thuốc phát minh từ nguồn dược liệu đặc

hữu được nghiên cứu, sản xuất và đăng ký bản quyền. Phấn đấu tổng giá

trị ngành công nghiệp dược đóng góp vào GDP trên 20 tỷ USD.



Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim

mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính,

hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác (Quyết

định số: 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015)

 Mục tiêu chung

Khống chế tốc độ gia tăng tiến tớilàm giảm tỷ lệ người mắc bệnh tại

cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do mắc các bệnh không lây

nhiễm, trong đó ưu tiên phòng, chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái

tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản nhằm góp

phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển

kinh tế, xã hội của đất nước.

 Mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu đến năm 2025

a) Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thứccủa các cấp chính quyền và hiểu

biết của người dân trong phòng, chống các bệnhung thư, tim mạch, đái

tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.



Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim

mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính,

hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác (Quyết

định số: 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015)

 Mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu đến năm 2025

b) Mục tiêu 2: Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính gây mắc các bệnh

ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và

hen phế quản.

c) Mục tiêu 3: Hạn chế sự gia tang tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn

tật và tử vong sớm tại cộng đồng do các bệnh ung thư, tim mạch, đái

tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phếquản.

d) Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự phòng, giám

sát, phát hiện, điều trị, quản lý bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo

đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh

không lây nhiễm khác.



Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS

vào năm 2030 (Quyết định số: 1246/QĐ-TTg ngày

14/8/2020)

1. Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số

người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch

AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch

HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm

hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao

được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm

2030.



Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS

vào năm 2030 (Quyết định số: 1246/QĐ-TTg ngày

14/8/2020)

b) Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy

mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người

nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào

năm 2030; giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các

nhóm có hành vi nguy cơ cao.

c) Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người

nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc

kháng vi rút HIV đạt 95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút

HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; loại trừ lây truyền

HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

d) Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS

các tuyến; bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống

HIV/AIDS; bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.



Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức

khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm
2030

Mục tiêu chung

Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức

khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất

lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về

thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng

tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số.

Mục tiêu định hướng đến năm 2030

Đến 2030, hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương được hoàn

thiện, hiện đại, phù hợp với từng vùng, miền; mạng lưới y tế cơ sở

được củng cố vững chắc; y tế chuyên sâu, y tế mũi nhọn đặt ngang tầm

với các nước tiên tiến trong khu vực. Hài hòa giữa y tế công lập và y tế

ngoài công lập, trong đó y tế công lập giữ vai trò nòng cốt; kết hợp tốt y

học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc; mọi người dân đều được

hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng cao. Tài

chính cho y tế chủ yếu từ ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế.



Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 (Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016)

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia hợp lý,

thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và

trình độ tiên tiến của khu vực Châu Á; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ

bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên đất, biển và hải

đảo, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô

nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Nâng cấp và hiện đại hóa các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường hiện

có; xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 1/2 số trạm, điểm quan trắc dự kiến

xây mới; trọng tâm là những khu vực, những yếu tố quan trắc có nhu cầu cấp

bách phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường;

bao gồm:



Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016)

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2016 - 2020:

+ 1.035 trạm quan trắc: Hiện có 671 trạm (trong đó nâng cấp 48 trạm)

xây mới 364 trạm;

+ 4.951 điểm quan trắc: Hiện có 1.877 điểm (trong đó nâng cấp 449

điểm), xây mới 3.074 điểm;

+ 1.146 công trình quan trắc: Hiện có 735 công trình, xây mới 411 công

trình.

- Tăng cường năng lực truyền tin giữa các trạm quan trắc, các trung

tâm xử lý và quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; tạo lập, quản lý

và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi

trường; nâng cấp, hiện đại hóa các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu tài

nguyên và môi trường, các phòng phân tích thí nghiệm phục vụ hệ

thống mạng quan trắc.



Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016)

2. Mục tiêu cụ thể

b) Giai đoạn 2021 - 2025:

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm, điểm và yếu

tố quan trắc mới trong quy hoạch, đưa mạng lưới quan trắc tài nguyên

và môi trường quốc gia của Việt Nam đạt trình độ hàng đầu khu vực

Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực Châu Á, bao gồm:

+ 1.312 trạm quan trắc: Hiện có 1.035 trạm (trong đó nâng cấp 52 trạm),

277 trạm xây mới;

+ 5.847 điểm quan trắc: Hiện có 4951 điểm (trong đó nâng cấp 33

điểm), 896 điểm xây mới;

+ 1.557 công trình quan trắc: Hiện có 1146 công trình, xây mới 411

công trình.

- Hoàn thành nâng cấp các phòng thí nghiệm, hiện đại hóa các trung

tâm xử lý; cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, bảo đảm thông tin

đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao.



Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016)

2. Mục tiêu cụ thể

c) Tầm nhìn đến năm 2030:

Hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường hiện đại, đạt trình độ hàng

đầu tại khu vực Đông Nam Á, hội nhập với khu vực và thế giới, bao

gồm:

- 1.545 trạm quan trắc: Hiện có 1312 trạm (trong đó nâng cấp 59 trạm),

233 trạm xây mới;

- 6.347 điểm quan trắc: Hiện có 5847 điểm (trong đó nâng cấp 23 điểm),

500 điểm xây mới;

- 1.557 công trình quan trắc.

……..



Trân trọng cảmơn.


