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QUYET BJNH
Ye viçc ban hanh Ke hoch thrc hiçn Chinmg trinh so 35-CTr/TU ngay 16
tháng 12 nãm 2019 cüa Ban Thir?rng vi Thành üy thrc hin Ngh quyêt so
52-NQ/TW cfla B ChInh trj ye môt so chü truong, chInh sách chü dng
tham gia cuc Cách mng cong nghip Jan thfr tu
A

U BAN NHAN DAN THANH PRO BA NANG
Cn cCr Lut T chrc chinh quyn dja phu'cmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Nghj quy& s 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 nàm 2019 ciia B Ch•Inh
tn ye môt so chü tru'ang, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mng cong
nhiêp lan thi'r tu;
Cn ctr Chuung trmnh si 35-CTrITU ngày 16 ththig 12 nàrn 2019 cüa Ban
Thuông vi Thành üy ye vic trien khai thirc hin Nghj quyêt so 52-NQIFW cüa cüa
Bô.ChInhtrj;
Xét d nghj ci:ia Giám dc Sô Khoa Ic và Cong ngh tai Ti trInh s
1 1/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 3 näm 2020,
QUYET BINH:
• iu 1. Ban hành kern theo Quy& jnh nay K hoch thrc hin Chuang
trInh so 35-CTr/TEJ ciXa Ban Thung VIT Thành üy thirc hin Nghj quyêt so 52NQ/TW cüa B ChInh trj ye rnt so chü trucing, chInh sách chü dng tham .gia
cuc Cách mng cong nghip Ian thiX tu.
Di.0 2. Giao Giám dc S& Khoa h9c va Cong ngh chü trI, pMi hcrp V6i
các cci quan, &xn vj lien quan to chüc triên khai thrc hin Quyêt dnh nay.
Biu 3. Quyt dnh nay có hiu lrc k tr ngây k9.
Biu 4. Chánh VAn phông Doàn DBQH, HDND và UBND thành ph,
Giám dôc các s, ban, ngành; Chü tjch UBND các qun, huyn và Thu tru'&ng các
co quan, dan vj lien quan chiu trách nhirn thi hành Quyêt dnh nay.!. _
Noi nhIn:
- Nhu Diu 4;
- VAn phông Chunh phü (b/c);
- Bô Khba hQc và Cong ngh (b/c);
- TTI1J, TT NDND thành ph6 (b/c);
- CT, các PCT UBND thành pho;
- UBMTTQVN và các doàn th thành ph;
- Ban TuyOn giáo Thành üy;
- Dâi PT TN Dà Nng, Báo Dà NAng;
- Cong TTDT thành pho;
- Luu: VT, VHXH, SKIICN.
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KEHOgCH
Thirc hin Chiro'ng trInh s 35-CTr/TU ngày 16 tháng 12 Ham 2019 ella Ban
Thtrb'ng vi Thãnh lly thtrc hin Ngh quyêt so 52-NQ/TW ella Bl ChInh trj
v mt so chll trirong, chInh sllch dill dng tham gia cu11c Cllch mng
cong nghip 1n thu tu
(Ban hành kern theo Quye't d/nh so' £14. ./QD- UBND ngày 14 tháng .. nárn 2020
cia Uy ban nhán dan thành phO Dà Nàng,)
Thc hin Chuang trmnh s 35-CTr/TU ngày 16 tháng 12 nàm 2019 dlla
Ban Thung v Thành üy thrc hin Nghi quyêt so 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9
näm 2019 cüa B ChInh trl ye rnt so chll trrnmg, chInh sách chll dng tham gia
cuc Cách mng cong nghip lan thir ti..r (g9i tat là Chuong trInh so 35), Uy ban
nhân dan thành phô Dà Nàng ban hành Kê hoch thirc hin, c the nhu sau:
I. MUC fIlCH, YEU CAU
1. Mite dIch
a) T chirc quán trit sâu s.c và phân cong trách nhirn các CO quan, don vj
lien quan thirc hin day dll, có hiu qua cac quan diem, mc tiêu, nhim vii và
giãi pháp dä duqc de ra trong Chuong trInh so 35.
b) c

th hóa các ni dung, nhim vçi chll yu, k hoch thiic hin gn vOi
phân cong trách nhim cii the d các s&, ban, ngành, 1JBND các qun, huyn và
các doàn the trong chi dao triên khai, kim tra, giám. sat, dánh giá vic thc hin
Chuong trInh so 35 trên dja bàn thành phô nhàm chll dng tham gia có hiu qua
cuc Cách mng cong nghip lan thu tu' phll hcrp vâi tiêm näng và djnh. huóng
phát triên kinh té - xA hi ella thành phô.
2. Yêu cu
a) Các .s&, ban, ngành, UBND các qun, huyn, các cci quan, don vj theo
chirc nàng nhim vi duge giao chll dng, tich crc trong vic tO chirc trién khai
thirc hin Kê hoach ella Uy ban nhân dan thành phô, bão darn tInh thirc chat và
hiu qua.
b) Co sir phi hcip dng b, chat ch, thubng xuyén, lien tiic gita các
ngành, các cap, barn sat các ni dung Va bâo dam phll hcp vói quan diem chI do,
muc tiêu dt ra ella Chuong trInh so 35 và các mçic tiêu phát triên kinh tê - xâ hi
ella thành phô.
II. NQI DUNG NHIM VU
1. .Di m&i tir duy, thng nht nhn thfrc; tang ctring vai trô länh do
ella Bang, quän 1 ella Nhà ntr?c; phát huy s1r tham gia ella Mt trn và các
doàn th chInh trl - xã hôi
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a) T chCrc vá pMi hçrp vói Ban Tuyên giáo Thành üy, Mt tr.n va cáo t
chirc có lien quan khác triên khai cong tác thông tin tuyên truyên ni dung Ngh
quy& sé, 52-NQ/TW và Chuang trInh so 35 den các s, ban, ngành, UBND cáo
qu.n, huyn, to chüc Dãng các cap, Mt trn To quôc, các doàn the chInh trj - xâ
hi, t chic, doanh nghip và các tng 1p nhân dan; cii the hóa cáo ni dung cüa
Chithng trInh gän vi cp nh.t, bô sung nhung van dê mdi, nhthg van dê can
cãnh báo dé djnh hu&ng, tuyên truyên nhàin nâng cao nhn thüc cho can .b, dãng
Viêfl, Cong chiic, viên chüc và quân chiing nhân dan ye cáo chii truong chInh sách
1n chü dng tham gia cuc Cách mng cOng nghip lan th tu, to dông thun
trong xã hi Va toàn h thông chInh trj.
b) T chirc ph bin, quán trit, tuyên truyn quan dim, mic tiêu, nghTa,
yeu cau, ni dung phi.rang thirc tiêp cn cuc Cách mng cong nghip lan thir tu
den can b, cong chic, viên chác và nguô'i lao dng thuc phm vi quán l cüa
tmg Ca quan, don vj.
c) T.n dung trit d cong ngh sé, d th?c hin tot cOng tác tuyên truyên Ye
Cách mng cong nghip lan th tu, nâng cao hiu qua tuyên truyên, phü hcp vth
trng nhóm dOi tugng, phô biên, nhân rng kjp th?i các mô hInh thI diem, cáo diên
hInh tiên tiên.
2. Hoàn thin th ch to thun 1çi trong vic chü dng tham gia cuc
Cách mng cong nghip lan thfr tu' Va qua trInh chuyên dôi so quôc gia
a) Tto diu kin thun lcii cho phát trin các mô hmnh và hoat dng kinh t
dira trên các nén tang nhu kinh té sO, kinh tê chia sé, kinh té tuan hoàn, kinh té
dira tren dôi mâi sang tao, dông thi ngàn chn kjp th?i1 cáo tác dng tiêu crc cá
v kinh tê và xä hi. Darn báo doanh nghip chrcic t1r do kinh doanh trong các
ngành, 11'nh v.1rc không cAm; tao 1p mOi trithng kinh doanh bInh däng gitia các
mô hlnh, hoat dng kinh té m&i và kinh tê truyén thông. Trén co sä chInh sách
chung cüa quôc gia, bô sung mt sO ngành nghé kinh doanh mi duçc mi dâi dâu
tu cüa Nba nix6c vâ cüa thành phO dé thic day tham gia cutc Cách mng cong
nghip lan thir tu.
b) Xây dçrng co ôh quán l linh hot, phü hcip vâi môi trung kinh dOanh
sO, t.o' khOng gian thun lçi cho dOi mói sang tao; tham mini sàadôi các quy dinh
ye. dâu tu theo huóng tao thun igi cho các hoat dng thu hat vn, mua .c phAn,
mua-bán, sap nhp doanh nghip cong ngh, cho các nba dâu tu nuc ngoài op
von vào các doanli nghip kh&i nghip sang tao trên dja ban thành phô phü hcTp
quy djnhpháp lu.t.
c) Tham gia vào cáo khuôn kh pháp l khu vijc và toàn c.0 lien quan dn
kinh tê sO; tham mini hoàn thin các quy djnh, Ca ché, chInh sách ye quan tn dü
lieu s & dja phuong. Qua do, tao thun igi cho vic tao dirng, ket nOi,chia sé và
khai thác dft lieu báo dam an toàn, an ninh mang trong nuó'c, tién tói két
th
khu virc ASEAN và quOc té.
d) Cp nht các thông tin mài lien quan khung kin true thng th thành ph
thông minh tai thành phô Dà Nàng dã du'c ban hânh tai Quyét djnh sO 164/QD3

UBND ngày 11/01/2018 cüa UBND thành pM; huó'ng din, trin khai áp diing các
quy chuân, tiêu chuân do th thông minh do các Ca quan Trung u'o'ng ban hành. tai
thânli phô Dà Nang. Thirc hin thI diêth mt so ca ché dc thi trong qua trInh
triên khai phát triên do th thông mmli bào dam tInh hiu qua và phii h9p vói diêu
kiên thuc té.
e) Hoàn thin các chInh sách khuyn khIch, buy dng mi ngun 1rc xâ hi
dau tix cho các boat dng nghien thu khoa hçc, phát triên và mg dung cong ngh,
ctôi md sang tao; khuyên kIch doanh nghiêp thirc hin dau tix nghiên thu phát
triên cong ngh, dâu tu mao hiêm, dâu tu vâo kh&i nghip dOi mi sang tao.
g) Phát trin các doanh nghiêp khoa h9c và cOng ngh, trong do ru tiên
phát triên các doanh nghip cOng ngh so, doanh nghip cOng ngh cao thirc hin
thiêt ké, sang tao v4 san xuât tai thành phô..
h) Thrc hin vic bão h vâ khai thác hiu qua, hap 1 các tài san tn tu do
Vit Nam tao ra; khuyên khIchthuang mai boa v chuyên giao quyên s hthi trI
tuê, nhât là dôi vi các sang ché tai VietNam trên ca sâ tuân thu pháp luttrông
nuic và bâo dam lçi Ich, an ninh quôc gia. Kliuyên khIch các cOng ty da quôc gia
dt cac ca sO' nghiên thu và phát triên tai thânh phO.
i) lIch cue trin khai thuc hiên các chmnh sách tài chInh do nhà nithc ban
hành phii hap vOi xu the phát triên cüa kinh tê so; chInh sách thanh toán din tu,
quail i thuê dOi vái các doanh nghip hoat dng kinh doanh trên mng và các
djch vi phü hcip vói xu the phát tniên cüa kinb té sO.
k) Nghiên cüu, xây dmg, d xut, hoàn thin các chInh sách an sinh x hi
phü hap vOi xu the phát triên cUa các mO hlnh kinh doanh mO'i trong xu the cüa
Cách mang cong nghip lan thu tu; dam bào cong tác quãn 1 các boat dng chi
trâ cho các dôi tung th hu&ng thuc chInh sách an sinh xà hi dura trên nén tang
cong ngh; triên khai các md hInh lao dng, vic lam mOi trén nên tang cong
ngh s; chInh sách han chê các tác dQng tmeu crc cüa cuc Cach mng cong
nghip 1.n thir tu; xur l kjp thi các thách thuc dt ra dôi vO'i phát triên xã hi.
1) Xây dçrng khung tham chMu, thi& 1p h tMng ha tang dü 1iu, h thing
chi tiéu dánh giá hiu qua h9at dng cüa do thj thông minE. Dê xuât thI diem mQt
co' chê dc thu trong qua trInh triên khai thI diem phát triên do thj thông rninh
bào dam tInh hiu qua và phü hap vO'i diéu kin thirc tê. Khuyên kh.Ich khu virc tu
nhan tham gia dâu tu phát triên do th thOng minh.
3. Xây dirng và phát trin

s& h tang thit yu
a) Tp trung trin khai có hiu qua D an xây d'çrng thành pM thông minE
gii doan 2018-2025, djnh hithng den nàm 2030; triên khai các djch vi thành phô
thông minE.
b) Tp trung hoàn thin H tMng thông tin .chInh quyn din tü, nâng cao
so kr'ng và chat 1ung cung cap djch vii cong qua mang.
c) Tp trung trin khai có hiu qua Ngh.j quyt v phát trin h tang cOng
ngh thông tin và truyên thông tiêp cn xu huóng Cách mng cOng nghip Ian thu
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tu vi các ni dung chInh nhu sau: Phát trin h tng vin thông tôc d cao, lien
vi1ng, bào dam kk nôi cho nn kinh t s, gàn vói 4n hành ChInh .quyên din tii,
xây drng thành phô thông minh; phát triên h tang cong ngh thông tin dông b,
hin dai, dam bâo nn tang luu tr,. xü 1 cho v.n hành ChInh quyên din tr; phát
trin ha tng d& 1iu dam bào khà näng tIch hcip, chia sé dung chung, phân tIch dü
1iu lan và hInh thãnh d' 1iu ma phc vi h sinh thai khôi nghip dôi mâi sang
tao; phát triên h?. tang truyên thông, di mai cong iigh theo xu huang hi tii; phát
triki ha t.ng các khu cong ngh thông tin phiic vii phát triên cong nghip so; xây
drng ca ch& chlnh sách phát trin, khai thác, sir ding hiu qua ha tang cong ngh
thông tin và truyên thông.
d) Nâng c.p, ma rng Trung tam dt lieu Dà Nng thành trung tam dt lieu
vüng ket. nôi dông b và thông nhât vâi các da phuung khác trong cà nuóc. HInh
thãnh các Ja tMng dü lieu tin cay, n djnh cüa Nhà nuóc và doanh nghip và
d lieu là tài nguyen và nguôn hrc quan tr9ng cho phát triên kinh tê - xã hi.
e) Xây. dirng nàng li.xc nghiên ci'ru, phát trin cOng ngh, ch tao thMt bj,
phát trin các rng ding phiic vi qua trInh chuyên dôi sO. Dâu tu trang bj các h
thong thi& b thu thp, luu trt, xir 1, bão v dü lieu cong.
g) T chirc trin khai có hiu qua Chin 1uc an ninh rnng quc gia trên
da bàn thành phô. Hoàn thin mô hInli và ca chê giám sat ye an toàn thông tin,
an ninh mng; h thông' các quy chuân, tiêu chuân ye an toàn, an ninh rnng.
h) Tang cuông h trc nâng cao nàng [crc nghiên ciru 1rng dçing a các truèng
dai hçc, vin ngliiên cüu két hçp phát triên các doanh nghip cong ngh: Tiép t1ic
thrc hin các chirnng trInh khoa h9c và cong ngh d thrçc UBND phê düyt.
i) Nghiên cñu, xây dirng, nâng cp ca sâ h thng dam bào dng b, hin
dai, dáp crng yêu cau áp ding Cong ngh cüa Cách mng cOng nghip lan thu tu,
truac hêt là ha tângnäng hrgng và giao thông, gop phn dam bào vü'ng chäc an
ninh nng 1ung quôc gia.
k) Rà soát diu chinh các tieu chuAn thit k dam bào tuang thIch d áp
diing các cong ngh mai trong v3n hành và quàn l; nghiên ciru và xäy dirng cac
d an phát triên và vn hành c sâ ha tang cong cong dira trên nên tang cong
ngh so e thu ht dâu tu t'r khu vrc tu nhân trong và ngoài n'tthc.
4. Phát trién khbä hçc cong ngh Va nãng cao nãng lirc di mri sang
to
a) Xây diing và 4n hành trung tam di mai sang tao, tp trung vào ác
cong ngh cot löi cüa cuc Cách mng dOng nghip lan thi tu, triên khai có hiu
qua D an xây dirng Dã Nng thành trung tam khai nghip di mai sang tao sau
khi. duqc phê duyt. Phát triên h thông dôi mai sang tao theo huóng lay doanh
nghip lam trung tam, trithng dai hçc và vin nghiên ciru là chü the nghiên cru.
Khuyên khIch và có chInh sách ho trçi ci1 the cho các tru?ing dai h9c, doanh
nghip, to chic trong nix&c và nu6c ngoài thành 1p các tning tam nghien ciu trI
tu nhân to (Al, JoT), trung tam dôi mói sang tao tai thành phô, truac mat nghiên
ciru thüc day hInh thành cá trung tam nay tai Dai h9c Dà Nkg và cac tru'ng dai
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h9c khác có diu 1cin. Xây dirng Co ch, chInh sách khuyn khIch các trung tam
day m.nh nghiên cl'ru 1mg dung và triên .khai ké hoach nhân rng các mô hInh
tién b khoa h9c Va cong ngh vâo thirc tin, tp trung vào nghién clru xay dmng
so hóa di 1iu ha tang do thj,
dan ctr, ha tang kinh té - xâ hôi cüa thânh phô nhãm
hithng den xây dimng chInh quyên din tü, thành phô thông minh.
b) Nâng cao hiu qua du tu cong cho hoat dng nghiên c1mu khoa h9C Va
cong ngh trên ca sâ áp d1ing mô hInh quán trj mó'i theo thông 1 tot cüa the giói.
c) PhM hcp vi BO Khoa h9c và Cong ngh thüc dy phát trin h sinh thai
khäi nghip sang tto quôc gia dê phát triên mnh m doanh nghip khi nghip
sang tao tai thành phô; thüc day sóm vic hmnh thành Trung tam Ho trç khâi
nghip dôi mâi sang tao quôc gia tai khu vixc mien Trung - Tây Nguyen vOi hInh
th1mc phü hcip.
d) Xây dirng và trin khai các chuong trInh h trçY doanh nghip nghiên cfru
va 1mng dung Cong ngh, thrc hin chuyen dOi so, nâng cao nAng suât, chat luçing,
hiu qua, slrc canh tranh cüa nên kinh te. Trén co s& chInh sách ho trçi doanh
nghip cong ngh thông tin và các chixang trmnh h trg doanh nghiep khac, xây
dirng kê hoach cii the triên khai ho tiV doanh nghip cOng ngh thông tin trong
cuc Cách mang cong nghip lan thlr tu nhm khuyen khIch doanh nghip tham
gia vào xây dimng kinh té so cUa thânh phô, tüng bu&c phát triên di ngU doanh
nhan, doanh nghip cOng ngh so có thixong hiu dat tam c quOc gia và quôc tê.
e) Trên co s thirc tik boat dng, d xut Chmnh phü, các ban, bQ, ngành
Trung uong hoàn thin mO hInh và co ch, chInh sách de tao sir phát triên dt phá
dôi vâi cac khu cOng ngh cao, khu cong viên phân mêm, khu cong ngh thông
tin tp trung và co ché dc thu trong vic xay dmg h sinh thai kh&i nghip dôi
mói sang tao tai Dà Nng.

5. Phát trin ngumn nhân bye thIch frng vói yêu cu
cuc Cách mng
côñg nghip Ian thu tir
a) Thirc hin ph cp k nàng s, k5 nang dam báo an toàn, an ninh rnng
dt trmnh d co' ban cho can b, cOng ch1mc, Viên ch1mc. Day manE cOng tác truyen
thông, nâng cao nEon thüc, xây dimng van hóa s trong cong dOng.
b) Rà soát tng th& thirc hiên di mó'i nQi dung và chrong trInh giáo dic,
dâo tao theo hu&ng phát triên nAng lxc tiep can, tu duy sang to và khá nàng thIch
1mg vói môi tnrông cong ngh lien tiic thay dOi và phát trién; dua vào chuong
trInh giáo d'çic phô thông các ni dung phü hçp ye k nãng sO và ngoai ngü' tOi
thiéu. Dôi mi cách day và h9c trén co s áp dung cong ngh so; lay dánh giá cCia
doanh nghip lam thu&c do ye chat lung dào tao cüa các trix&ng dai h9c trong
linh virc cOngnghe thông tin. Khiiyên khIch cac mô hInh giáo dc, dao tao m&i
dra trén các nan tang sO.
c) Xây dirng co ch khuyn khIch yà uii dãi dM v6i các t chlrc, cá nhan,
doanh nghip cOng ngh tharn gia trirc tiêp vào qua trInh giáo diic vâ dào tao, tao
ra san phârn phic y1i cho nén kinh tê sO. Xây dmg mt sO trung tam giáo dc,
dào tao xuât sac ye cong ngh theo hInh thlrc hçip tác cOng - tu'.
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d) Phát trin manE dào tao ngh và h trci dào tao k' nAng cho chuyên doi
cong vic phic vii Cách mng cong nghip lan this' tu'. Xây dirng chInh ách ho
trci ngui lao dng khi tham gia dào tao lai dào tao nâng cao chuyên mon và k
nAng d chuyên dôi cong vic. Tao diêu kin thun lqi cho các Ca s& dào tao nghê
lien doanh, lien kêt vâi oanh nghip trong và ngoài nuOc dê m các ngành dào
tao can thiêt dáp img rthu câu cüa Cách mng cong nghip lan th tu.
e) Xây dirng và trin khai c.c chuang trinh cài thin k nàng s, k nãng
sang tao ci:ia 1irc lung lao dng trong tat ca các linh virc vi hInh thrc phü h?p.
g) Trên co si chInh sách cüa Trung hang, nghiên ciru hoân thin ca ch&
chfnh sách thu hiit ëá nhân hoat dng khoa h9c và cong ngh là ngthi Vit Nam
nuàc ngoài và chuyên gia ni.thc ngoài tham gia VàQ vic dào tao, nghiên cUii khoa
hoc, chuyên giao cong ngh mói & thành phô Dà Nng.
h) Dy manh, nâng cao hiu qua trin khai D an phát trin ngun nhân lirc
ch.t lung cao khu vrc công; nghiên cüii, hoàn chnh các quy djnh có lien quan
d tang cu&ng hiu qua dào tao, bôi duong nhân lirc khoa h9c và cong ngh dành
cho cong chirc, viên chCrc' cüa thành phô nhàm tiêp nhn, lam chñ cong ngh mâi.
i) Phát. trin nhân lirc chuyên mon v san xut, ch bin san .xut nông
nghip, thic day chuyên giao và 1mg diing cong ngh cao, cong ngh tiên tiên vào
san xuât nông nghip cüa thành phô.
6. ChInh sách phát trin các ngành và cong ngh tru tiên
a) Nghiên cüu, d xu.t giài pháp chInh sách t.p trung phát trin các ngành
u'u tiên có miic d san sang cao nhu': Cong nghip Cong ngh thông tin, din tr vin thông; an toan, an ninE mang; thuong mai di.n ti:r; nOng nghip so; du ljch
so; h thông ytê thông minh; giáo diic Va dào tao.
b) IJu tiên ngun lrc cho trin khai mt s chuong trInh nghiên cru tr9ng
diem ye các cong ngh ru tiên có khá nàng ing diing vào thi.rc tién dê phát trien
cá san phâm cit the, phñ hp vói li the canh tranh cüa thành phO và trong tmg
ngành, là các Cong ngh chien lixgc, nell tang cüa Cách mng cong nghip lan th
tu co tác dng lan töa den các ngành, linh vrc khác, tr9ng tam là: Cong ngh
thông tin và truyên thông. internet van 4t (loT), ca din tü, cong ngh mâi trong
lTnh vrc näng krcing, môi trixè'ng, trI tu nhân to (Al), cong ngh tin-sinh h9c,
cong ngh nano, cong ngh thông minh trong y tê.
c) Tip tiic hoàn thin và phát trin các san phm lien quan dn ChInh
quyên din tir, trong do dc bit quan tam den các san phâm lôi, san phâm nên
tng... .bào dam .phát triên ben vüng, duy trI thi hang dan dâu Chi so sn sang üng
ding và phát trin Cong ngh thông tin (VietNam ICT Index) va trng buOc hoàn
thin nell tang thành phô thông minh.
d) Tham rnm.i. xây dimg, ban hành k hoach trin khai Chi thj s 01/CTTTg ngày 14/01/2020 cüa Thu tuOng ChInh phü ye thüc day phát triên doanh
nghip cong ngh so Vit Nam trên dja bàn thnh phO; dông thi trén Ca s& chi
dao cüa ChInE phU, xây dirng kê hoach triên khai hiu qua vic chuyên dôi sO
quôc gia trén .ctja bàn thành phô.
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e) Trin khai thçrc hin hiu qua các chü truang, chInh sách cüa Trung
rnYng, thành phô
phát triên djch vi logistics; khuyên khIch mnh m ngành
djch vi logistics üng diing cong ngh cao, cOng ngh tiên tiên trong vic kêt nôi
vii vüng, Ca nuóc Va quôc té.
ye

•

A
7. Chinh sach hçi nhp quoc
teA
A

• a) Nghiên cüu, m& rng vâ lam sâu sc ho'n hcip tác v khoa h9c, cong
ngh vi các dôi tác nuâc ngoài, chü tr9ng h9c hOi kinh nghim
các ch.Inh
sách, mô hInh thüc day dôi md sang to tr các nuâc dôi tác chiên 1uc, các nuOc
trInh do khoa hçc, cong nghê tiên tiên, dang di dâu trong cuc Cách rn.ng
cong nghip lan thir tu; chü dng tham gia mng lithi dôi mi sang to toàn câu.
b) Dy manh thu hiit và sir diing hiu qua các ngun hrc quc th cho hoat
ctQng nghiên cü'u và phát triên, kh&i nghip dôi mth sang t.o, ng ding và chuyên
giao cong ngh.
ye

co

c) Xây d1rng chInE sách khiiyn khIch mnh m v thu hiit v du tu trirc
tiêp nixc ngoài theo hixóng nâng cao lieu chuân cong ngh, khuyen khIch hInh
thüc lien doanh và tang cuông liênkêt, chuyên giao cOng ngh giti'a doanh nghip
trong nrâc vói các doanh nghip dâu tu trirc tiêp nithc ngoài.
•
8. ChInh sách thüc dy chuyn di s trong các co quan Bang, chInh
quyn, Mt trn và các doàn the chInh trj - xã hi
a) Các s, ban, ngành, chinh quyn dja phuang, cang vth các co quan
Dang, Mat trân va cac doan the chrnh tn - xã hôi tiên phong thuc hiên chuyên dôi
manh
dam bão thông nEat, két noi lien thông và dông b; tiêp tiic triên
khai quyêt lit Nghj quyét 1 7/NQ-CP ngày 07/3/2019 cüa ChIn1i phü mt
nhim vit, giãi pháp tr9ng tam phát tniên ChInh phü din t1r giai don 20 19-2020,
djnh hu&ng den 2025 t?o diêu kin thun lçii dê ngu&i dan và doanh nghip tham
gia nhiêu hm, nâng cao hiu qua quân l nhà nuóc.
so

rn,

so

ye

so

b) Xây dirng ca s& d Iiu s cia thành ph và các cp chInh quyn, to
diêu kin dê n1çi cOng dan có the cp nht thông tin can thiét ye hot dng cia b
nhà nuóc. Dâu tu xây drng co s& h tang thu thp, quân 1 dü
và giao
djch trên nên tang Internet các co quan nhà nuac. Dam báo an ninh, an toàn ye
thông tin, Co s d
cüa thành phO, các Co quan Dang, chInh quyen, Mt tr.n,
doàn the chInh trj - xâ hi cac cap.
may

lieu

a

lieu

c) Xây dirng di ngti can b, cong chirc, viên chirc cht Iug'ng cao dáp ig
yêu cau cüa cuc Cách mng cOng nghip lan thu tu; chuân hoá và tang' cithng
nang içrc di ngU can bO quân l nhà nuOc các cap; xây dtrng di ngQ can b
chuyên mon Co tu duy sang t?o, có khâ ñàng tiêp nhn yà irng dçtng cac thành tiru
khoa h9c và cOng ngh m&i dê xây diing h thng do thj thông
tren nén tang
cong ngh
cOng ngh thông minE. C&t giãm tôi da giao djch trrc tiêp yà hoàn
thin cac quy trmnh, thu tiic hành chinE, gän ket chat ch gitta cai cách thu tçic
hath chInh v&i xây dirng ChInE quyen din t1r.
minE

so,
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III. TO CHUC TIIVC HIN
1. Trên Co s& nhthg ni dung chü yu cüa Nghj quyt 52-NQ/TW cüa B
ChInh trj v rnt so thu truang, chInh sách ln' chü dng tham gia cuc Cách
mng cong nghip lan thir tu, Chixang trInh so 35 và Kê hoch nay, các s&, ban,
ngành, UBND các qun, huyn và các co' quail, don vj lien quan theo chCrc nàng,
nhim vi xây drng kê hoch chi tiêt trin khai phü hcip vâi tInh hInh, diêu kin
c1i th cüa ngành, da phuang, don vj mInh, báo dam thrc hin kjp thii và hiu
qua nhtthg ni dung cña Kê hoach.
2. S& Khoa h9c và Cong ngh là co' quan thithng tr1rc, du mM, theo dôi,
don dôc, huâng d.n thrc hin Kê hoach; tong hcip tInh hInh th\rc hin, báo cáo
LJBND thànhphô.
3. Các s&, ban, ngành, UBND các qun, huyn và các ca quan, don vj lien
quan t.p trung chi d.o thirc hin ni dung nhim viii, giâi pháp, tang cuô'ng kiêm
tra, don dôc vic triên khai thçrc hin K hoch, ctjnh k' hang nãm hoc dt xuât
báo cáo UBND thành phô ye kêt qua thirc hin (qua dâu môi S& Khoa hçc và
Cong ngh). Hang nàm, can Cu vào nhim vi duçic giao, các co quan, don vj. 1p
dir toán kjnh phI lông ghé tü các nguôn von (sir nghip chuyên ngành, thung
xuyen, dâu tu phát triên, dê an xây dirng thành phô thông minh...) theo qiiy djnh,
dông th&i chu dng huy dng các nguôn kinh phi khác (ODA, xâ hi hóa...) dê
thu'c hin nhiém vu.
4. Sâ K hoch và Du tu' chü tn, phM hçip vâi Sâ Tài chinh có trách
nhim xern xét tOng hcip thu câu kinh phi cüa các s&, ban, ngành, UBND các
qun, huyn và các don vj lien quan de xuât UBND thành phô can dôi, bô tn
nguôn kinh phI triên khai thirc hin Kê hoch hang nàm.
5. Trong qua trInh th chirc thrc hin, nu th.y c.n sira dM, b sung nhü'ng
ni dung cii the, các s&, ban, ngành, UBNID các qu.n, huyn và cac co quan, don
vj lien quan chü dng dé xuât gui S& Khoa h9c và Cong ngh tong hqp và báo
cáo UBND thành phô xem xét, quyêt dnh./.
TM. UY BAN NHAN DAN
(J TICH
TICH
!/: 7? 4.,
a"iI;.
•

-

\ .,..'s -S
-

Lê Trung Chinh
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Phuluc
NJJTM VJ VA pjjA CONG TIJ1J'C 1-iT N
(Kèn'i tho Ké hogch trinkhai Chwo'ng trInh sO 35-CTr/TUngay 16 tháng 12 náni 2.019 cza Ban Thuzing vy Thành ñy
thicc hin Nghj quyêt so 52-NQ/TWngay 27 tháng 9 nám 2019 cza Bç5 C7iInh trj ye mç3t so c1n fruvng, chInl'z sack
chit d5ng tham gia cu5c Cách mgng cOng nghip lan thu tu',)

STT

Ni dung nhim viii

Cor quan phi hç'p

Dôi mó'i tir duy, thng nhãt nhn thfrc; tang
cuô'ng vai trô lãnh dio cüa Pang, quail I
cüa Nhà nu'c; phát huy sir tham gia cüa
Mt trãn và các doàn the chinh tn - xa hôi
1.1

1.2

Xây dung v,à trin khai cong tác thông tin tuyen
truyên nôi dung Chi.rang trInh so 35 và ni
dung Kê hoach nay den các sO', ban, ngành,
UBND các qun, huyn, to ch(rc Pang các cap,
M.t trn To quôc, các doàn the chInh trj - xã
hôi, to chic, doanh nghip và các tang lO'p nhãn
dan; tao dông thuân trong xã hOi và toàñ h
thông chInh trj.

'°"

"

Ghi chIi

S
Thông
tin
và
Truyên
thông

Ban
Tuyên
2OO
giáoThành üy.
- Uy ban M.t tr.n
To quôc.
- Các sO', ban,
ngành.
- UBND các qun,
huyn.
- Các doàn the
chmnh tn - xã hi.
- Các tri.r&ng dai
hoc.
PM bin, quán triêt, tuyên truyn quan dim, - Các sO',
Hang näm
muc tiêu, nghia, yêu câu, ni dung phuang ban, ngành.
thirc tiêp c.n cuc Cách mang cong nghip lan UBND
thu ti.r.
các qun,
1

•
•
2

•
Hoàn thiên th ch tto thuân Içri trong vic
chü dông tham gia doe Cách mang cong
nghip Ian thu tir và qua trInh chuyên ôi so

huyn.
-Cácdon
th •chmnh
trj-xãhôi

quô gia
2.1

Tao diu kin thun igi cho phát triên các mô

Si

hIrih và hoat dng kinh tê dra trên các nén tang

hoach

nhix kinh tê so, kinh tê chia sé, kinh tê tuân

Dâu tix

• Kê - Sc Tài chinh.
và

-

Các

s,

Hang 11am
ban,

ngành lien quail.

hoàn, kinh tê diia trên dôi mâi sang tao.

- UBND các quân,
huyn.

2.2

Rà soát, dn giãn hóa thu tijc hành chInh; dê

Sã

xuât bài bO các thu tjc không can thiêt, không

hoach
Dâu tu

phü hgp nhäm rut ngän th?yi gian và chi phi gia

Kê

nhp thj trung, khâi sir kinh doanh cüa các

và -

Chü dQng tham .mixu UBND thành phO tham

•

•

Hang nàm

Các

- UBND các qun,
huyn.

Sâ

Thông -

gia vào các khuôn khô pháp 1 khu virc và toàn tin
câu lien quan den kinh te so; tham muu hoàn Truyên
thin các quy dinh, c chê, chInh sách ye quân thông
trj dü 1iu so

Tài chinh.

s, ban,
ngành lien quail.

donh nghip khi nghip sang tao trên dja bàn
thành phô.
2.3

-S

và

Các

sâ,

ban,

ngành lien quan.

20202022

- UBND các qun,
huyên.

dja phuxng. Qua do, tao thuân

igi cho vic tao dirng, kêt noi, chia sé và khai
thác dtt lieu bão dam an toàn, an ninh mng
trong nu&c, tiên tói kêt noi vói khu vrc
ASEAN. và.quôc té.
•

2

2.4

Cp nhât cac thông tin mOi lien quan khung
Thông
kiên trüc tong the thành phô thông minh tai
tm , và
thành phô Da Nng dã dixcxc ban hành; hixong Truyên
dn,. triên khai ap diing cic quy chuân, .tiêu thông
chuân dO thi thông minh do các ca quan Trung
licing ban hanh tai thinh pho Di Näng. Thuc
hin thI diem môt so bc chê dc thu trong qua
trinh triên khai pht triên do thi thông minhbio
dam tInh hiéu qua vi phü hcp vâi diêu kin
thc te.

Hoin thiên cac chfnh sách khuyén khIch, huy
dng mi nguôn hrc xi hôi dau ti.r cho cac hoat
dng nghiên ciru khoa hoc, phát trién 'a üng
dmg cong nghê, dOi mài sang tao; .khuyên kfch
doanh nghiêp thirc hiên dáu ttr nghien cüu phát
triên cong nghë, d tux mao hiêm, dâu ttr vio
kh&i nghié. dôi mâi sang tao.
2.6
Phát trién cac doanh nghiep khoa h9c Va Cong
nghê, trong do mi tiên phát triên các doanh
nghiêp cong nghê sO, doanh nghiêp cong nghê
cao thirc hiên thiêt ké, sing t?o Va san xuât tai
thành phô.
2.7

Thuc hin vic bão h và khai thác hiu qua,
hcrp l cic tii sin trI tue do Vit Nam tao ra;
khuyen khIch thirang mai hoá vi chuyên giao
a
uyén s& hthi trI tué, nhât là dôj vOi cic sing

-. Cic sâ, ban,
ngành lien quan.
- UBND các qun,
huyn.
- Cic trtx&ng dai
hoc.
- Các doanh
nghiep.
- Cic nhà khoa
hoc, chuyén gia.

20202025

Sâ Khoa - S&Tijchfij1
202 0h9c
Va - Các s&, ban,
2021
Cong ngh
ngành lien quan.
- Cic trtx&ng dai
h9c.
- Các doanli
nghiép.
S& Khoa - S Kê hoach và 2020hoc
và Dâutu.
2022
Cong nghe - S Thông tin và
Truyén thông.
- Các doanji
nghie
Sâ Khoa - Cic sà, ban
Hang 11am
hoc
vl ngành lien quan;
Cong nghe - UBND các qun,
huyn.

Di phé duyêt.
•ti Quy& djnh
sO
164/QDUBND ngày
11/01/2018 cüa
UBND thành
phODà Nng•ve
viêc ban hành
Kiên trCic tong
the thành phô
thông minh tai
thành phô Dà
Nàng

3

ch. tai Vit Nam trên ci s tuân thu pháp
trong nu&c và bão dam lqi Ich, an ninh quôc
gia. Khuyên khich các cong ty da qUOCgia dt
các cc s& nghiên cru và phát triên tai thânh

luat

S

0

phô.
2.8

TIch ctrc trin khai thue hiên các chmnh sách tài

S

thInh do nhà nuâc ban hành phü hqp vâi xu the

chinh

Tái

- Ngan hang Nhà

Hang nàm

nu&c Vit Nam chi

phát triên cüa kinh têsô.

nhánh

•

Näng.

TP

Dà

•

- Cue Thuê thành

•

phô.
- Kho bac Nhà
nuOc thành phô.
-

Các

s&,

ban,
ngành lien quan.
- UBND các qun,
•
2.9

huyn.

Nghiên cfru, xây dirng, dê xut, hoàn thiên cac

S&

chInh sách an sinh xä hi phü hçip vâi xu the

dng,

s, ban,
ngành lien quan.

phát triên cüa các mô. hInh kinh doanh mâi

Lao

-

Các

Thuang

- TJBND các qun,

trong xu the cüa Cách mng cong nghip lan

binh và Xã

huyn.

thu tu, triên khai eác mô hinh lao dng, vic

hi

20202022

lam mói trên nén tang cong ngh sO; chmnh sách
han chê các tác dng tiêu ci:rc cüa cuc Cách
mng cOng nghip lan thi'r ti.r; xir 1 kjp thai cac
thách thüc dt ra dOi v&i phát triên xä hOi.
2.10

Nghien ciru xay drng khung tham chiêu, thiêt
lap h thông ha thug dü lieu, h thông chi tiOu
danh giá hiu qua h9at dng cüa do thj thông
minh. Dê xuât thI diem tnt sO ca chê dtc thu

S&
drng
•

Xây

•

-

Các

s&, ban,
ngành lien quan.

20202022

- UBND các qun,
huyn.

4

• trong qua trinh triên. khai thl dirn phát trin do
• thi thông rninh bâo dam tmnh hiu quãva phü
hap vói diêu kin thiro té. Khuyên khIch tr
nhan tham gia dâu tur phát trien do thj thông
minh.

- Các tnr&ng dai
hoc.
-. Các doanli
nghip.
- •Các nhà khoa
h9c, chuyên gia.

3

Xây diyng vã phát triên co' sr h tang thiêt
yeu
3.1 Tp trung tri&i khai có hiu qua D an xay
dirng thành phô thông minh giai don 20182025, dinh hi.râng den nâm 2030; triên khai cac
djch vu thành phô thông minh.
3.2 Tptrung hoàn thin H thng thông tin chmnh
quyén din tCr, nâng cao so lixqng và chat luçing
cung cap djch vii cong qua mng.
3.3 Tp trung tri&i khai có hiu qua Ngh quy& v
phát triên h tang cong nghe thông tin và truyên
thông tiêp cn xu hi.róng Cách mg cong
nghip 1k tin'r tix.

Sâ Thông
tin , và
Truyên
thông

- Các th, ban,
nganh lien quan.
- UBND các qun,
huyn.

20202021

- Dâ phé duyt
t?i Quyêt djnh
so
l950IQDUBND ngày
03/5/2019 cüa
UBND thành
pM Da Nng v
viêc ban hành
ke hoach triên
khai thiic hiên
dé n "Xây
dijng thành pM
thông minh tai
thành phO Dà
Nàng giai don
2018-2025,
dj.nh hixâng dn
nàm
2030"
trong nàni 2019
và näm 2020.
-Dbanhãnh
Nghi quyet cüa
5

Ban Thung vi
Thành üy so 07NQ/TU ngáy
16/4/2019
ye
phát triên h
tang CNTT &
TT tiep cn xU
hung
Cách
mng
cong
nghiêp 4.0.
- Dã ban hành
Quyêt dnh cüa
UBND thânJa
phô
sO
348 1IQDUBND ngày
08/8/20 19
ye
viCc ban hành
K hoach tlmc
hiên Nghj quyt
sO 07-NQ/TU
cña
Ban
ThuO'ng
vi
Thânh üy ye
phát triên ha
tang CNTT &
TT tiêp can xu
huong
Cách
mng
cOng
n2hiên 40
6

3.4

3.5.

3.6

3.7.

Xây dvng nãng 1c nghiên cCru, phát triên côn
ngh, chê tao thiêt bj, phát triên các üng diin
phiic vi quá trinh chuyên dôi so.. Dâu tix tran
bj các h thông thiêt bj thu thp, .hru trtt, xü 1
bâo v dii 1iu cong.

Sâ Thông
tin
và
Truyén
thông

- Các' sä, ban, Hang nim
ngành lien quan.
- UBND các qun,
.
huyn.
- Các trithng d.i
h9c.
Các
doanh
nghiêp.
- Các nhà khoa
h9c, chuyên gia.
Sx Thông - Các sà, ban,
2020tin
và ngành lien quan.
2021
Truyên
- UBND các qun,
thông
huyn.

T chIrc trin khai có hiu qua Chin hzçxc an
ninh mng quôc gia trên dja bàn thành phô.
Hoàn thin mô hlnh và ccx ché giám sat ye an
toàn thông tin, an ninh mang; h thông cac quy
chuân, tiêu chuân ye an toàn, an ninh m?ng.
Tang cithng h trçx nâng cao näng lye nghien S&
Khoa
ciru irng diing a các tnrang dai h9c, vin nghiên h9c
và
cñu kêt hcrp phát triên các doania nghiêp cong Cong ngh
ngh. Tiêp tiic thyc hin các chuung trInh khoa
h9c và cong ngh dä dirçxc UBND phe duyet.

- Các sr, ban, Hang näm
ngành lien quan.
- UBND các qun,
huyên.
.
- Các . tni&ng dai
hoc.
Các
doanh
nghiêp.
- Các nhà khoa
hçc, chuyen gia.

Triên khai thyc hin có hiu qua De an Nang Ngan hang - Sx Tài chInih.

Dã phê duyt
tai Quyêt djnh
so
5046/QDUBND
ngày
11/9/2017 cüa
UBND thành
phô Dà Näng ye
vic phê duyêt
các
chi.rong
trinh
nghiên
c1ru khoa hoc
thành phô Da
Nang giai doan
2017-2025
Hang näm Dã di.rçxc UBND
7

3.8

cao nhn thi.'rc và phát trin h tMng h. tng k Nha rnx&c
thuat phiic vu các dich vu thanh toan không Vit Nam
dung tiênmãt tren dia bàn thành phô Dà Nng chi nhánh
thành phô
DàNang

- Cáo sâ, ban,
ngành lien quail.
- UBND cáo qu.n,
huyn.

Nghien ciru, xây dirng, nâng cp phát trin ha Sâ
Cong
tang din dam bão dông bô, hiên dai, dáp i1ng Thircrng.
yêu câu áp diing cong ngh cUa Cách m.ng
cong nghip lan thir tix; lira ch9n cáo cong trinh
thiêt yéu can ducic dâu tii.

- Cáo sä, ban,
ngành lien quan.
- TJBND các qun,
huyn.
Các
doanh

thành pM thông
qua ti Cong
van
so
50121L1BNDSKEDT ngày
25/7/2019
Va
phân dâu dt
các muc tiêu ye
thüc day thanh
toán
không
dUng tiên mt
trong vic triên
khai thirc hién
Nghj quyêt so
02/NQ-CP ngày
01/01/2020 cUa
ChInh phi'i ye
cãi thiên môi
trung
kinh
doanh, nâng cao
näng li.rc canh
tranh quôc gia
11am 2020 trên
dia bàn thành
phô Dà Nng.
20202023

8

3.9

4
4.1

4.2

Nghienciru, xay dirng, nãng cp ht thng trong
phát triên h tang giao thông dâni bão dông b,
hiên dai, dáp ng yêu câu áp diing cong ngh
cüa Cách mang cong nghiêp lan thir lir, iiu tiên
dâu tu áp diing các cong nghê m&i trong các
cOng trinh trcngdiêm dê t.o ra các tác dng lan
tOa. Trong phm vi cüa ngânh, rà soát dê xuât
dieu chinh cãc tiêu chuân thiêt ice cong triuh
giao thông dam bão tircng thich dê áp dçing các
cong ngh mói trong 4n hành và quãn 1.
Khuyen khIch tôi da tr nhan dau tu, ap d%mg
cong nghê tiên tiêri, hin dai trong phát triën và
vn hành cc sä ha tang cong cong.
Phát triên khoa h9c cong nghe Va nâng cao
näng hrc dôi mói sang to
Nang cao hiu qua. dau tu cong cho hoat dng
nghiên cru khoa h9c và cOng nghe trên cc s
áp dpng mô hlnh quail trj mâi theo thông lé tot
cüa the giài.
Trin khai D an xây dpng Dà N1ng thành
trung tam kh&i nghiep dOi mâi sang t?o quôc
gia tai khu vi.rc mien Trung - Tây Nguyen,
truâc mat tp trung xay dirng và triên khai hoat
ding trung tam dôi mâi sang tao, trong do chü
trong vào các cOng ngh cOt löi cüa cuôc Cách
mng cong nghip lan thir tu.

4.3 Phát triên h thông dOi mâi sang tao theo

nghip.
Sâ Giao - Các s, ban,
thông Vn ngành lien quan.
tãi.
- UBND các qun,
huyn..
- Các tniing dai
hoc.
- Các doanh
nghip.
- Cácnhà khoa
hoc, chuyên gia.

20202023

S& Khoa - S K hoach va Hang näm
h9c
Va Dâu trr.
Cong nghê - S& Tài chInh.
- Các co quan lien
quan.
Sâ Khoa - Các ca quan lien
2020h9c
Va quan.
2021
Cong nghê - UBND các qun,
huyn.
- Các tri.rO'ng dai
hoc.
- Các nha khoa
h9c, chuyên gia.
Si Khoa - S& Ké hoach và
20209

•

huong 1y doanh nghip lam trung tarn, truàng
dai lice và vin nghien cfru là chñ thênghiên
cfru. Khuyen khIch và Co chInh sách ho trg 011
the cho các tnthng dai hoc, doanh nghip,. to
•
ch'Crc trong ntrâc va nixâc ngoài.thành 1p các
trung tm nghiên thu frI tu nhn tao (AT, JoT),
•
trung tam dôi rnói sang tao tai thành phô, truc
mat nghien ciru thjc day hmnh thành các trung
tam nay tai Dai hc Dà Näng và các trix&ng dai
bce khác có diêu kiên.
4.4 Xây drng cci chê, chInh sách khuyen khIch các
thing tam day mnh nghien thu 1rng dçing và
triên khai kê hoach nhân rng các mô hInh tiên
b khoa hoc và cong ngh vào thrc tiên, tp
trung vào nghiên cüu xây dirng so boa di lieu
ha tang dO thj, dan cu, ha tang kinh tê - xä hOi
cüa thành phô nhäm hirâng den xay dçng chInh.
quyên din tCr, thânh phô thông mink
4.5 Phôi hgp vói B Khoa hçc và Cong ngh thcic
day phát trin h sinh thai kh&i nghip sang tao
quôc gia dê phát triên manh me doanh nghip
khi nghip sang tao tai thành pho; hlnh thành
Trung tam H trq khâi nghip dôi mi sang tao
quôc gia tai khu vrc mien Trung - Tây Nguyen
vOi hInh thüc phü hçrp.
•
4.6 Xây drng và trin khai các chuang trinh h trçi
•doanh nghip nghiên thu và üng d'cing. cong
ngh, th'çrc hin chuyên dôi so, nâng cao näng
suât, chat hrang, hiu qua, sue canh tranh cüa

hçc
và Du tu.
Cong ngh
- S& Tài chIrth.
- Các cci quan lien
quan.
- Dai hcDàNng.
- Các tnrà'ng di
hçc.
Các
doanh
nghip.

2015

SO
Khoa •- S Thông tin và
hçc
và Truyên thông.
Cong ngh
- Các c quan lien
quan.
- Dai hc Dà Nng.
- Các trix&ng dai
hoc.

20202015

S
Khoa - S& Kê hoach và
2020hçc
và Dâu tu.
2021
Cong ngh
- Các co quan lien
quail.
- UBND các qun,
huyn.
- Các trithng dai
hoc.
S
Khoa - Các ca quan lien Hang nàm
hc
và quan.
• •
Cong ngh
- UBND óác qun,
huyn.
•
•

DA phê duyt
ti Quyet djnh
so
5046/QDUBND
ngày
10

Iin .kjnh tê.
Các
nghip.

4.7 Tang cixôiig dôi mo'i hoat dOng do hr&ng, tiêu
Sâ Khoa
chuân, quy chuãn dê ho trg doanh nghiep nâng hoc
và
cao näng 1irc canh tranh và hôi nhap quoc t Cong nghê
giai doan den näm 2025, djnh hirOng den nrn
2030.

4.8 Trén co' s chInh sách M try doanh nghiêp
cong nghê thông tin và các chuoTig trmnh ho trci
doanh nghiêp khac,. xây drng kê hoach CI1 the
triên khai h tr(Y doanh nghiép cong nghé thông
tin trong cuc Cách mang cong nghip lan thir
tt.r nhãm khuyen khIch doanh nghiëp tham gia
vao xây dijng kinh té so cüa thàrth phô, trng
buo'c phát triên dôi ngü doanli nhan, doanh
nghiêp cong nghê so có thuang hiu dt tarn cO'
quôc gia Va quôc tê.
4.9 D6 xuât ChInh .phü, các ban, b, ngành Trung
llclng hoàn thin mô hmnh và cci ché, chmnji sách
dë tao su 'hat triên dot 'ha dOi vói cac khu

Thông
tm , và
Truyên
thông

doanh.

11/9/2017 cüa
UBND thânh
phO Da Nkg ye
vic phê duyet
các
chtrang
trinh
nghien
thu khoa hçc
thành phô Dà
Nàng giai doan
2017-2025

- Các co' quan lien
quan.
- UBND cac qun,
huyên.
- Các doanh
nghip.

20202025

- Sâ Khoa hoc và
Cong nghe.
- Các co' quan lien
quan.
- UBND các qun,
huyên.
- Các doanh
nghip.

20202025

Ban .Quãn - Sr Khoa hoc và
l3" khu cong Cong ngh.
n"hë cao va - SO' Thông tin và

20202021
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•
•

cong ngh cao, khu cong viên phn mm, khu
cong ngh thông tin t.p tning và c chê dc thu
trolig vic xay dirng h sinh thai khi nghip

các

khu

Truyn thông.

cOng

- Các ca quan lien

nghip

quail.

di mOi sang tao tai Da Nkg.
5

Phát triên nguôn nhân bye thich frng vói yêu
can cuôc Cách mIng cong nghip Ian thfr tir

5.1

Thirc hin phO cp k5 näng so, k5 nang dam

S

bão an toàn, an ninh mng dat trInh d

Thông - Các c

cci ban tin
cho can bO, cong chirc, viên chüc. Day m?nh Truyên
cong tác truyên thông, nâng cao nhan thrc, xay thông

và

quan lien

Hang nãm

quail.
- UBND các qun,
huyn.

dung v.n hóa so trong cong dông.
5.2

Rà soát tong the, thçrc hin dôi mâi ni dung và

S

chung trInh giáo diic, dào tao theo huàng phát

dçic và Dào
to

trien nàng 1irc tiêp cn, tir duy sang tao va khã

Giáo

nng thIch üng vói môi truäng cong ngh lien

- S

Thông tin và
Truyên

Hang nãm

Thông.
- S

Lao dng Thrnmg binh và Xâ
hQi.

tuc thay di va phát triên; dixa yao chung trinh
giáo d1ic phô thông các nOi dung phü hqp ye k
nàng so Va ngoai ngft tOi thiêu. Dôi mi each
day và h9c trên co' sà áp ding cOng ngh so;

- Các trung dai

lay dánh giá cüa doanh nghip lam thirâc do ye

- Các co' quan lien

chat luçmg dào tao cüa các trithng dai h9c trong
lirth vrc cong ngh thông tin. Khuyên khIch

quan.

h9c, cao däng.

cãc mO hlnh giáo diic, dào tao mâi dira trên các
nên tang so.
5.3

•
•

Xây drng cc chê khuyen khIch và uu däi di

Sâ

- S& Thông tin vâ

2020-

vói cac to chüc, cá nhan, doanh nghiêp cong

Giáo
dic va Dào

2023

ngh tham gia trrc tiêp vào qua trInh giáo diic

tao

Truyên Thông.
- S
Lao dông Thuo'ng binh và Xã

và dào tao, tao ra san phâm phic, vi cho nên
kinh tê sO. Xây dirng rnt so trung tam giáo
düc, dao tao xuât sac ye cOng ngh 4.0 theo

hôi.
- Các co quan lien

12

hmnh thic hcp tác cong - tti.

quan.
Các
doanh
nghip.
Phát trin manh. dào to ngh và h trçi dào tao Sâ
Lao - Sâ Thông tin và
2020k5 nàng cho chuyên dôi cong vic )huc vi dng
Truyen thông.
2023
Cách mang cong nghiêp lan thi'r tix. X ly dirng Thuong
- Các co quan lliên
chInh sách h trq ngu?yi lao dQng khi t]ham gia birth và X
quan.
dào taolai, dao to nâng cao chuyên m thvàk5 hôi
näng dê chuyên dôi cong vic. T.o di êu kiên
thuân lai cho cac ca s dào tao n h lien
doanh, lien kêt vâi doanh nghiep trong ràngoaj
rnr&c dé rn& các ngành dào tao can t1dt dáp
img nhu cau cüa Cách mng cOng ngFup lan
thu tir.
Xây dirng va trin khai cac chucing trmnh cãi Sâ
Lao - S Thông tin và
2020thiên k nãng so, k näng sang t?o cüa 1irc
dng
- Truyên thông.
2023
hrung lao dcng trong tat ca các linh vrc vài
Thucing.
Các
cci
quan
lien
hinh thirc phü hcip.
binh và Xã quail.
hi
Trên cci sâ chinh sách cüa Trung llcing, nghiên Sâ. Ngoi
- Sâ Khoa hoc và
2020-.
cuu hoàn thién cci che, chInh sách thu hut cá v1
Cong ngh.
2021
nhân hoat dông khoa hoc và cong ngh là ngisi
- Các cor quan lien
Vit Nam nuâc ngoài và chuyen gia nuâc
quan.
ngoài tham gia vao viéc dào tao, nghiên ciru
,
khoa h9c, chuyên giao cong nghe mâi a thành
phô Dà Ning.
Day math, nâng cao hiêu qua triên khai Dê an SNÔj vu
- S Khoa hoc và Hang näm
phát triên. nguOn nhan lirc chat lung cao khu
Cong ngh.
vuc công; nghiên c1ru, hoàn chinh các quy djnh
- Các cci quail lien
có lien quan d tang ci.r6ng hiu qua dào tao,
quail.
13

bi duong nhãn lirc khoa h9c và cong ngh

- Các trixng dai
h9c.

dành cho cong chirc, vien chirccüa thãnh phô.
5.8

Phát trin nhãn lc chuyên mon ye san xuât,

S&
Nông - Các ccx qun lien
chê biên san xuât nông nghip, thic day chuyên nghip
va quan. .
giao và irng diing cong nghê cao, cong ngh
Phát
triên - UBND các qun,
tiên ti&i vào san xuât nOng nghip cUa thành nông thôn
huyn.
phô.

6

ChInh sách phát triên các ngãnh vã cong
nghêu'utien

6.1

Nghien cfru, dê xuât giâi pháp chmnh sách tp

S

trung phát triên các ngành iu tiên có m1rc d

tin

san sang cao nhix: Cong nghip cOng ngh
thông tin, din tir - viên thông; an toàn, an ninh

Truyên
thông

Thông - S
và

mng; thixang m.i dien tcr; nông nghiep so; du
ljch so; h thông y tê thông minh; giáo diic va
dào tao.

20202022

Tài chInh.

2020-

- S& Nông nghip

2022

và Phát triên nông
thôn.
- Sâ Cong Thirang.
- S Y tê.
- S& Giáo duc và
Dàotao.
- S& Du lich.
- Các ccx quan lien
quail..
-

Các

doanh

nghip.
6.2

Tfu tiên nguOn lirc cho triên khai mt s6

Si

chucxng trInh nghiên c1ru tr9ng diem ye các

h9c

cong nghê uu tiên có khà nang üng diing vào
thrc tin de phát triên các san phâm ci the, phü
hqp vâi igi the c.nh tranh cUa thành phô va

Khoa

và
Cong ngh

- SThong tin và

2020-

Truyên thông.

2025

- Các ccx quan lien
quan.

trong trng ngành, là cãc cong nghê chiên luqc,

- UBND các qun,
huyn.

nên tang cüa Cách mng cOng nghip ln thr tir
có tác dung lan tóa den cac ngành, lThh vixc

- Các tnthng di
hoc.

14

khac, trong tam la: Cong nghe thong. tin va
truyén thông, internet vn vt (JoT), cci diên tir,
cong nghê. niâi trong 1inh vrc nAng hrçing, môi
trix?Yng, tn tue nhãn tao (AT), cong nghé tin-sinh
h9c, cong nghê nano, Cong nghê thông minh

- Các doaith
nghiép.
- Các nha khoa
hçc, chuyen gia.

6.3
S Thông
lien quan den ChInh quyén din tCr, trong do . tin
và
dc bit quan tthn den cac san phâm lôi, san Truyên
phâm nen tang... bão dam phát triên ben v11ng, thông
duy tn thu hang dan dau Chi so san sang irng
diing va phát triên Cong nghê thông tin
(VietNam ICT Index) và tfrng buàc hoàn thin
nên tang thàrth phO thông minh.

- Các cci quan lien Hang näm
quan.
- UBND các qun,
huyn.
- Các tru&ng dai
hoc.
- Các doanh
nghiep.
- Các nhà khoa
h9c, chuyén gia.
6.4 Tham
S& Thông - Các cci quan lien
2020lthaj Chi thi so O1/CT-TTg ngày 14/01/2020
tin , và quan.
2021
ca Thu tLx&ng ChIiih phü ye thüc day phát triên Truyen
UBND
các
qun,
doanh nghiê.p Cong nghe s Viêt Nam trén dja thông
huyn
bàn thành phô; dông th&i trén cci si clii dao cUa
ChInh phu, xay dirng kê hoach triên khai hiu
qua viêc chuyên doi so quôc gia trên dja bàn

truyên thông vào phát triên du ljch so, du ljch
thông minh cüa thàrth phO, tIch clrc tiêp cn
Cách mang cOng nghiêp lan thir tu dê theo kjp
xu ht.r&ng kinh doanh du lEjch mdi; khuyên
khfch ngàith du ljch sir dung hiêu qua nguôn

SiDu1jch

- Si Thông tin và Hang nãm
Truyén thông.
- Các cci quan lion
quan.
- UBND các qun,
huyn.
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näng hrcng sach, tang cu&ng s1r ding nang.
hrcmg tái t.o, tiêt kirn näng hxçing de. huàng
tth phát triên du ljch ben v&ng và bâo v rnôi

-.
Các
nghip.

doanh

trutYng sinh thai cüa thành phô.
6.6

6.7

Triên khai thirc hin hiu qua các chü truang,

Sâ

chinh sách cüa Trung uang, thành phô, ye phát

Thuong

Cong - S

- Các co quan lien

ifrng dpng tiên b khoa h9c và cOng ngh trong

quan.

phát trien djch vi logistics, tp trung phát triën
manh djch vi logistics din ttr.

huyên

Trin khai th1rc hin hiu qua các chü trirong,
triên ngành djch vii logistics; khuyên khIch irng
diing cong ngh cao, cong ngh tiên tiên trong

- UBND các qun,
S&

Giao - Sâ Cong Thucmg.
thông Vn - Các co quan lien
tái
quail.

Hang näm

- UBND các qu.n,
huyên

vic xây drng kêt câu ha tang djch vii logistics.
7.1

Hang närn

Vn tâi.

triên djch vi logistics; khuyên khIch day mnh

chInh sách cüa Trung uong, thànhphô ye phát

7

Giao thông

ChInh sách hi nhãp quôc tê
Nghiên cüu, m& rng và lam sâu sac hon hçTp
tác ye khoa h9c, cong ngh vâi các dôi tác
nuâc ngoài, chü tr9ng h9c hOi kinhnghiêm ye

Sâ

Khoa

h9c

và
Cong ngh

-S

Ngoi vii.

Hang näm

- Các Co quan lien
quail.

các chInh sách, mO hInh. thüc day doi mâi sang

- Các tnrng dai

tao ttr các ntx&c dôi tác chiên luqc, các nrncc có

hoc.

trInh d khoa h9c, cOng ngh tiên tiên, dang di
dâu trong cuQc Cách mng cong nghip lan thr
lir; chü dung tham gia mng hrói doi mói sang
tao toàn câu.
7.2

7.3

Dy manh thu hut và sir dng hiu qua các

Sâ

nguôn lirc quôc tê cho hoat dng nghiên cIru và
phát triên, khii nghip. dôi mâi sang tao, üng
dicing và chuyên giao cong ngh.

hoach
Dâu tu

Xây dimg chInh sách khuyêri khIch manh me

S&

Kê
và
.
Kê

- S

Khoa h9c và

Hang nãm

Cong ngh.
.- Các Co quan lien
quail.
- S Tài chInh.

2020-

16

v& thu hut ye dau tu tnic tiêp rnxâc ngoài theo hoach v
- .Các ca quan lien
2021
hixàng nâng cao tiêu chuân cong nghê, khuyen Dâu tnr
quan.
khIch hliih thrc lien doanli và tang c1.rng 1ién
két,. chuyn giao cong nghe giüa doanh nghiep
trong nuâc vâi các doaxth nghiep dâu tu trirc
tiêp niró'c ngoài.
8
ChInh sách thüc day chuyên doi so trong các
co' quan Bang, chInh quyên, Mat trn Va các
doan the chInh tn - xa hôi
8.1
Tiên phong thuc hiên chuyên dôi so math me,
â Thông - Các sâ, ban, Hang nàm
dam bão thông nhât, két nôi lien thông và dong
tin , Va ngành.
b; tiêp tiic triên khai quyét lit Nghi quyêt so Truyên
- Ca quan Bang,
17/NQ-cp ngày 07/3/2019 cüa Chmnh phü ye
thông
chirth quyên.
mtt so nhim v11, giái pháp tr9ng tam phát triên
Mat tm.
Chfnh phü din tfr giai don 2019-2020, djnh
- Các doàn the
hi.ràng den 2025 tao diêu kién thuan igi dê
chmnh trj - xahoj.
ngizi dan va doanh nghiêp tham gia nhiéu han,
nâng cao hiêu qua • uân 1 nhà mr&c.
8.2
Xay dung ca si dtt lieu sO cüa thanh phô và các
cap chuxth quyén, tao diêu kiin ctê mi cOng dan S& Thông Các ca quan lien
2020tin
yà quan.
2022
cO the cp nhât thông tin can thiêt ye hoat dng
Truyen
cüa bQ may nhã ni.ro'c. Dâu tu xay duing co s&
thông
ha tang thu thp, quân l d& lieu va giao djch
trén nên tang Internet cac ca quan nhà rnx&c.
Dam báo an ninh, an toàn ye thông tin, co' s
d 1iu cña thành phô, cac ca quan Dãng, chfnh
quyên, Mat trn, doàn the chInh tn - xã hôi các
cap.
8.3
Xây durng di ngü can bô, cong êhirc, viên chirc S& Ni vi
- SCY Thong tin Va
2020eht hxng cao da. üng yêu câu cUa cuc Cách
Truyeri thông..
2021
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mng Cong nghip 1n thir lit; chun hoá Va
tang ciro'ng nang 1irc di ngii can bQ quãn 1
nhà nuâc các cap; xây dirng dOi ng(i can b
chuyên mOn có lit duy sang tao, có khâ näng
tiêp nhn va 1rng ding các thành ttru khoa h9c
va cong ngh mâi de xây dmg ha tang do thj
• thông rninh trên nên tang cOng ngh so, cong
ngh thông minh. Cat giám tôi da giao djch trrc
tiêp và hoãn thin các quy trmnh, thu tçtc hành
chInh, gan kêt chat chê gita cal each thu tic
• hãnh chinh vOi xây dimg ChInh quyên din to'.

- Các so', ban,
ngành.
- UBND các qun,
huyên.
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