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Chính Sách Phát Triển Công Nghệ Cao TP.HCM
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Tóm tắt:

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), xu hướng 
phát triển các ngành, lĩnh vực hiện nay luôn gắn liền với công nghệ cao 
(CNC). Các chính sách phát triển CNC tại VN đang hướng đến thực hiện 

mục tiêu nghiên cứu, làm chủ và phát triển CNC, ứng dụng hiệu quả CNC phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. Tại TP.HCM, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CNC cũng 
đã được triển khai thực hiện tuy nhiên qua quá trình triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập 
cần được điều chỉnh, tháo gỡ nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Bài viết đánh giá 
thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiên chính sách phát triển CNC nhằm hỗ trợ phát 
triển các ngành, lĩnh vực CNC tại TP.HCM. 
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Abstract
Alongside with robust growth of science and technology, trend of developing current 

fields and industries always involves high technology. Public policies of Vietnam on high-
tech development aim at researching, controlling and improving high technologies and 
effectively applying high technologies to socio-economic development. In Hochiminh 
City, the implementation of mechanisms and policies on high technology has revealed 
some drawbacks which are necessary to be tackled to give greater support to enterprises. 
This paper evaluates the reality and make proposals to improve policies on high-tech 
development to favour high-tech fields and industries in Hochiminh City.
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