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Tóm tắt:

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra  trên phạm vi toàn thế 
giới. Những ảnh hưởng to lớn và khó lường của cuộc cách mạng này đang 
dần định hình tương lai gần của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. 

Trong bối cảnh đó, các quốc gia trên thế giới đều đã có những bước đi đầu tiên nhằm 
thích ứng với yêu cầu và để tận dụng cuộc cách mạng này. Ngành công nghiệp TP.HCM, 
với trình độ phát triển thấp cả về CNH, HĐH cũng như nền tảng tri thức, sẽ phải thay 
đổi căn bản, toàn diện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ tư mang lại, nhằm đạt mục tiêu xây dựng Việt Nam nói chung và 
TP.HCM nói riêng có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.    

Từ khoá: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghiệp TP.HCM.

Abstract:
 The fourth industrial revolution is taking place around the world. The enormous 

and unpredictable effects of this revolution are gradually shaping the near future of 
Vietnam in general and Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh in particular. In that context, 
countries around the world have taken the first steps to adapt to the requirements and 
to take advantage of this revolution. City industry. Ho Chi Minh City, with a low level 
of development in both industrialization and modernization as well as knowledge base, 
will have to fundamentally and comprehensively change, promote innovation to seize 
opportunities of the second industrial revolution. Fourth, in order to achieve the goal of 
building Vietnam in general and Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City in particular has 
developed industry in the direction of modernity. 
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