
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 'í(r££ /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày yịo thảng 5 năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đe án Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành 
công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - 

Tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định sổ 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ 
cao đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục công nghệ cao được im tiên đầu 
tư phát ừ-ỉên và danh mục sản phâm công nghệ cao được khuyến khích phát 
triên; Quyêt định sổ 1'3/2017/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ vê sửa đôi, bo sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 
phát triên và danh mục sản phâm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

Căn cứ Quyết định sổ 38/2020/QĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Thủ tướng Chinh phủ vê ban hành danh mục công nghệ cao được uv tiên đầu tư 
phát triên và danh mục các sản phâm công nghệ cao được khuyến khích 
phát triển;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình 
phát triên một sổ ngành công nghiệp công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ 
năm 2018;

Căn cứ Quyết định sổ 5065/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 
Uy ban nhân dán Thành phô vê ban hành Kê hoạch thực hiện Chương trình 
nâng cao chát lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kỉnh tế thành phổ  
đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020;



Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành pho tại 
Tờ trình số 1013/TTr-VNCPT ngày 29 tháng 12 năm 2020 và Công văn sổ 
238/VNCPT-NCPTKT ngày 23 thảng 4 năm 2021 về bảo cáo Đề án Giải pháp 
giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động 
trên địa bàn Thành phô Hô Chỉ Minh - Tăng cường ứng dụng công nghệ cao 
là một nghiên cứu điên hình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 
Đê án Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng 
lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Tăng cường ứng dụng công nghệ 
cao là một nghiên cứu điển hình.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp 
và các hội ngành nghề Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai xây 
dựng Kê hoạch cụ thê thực hiện các nội dung và giải pháp tại Kế hoạch này; 
định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố (thông qua 
Sở Công Thương).

Điều 3. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tổng họp theo dõi, kiểm tra, 
đôn đôc các đơn vị thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện và đề xuất 
điêu chỉnh, bô sung nội dung, các chỉ tiêu, biện pháp để đáp ứng yêu cầu giảm 
thâm dụng lao động, trình ủ y  ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Công Thương, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Hiệp hội doanh 
nghiệp và các hội ngành nghề Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.
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Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thưòng trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐNDTP (đế báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, (TH-Trào) TV J 0 .



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH•

Triển khai thực hiện Đe án Giải pháp giảm thâm dụng lao động 
tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn 

Thành phô Hô Chí Minh - Tăng cường ứng dụng công nghệ cao 
là một nghiên cứu điển hình

(Ban hành kèm theo Quyết định so ¿5Ế>%/QĐ- uBND  
ngày AO thảng 5 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

Uy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức 
thực hiện Đe án Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp 
thâm dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Tăng cường 
ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình với các nội dung cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Muc đích
1.1 Tổng quát

Giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp đang thâm dụng 
lao động trên địa bàn Thành phô, tập trung giải pháp đổi mới công nghệ và 
ứng dụng công nghệ cao vào các doanh nghiệp đang thâm dụng lao động.

1.2. Cụ thể

1.2.1. Ngành chế biến lương thực - thực phẩm

Đến năm 2025, dự báo nhu cầu nhân lực bình quân hàng năm khoảng
12.400 - 13.200 người, chiếm 4% tổng nhu cầu nhân lực. Dự báo nhu cầu 
tuyển dụng lao động đã qua đào tạo chiếm 79,48%: trình độ sơ cấp: 32,72%, 
trung cấp: 17,24%, cao đẳng: 21,37%, đại học trở lên: 8,15%. '

1.2.2. Ngành hóa chất - cao su nhựa

Đên năm 2025, dự báo nhu cầu nhân lực bình quân hàng năm khoảng
12.400 - 13.200 người, chiếm 4% tổng nhu cầu nhân lực. Dự báo nhu cầu 
tuyển dụng lao động đã qua đào tạo là 88,82%: trình độ sơ cấp: 42,82% 
trung cấp: 22,15%, cao đẳng: 15,35%, đại học trở lên: 8,5%.

1.2.3. Ngành điện tử - công nghệ thông tin
Đên năm 2025, dự báo nhu cầu nhân lực ngành điện tử - công nghệ 

thông tin ngày càng tăng, đặc biệt về chuyên ngành và chất lượng chuyên môn 
cao. Dự báo nhu cầu nhân lực bình quân hàng năm khoảng 24.800 - 26.400
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người, chiếm 8% tổng nhu cầu nhân lực. Dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động 
đã qua đào tạo là 94,36%: trình độ sơ cấp: 23,72%, trung cấp: 22,15%, 
cao đẳng: 21,15%, đại học trở lên: 27,34%.

1.2.4. Ngành cơ khí
Đên năm 2025, dự báo nhu cầu nhân lực bình quân hàng năm khoảng 

15.500 - 16.500 người, chiếm khoảng 5% tổng nhu cầu nhân lực. Dự báo 
nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo khoảng 77,63%: trình độ sơ cấp: 26,66%; 
trung cấp: 26,40%; cao đẳng: 17,02%; đại học trở lên: 7,55%.

1.2.5. Các ngành dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và sản phẩm liên quan
Đến năm 2025, dự báo nhu cầu nhân lực hàng năm cần khoảng 21.700 - 

23.100 người, chiếm khoảng 7% tổng nhu cầu nhân lực. Dự báo nhu cầu 
nhân lực đã qua đào tạo chiếm khoảng 67,23%: trình độ sơ cấp: 44,25%, 
trung cấp: 11,58%, cao đẳng: 8,30%, đại học trở lên: 3,10%.

2. Yêu cầu

- Công tác phối hợp phải triển khai tập trung, đồng bộ và hiệu quả.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách của Trung ương 

và Thành phô trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và ứng dụng 
công nghệ cao trong hoạt động sản xuất - kinh doanh để giảm thâm dụng 
lao động.

3. Các ngành công nghiệp cần tập trung phát triển trên
- Ngành chế biến lương thực - thực phẩm: chế biến tinh các sản phẩm 

thực phẩm, đồ uống.

- Ngành hóa dược - cao su nhựa: sản xuất dược phẩm, sản xuất các 
sản phẩm nhựa gia dụng cao cấp.

- Ngành điện tử - công nghệ thông tin: điện toán đám mây, internet vạn vật, 
công nghệ sô, sản xuât phần mềm, sản xuất các loại điện thoại thông minh.

- Ngành cơ khí: sản xuất khuôn mẫu các loại, sản xuất các sản phẩm cơ khí 
chính xác.

- Ngành dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và sản phẩm có liên quan: 
thiết kế thời trang.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
• • •

1. Triên khai thực hiện các chính sách phát triển khoa hoc và công nghê, 
hô trợ doanh nghiệp đổi mói công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phổi hợp các cơ quan liên quan
- Tiếp tục thực hiện các quyết định của ủ y  ban nhân dân Thành phố trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quoc tế và kế hoạch 
hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.



- Tiếp tục khảo sát, đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp 
hoạt động trong và ngoài các khu chế xuất - khu công nghiệp, Khu Công nghệ 
cao thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 3 ngành công nghiệp truyền thống.

- Tiến hành khảo sát, đánh giá quá trình lan tỏa công nghệ trong mối 
liên kêt giữa các doanh nghiệp có vôn đâu tư trực tiêp nước ngoài (FDI) với các 
doanh nghiệp Việt Nam.

- Xây dụng Quy chế hình thành và sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm để hồ trợ 
vốn cho các dự án sử dụng hoàn toàn công nghệ mới.

- Hoàn thiện Quy chế hình thành và sử dụng quỹ phát triển khoa học - 
công nghệ của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện hoạt động xúc tiến kết nối cung - cầu công nghệ để 
hô trợ các doanh nghiệp tiêp cận công nghệ cao và tiến hành chuyển giao 
công nghệ với các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài.

- Tiếp tục tổ chức chợ thiết bị và công nghệ hàng năm nhằm thúc đẩy
phát triên Sàn giao dịch công nghệ Thành phố.

- Tăng cường hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; củng cố các tổ chức 
trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Thành phố.

2. Triên khai thực hiện các chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao

Giao Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội chủ trì, phổi hợp các cơ quan 
liên quan

- Thực hiện vai trò cầu nối của mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp 
và cơ sở đào tạo nghê nhăm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu 
câu của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập quốc tế sâu và rộng như hiện nay.

- Hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực dự báo, phân tích cung - cầu 
nhân lực và thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố trong ngắn hạn 
(hàng năm), trung hạn (5 năm) và dài hạn (10 năm - 20 năm).

- Hình thành, phát triển mô hình, nâng cao năng lực dự báo, phân tích 
nhu câu nhân lực, thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm trên địa bàn 
Thành phô và các tỉnh, thành phố khác.

- Xây dựng chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với xu thế
hội nhập; hoàn thiện phát triên hoạt động hướng nghiệp và khởi nghiệp.

- Nâng câp cơ sở vật chât trường nghề công lập; xây dựng một trường nghề 
công lập chất lượng cao đạt chuẩn.

- Thực hiện tông kêt Đề án “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020”.
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3. Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
và sản phấm công nghiệp Thành phố

Giao Sở Công Thương chủ trì, phoi hợp các cơ quan liên quan
- Phát huy hiệu quả của Hội đồng phát triển các ngành công nghiệp 

thành phố, gắn kết Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Tổ chức tài chính 
tín dụng để đề xuất các giải pháp mang tính cụ thể.

- Xây dựng Bộ Tiêu chí phát triển ngành công nghiệp thành phố (lượng hóa 
các chỉ tiêu về khoa học - công nghệ, lao động, quản trị,...).

- Xây dựng Bộ Tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp Thành phố.

- Xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 
sản phâm: cơ khí - tự động hóa; chế biến thực phẩm và cao su - nhựa giai đoạn 
2021 -2030.

- Xây dựng và thực hiện Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh 
sản phấm công nghiệp, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp “Thương hiệu 
vàng” và các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và 
tiềm năng của Thành phố.

- Xác định nhóm sản phấm công nghiệp chủ lực và công nghiệp tiềm năng 
đê có giải pháp thúc đẩy phát triển.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 
từ năm 2019 đên năm 2025, Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực 
công nghiệp và công nghiệp hồ trợ.

4. Triển khai Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện 
chuyển đổi số

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phổi hợp các cơ quan liên quan
Triển khai thực hiện Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 

năm 2020 của Uy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình 
chuyên đôi sô của Thành phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ:

- Tô chức các khóa học, trao đổi về chuyển đổi số với các doanh nghiệp 
nhàm đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số.

- Khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng, 
phát triển mạng 5G.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp thuộc 4 ngành công 
nghiệp trọng yêu và 3 ngành công nghiệp truyền thống chuyển đổi sang sản xuất 
sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số.

- Tô chức đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đánh giá lại phương 
thức sản xuât - kinh doanh, chuỗi giá trị, mô hình kết nối với khách hàng để tự 
chuyên đôi phương thức sản xuất - kinh doanh theo phương thức mới.



- Triên khai giải pháp cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng 
Quỳ phát triển khoa học - công nghệ của doanh nghiệp một cách thuận lợi để 
thực hiện chuyển đổi số.

5. Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư các dự án 
đối mới công nghệ cao

5.1 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phổi hợp các cơ quan liên quan

- Không khuyến khích đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ 
cũ, lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, sử dụng nhiều lao động.

- Khuyến khích đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp có lộ trình đổi mới 
công nghệ theo hướng mới, tiên tiến, ít tiêu hao năng lượng, sử dụng ít lao động.

- Không gia hạn thời gian và phê duyệt các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp 
có công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, sử dụng nhiều lao động.

5.2 Giao Sở Tài chính chủ trì, phổi hợp các cơ quan liên quan

Tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ 
Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố theo Nghị định 
sô 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và thủ tục chuyển 
đôi mô hình hoạt động của Quỹ này để có thể hỗ trợ bảo lãnh cho các doanh 
nghiệp vay vốn chuyển đổi công nghệ.

6. Triển khai thực hiện Chưong trình phát triển các sản phẩm 
công nghệ cao

Giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ trì, phổi hợp các cơ quan 
liên quan

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Công viên khoa học và công nghệ 
thành phố tại Khu Công nghệ cao.

- Triển khai thực hiện chương trình phát triển các sản phẩm công nghệ cao 
đối với các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao.

- Hô trợ các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao thương mại hóa, 
xây dựng chiên lược phát triển các sản phẩm công nghệ cao.

- Củng cố mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ 
cao với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu - phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp.

- Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp 
Việt Nam trong Khu Công nghệ cao.

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút các chuyên gia 
khoa học và công nghệ vào làm việc tại Khu Công nghệ cao.
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7. Triển khai thực hiện Đe án Định hướng phát triển các khu chế xuất - 
khu công nghiệp Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Giao Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp chủ trì, phổi hợp 
các cơ quan liên quan

Hoàn thành Đe án “Định hướng phát triển các khu chế xuất - khu công nghiệp 
thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu:

- Xác định loại hình cần chuyển đổi cho từng khu cuế xuất - khu công nghiệp 
hiện hữu thành khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp 
đối mới sáng tạo, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ...; đề xuất các biện pháp, 
lộ trình (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc 
chuyên đôi.

- Xây dựng khu công nghiệp mới có chất lượng, tính cạnh tranh cao 
phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

8. Giải pháp đối với Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố, các hội ngành 
nghề và các doanh nghiệp

8.1. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phổ và các hội ngành nghề chủ trì, 
phôi hợp các cơ quan liên quan

- Cập nhật thông tin khoa học - công nghệ trong nước và quốc tế cung cấp 
cho các doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 3 ngành công 
nghiệp truyền thống.

- Tô chức các hội thảo khoa học - công nghệ nhằm thông tin về đánh giá 
trình độ công nghệ của doanh nghiệp, tư vấn đổi mới, ứng dụng công nghệ cao 
cho các doanh nghiệp.

- Phôi hợp tổ chức các hội chợ thiết bị, công nghệ nhằm cung cấp thông tin 
vê các nhà cung câp trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu - phát triển các 
sản phâm khoa học - công nghệ, khuyên khích các doanh nghiệp lập và sử dụng 
Quỹ phát triển khoa học - công nghệ của doanh nghiệp.

- Tô chức các chương trình xúc tiến thương mại sang các nước có trình độ 
công nghệ cao đôi với doanh nghiệp trong nước nhằm tìm hiểu và đầu tư công 
nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

8.2. Các doanh nghiệp phôi hợp với các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp 
và các hội ngành nghề Thành phố

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng 
đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề giỏi.

6



7

- Phối họp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nghề trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao phù họp với nhu cầu của các doanh nghiệp thuộc 4 
ngành công nghiệp trọng yếu và 3 ngành công nghiệp truyền thống.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
hệ thông tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, văn bản pháp quy về tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng.

- Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, 
chất lượng, hiệu quả chứng nhận và công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu - phát triển, cải tiến quy trình sản xuất
- kinh doanh đế tạo ra nhiều sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao giá trị 
gia tăng cao góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và áp dụng mô 
hình nhà máy thông minh trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh 
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

- Hình thành cơ chế đặt hàng cho các viện nghiên cứu, trường đại học 
những dự án sản xuât sản phâm, dịch vụ công nghệ cao.

III. TỎ CHỨC TH ựC  HIỆN

1. Các sở, ban, ngành Thành phố và các đon vị liên quan

1.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp tại 
Kê hoạch này; tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành cơ chế, chính 
sách thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; xây dựng dự toán kinh phí 
thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình ủ y  ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố 
kêt quả thực hiện (thông qua Sở Công Thương).

1.2. Chủ động tham mưu, đề xuất ủ y  ban nhân dân Thành phố kiến nghị 
câp có thâm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm áp dụng 
đôi với các vân đê mới mà thực tiễn phát sinh trong quá trình phát triển nhưng 
chưa có quy định hay quy định hiện hành không còn phù họp.

2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện 
của các đơn vị; tông họp báo cáo kêt quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc 
và đê xuât Uy ban nhân dân Thành phố các giải pháp tháo gỡ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 
đê nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng họp, báo cáo 
đê xuât Uy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ


		2021-05-11T08:47:19+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<ubnd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




