Mc tiêu ca K hoch nhm a nng sut tr thành ng lc phát trin quan trng trong các ngành, lnh vc, thông
qua vic ng dng các thành tu mi ca khoa hc, công ngh, áp dng các h thng qun lý, công c ci tin nng
sut tiên tin, kt hp vi nghiên cu, ào to, bi dng ngun nhân lc, phù hp xu th ca cuc Cách mng công
nghip ln th t.
Trin khai các nhim v khoa hc và công ngh cp quc gia, h tr doanh nghip trong nghiên cu, i mi, chuyn
giao và ng dng công ngh nâng cao nng sut; xây dng, trin khai các nhim v khoa hc và công ngh, k
hoch nâng cao nng sut lao ng, nng sut các nhân t tng hp (TFP) da trên nn tng khoa hc, công ngh
và i mi sáng to.
Tng nng sut lao ng bình quân trên 7,5%/nm
Mc tiêu phn u n nm 2030, góp phn t mc tiêu tng nng sut lao ng bình quân trên 7,5%/nm; góp phn t
mc tiêu óng góp ca khoa hc công ngh thông qua TFP, óng góp khong 50% vào tng trng kinh t.
T 30 n 35 tnh, thành ph trc thuc trung ng hoàn thành vic xây dng và trin khai K hoch nâng cao nng
sut da trên nn tng khoa hc, công ngh và i mi sáng to; 5 n 7 tp oàn, tng công ty trin khai xây dng và
thc hin k hoch nng sut.
Ti thiu 500 doanh nghip nh và va ca tnh, thành ph trc thuc trung ng xây dng và trin khai các d án
im v ci tin nng sut, tip tc y mnh các hot ng nghiên cu, ng dng khoa hc, công ngh và i mi sáng to
nâng cao nng sut.
Hình thành các câu lc b ci tin nng sut cho sinh viên ti ít nht 20 trng i hc, c s giáo dc ngh nghip, gn
kt cht ch hot ng nghiên cu, ào to, bi dng, thc hành v nng sut vi hot ng sn xut, kinh doanh ca doanh
nghip; cung cp ngun nhân lc cht lng cao cho th trng lao ng.
Theo K hoch, các b ngành, a phng s tin hành hoàn thin c ch, chính sách thúc y nng sut da trên nn
tng khoa hc, công ngh và i mi sáng to; phát trin các hot ng nghiên cu, t vn, ào to và các t chc h tr
hot ng nng sut; y mnh vic áp dng h thng qun lý, mô hình, công c nâng cao nng sut trong doanh
nghip; y mnh các hot ng truyn thông, tuyên truyn v nng sut…
Hình thành mng li các t chc h tr
Trong ó, s trin khai xây dng, trin khai các nhim v nghiên cu, ánh giá các yu t tác ng nâng cao nng
sut; xut các gii pháp nâng cao nng sut trong tng ngành, lnh vc c th ca nn kinh t; nghiên cu các h
thng qun lý, mô hình, công c ci tin nng sut mi, tiên tin áp dng cho các t chc, doanh nghip ti Vit
Nam; tp trung vào các h thng qun lý, mô hình, công c ci tin nng sut da trên nn tng s và i mi sáng to.
Trin khai các chng trình ánh giá nng lc qun tr, qun lý nng sut, qun lý chuyn i s và qun lý i mi sáng
to ca doanh nghip.
Xây dng, trin khai các chng trình ào to, bi dng v nng sut, chng trình hng nghip ti mt s trng i hc, c s
giáo dc ngh nghip trên c s gn kt cht ch vi nhu cu ca mt s doanh nghip, khu công nghip, khu công
ngh cao c th; t chc các cuc thi tìm hiu v nng sut trong khi sinh viên các trng i hc, các c s giáo dc
ngh nghip.
Hình thành, phát trin mng li các t chc h tr hot ng nng sut các b, ngành, a phng, gn kt vi các vin
nghiên cu, trng i hc và doanh nghip. T chc hot ng hp tác, kt ni gia các t chc, cá nhân, doanh nghip
cung cp gii pháp công ngh, công ngh thông tin tham gia vào các d án im v ci tin nng sut trong các
lnh vc c th…
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