
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậ p -T ự  do-H ạnh phúc

Số: HOẠ /QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngàyổS tháng 3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh mục Đe tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2021

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 thảng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Khoa 
học và Cồng nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và 
Thông tư sổ 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một so điều của Thông tư sổ 
07/2014/TT-BKHCNngày 26 thảng 5 năm 2014;

Xét kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch — Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục gồm 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ truởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính:



- Thông báo danh mục Đề tài nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của 

Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng 
ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ Đề tài đăng ký 

tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng 

điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC(ĐMN)

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



Mẩu C4-TH
03/2017/TT-BKHCN

DANH MỤC NHIỆM vụ KHỌA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUÓC GIA 
ĐẾ TUYỂN CHỘN BẮTĐAU THựC HIỆN TỪ ‘n ă m  2021

(Kèm theo Quyết định so 4 ÕA /QĐ - BKHCN ngày ỠST~tháng 5  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối vói kết quả
Phương thức 

tổ chức
thưc hiên____ ■___ ■___

1 Nghiên cứu các 
hình thức đào 
tạo, đào tạo lại 
cho lao động 
ngành dệt may 
và da giày bị 
ảnh hưởng bởi 
đổi mới công 
nghệ trong bối 
cảnh cuộc Cách 
mạng công 
nghiệp 4.0 
(CMCN 4.0).

1. Xác lập được cơ sở khoa 
học cho việc xây dựng các hình 
thức đào tạo, đào tạo lại cho lao 
động bị ảnh hưởng bởi đổi mới 
công nghệ ngành dệt may và da 
giày.

2. Đánh giá, phân tích thực 
trạng và xác định các yêu cầu về 
hình thức đào tạo, đào tạo lại cho 
lao động bị ảnh hưởng bởi đổi mới 
công nghệ của ngành dệt may và 
da giày tại Việt Nam hiện nay.

3. Đề xuất các hĩnh thức và 
giải pháp đào tạo, đào tạo lại cho 
lao động bị ảnh hưởng bởi đổi mới 
công nghệ của ngành dệt may và 
da giày trong bối cảnh cuộc 
CMCN 4.0.

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:
- Tổng quan những vấn đề lý luận về các hình thức đào tạo, 
đào tạo lại và lao động bị ảnh hưởng bởi đổi mới công nghệ 
trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.
- Thực trạng lao động bị ảnh hưởng do đổi mới công nghệ 
của ngành dệt may và da giày trong bối cảnh cuộc CMCN
4.0 tại Việt Nam hiện nay.
- Đe xuất các hình thức, các giải pháp đào tạo, đào tạo lại cho 
lao động bị ảnh hưởng bởi đổi mới công nghệ của ngành dệt 
may và da giày của Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN
4.0 (Danh mục các hình thức đào tạo; khung chương trình 
đào tạo, đào tạo lại; phần mềm để đào tạo, đào tạo lại).
2. Yêu cầu về địa chỉ sử dụng sản phẩm: Xác định rõ nội 
dung và địa chỉ chuyển giao, sử dụng sản phẩm của đề tài.
3. Yêu cầu về phổ biến, công bổ kết quả:
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
- Bản thảo sách chuyên khảo.
- Tham gia đào tạo sau đại học.

Tuyển chọn



Quản trị xã hội 
đối với những 
biến đối trong 
lối sống của 
công nhân các 
khu công 
nghiệp trong bối 
cảnh cuộc Cách 
mạng công 
nghiệp 4.0 
(CMCN 4.0).

1. Làm rõ một số vấn đề lý 
luận về chính sách, quản trị xã hội 
và vai trò của quản trị xã hội đối 
với biến đổi trong lối sống của 
công nhân các khu công nghiệp.

2. Phân tích, đánh giá thực 
trạng quản trị xã hội đối với những 
biến đổi trong lối sống của công 
nhân các khu công nghiệp ở Việt 
Nam hiện nay.

3. Nhận diện và dự báo tác 
động của những biến đổi trong lối 
sống của công nhân các khu công 
nghiệp của Việt Nam trong bối 
cảnh cuộc CMCN 4.0.

4. Đề xuất giải pháp chính 
sách quản trị xã hội đối với những 
biến đổi lối sống của công nhân 
các k h u  cô n g  n g h iệp  ở Việt Nam 
trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Tuyển chọn1. Yêu cầu đổi với nội dung của sản phẩm:

- Tổng quan lý luận và thực tiễn về chính sách, quản trị xã 
hội đối với biến đổi trong lối sống của công nhân các khu 
công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
- Phân tích vai trò của quản trị xã hội đối với biến đổi lối 
sống của công nhân các khu công nghiệp trong bối cảnh cuộc 
CMCN 4.0.

- Nhận diện và dự báo tác động những biến đổi lối sống của 
công nhân các khu công nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh 
cuộc CMCN 4.0.
- Đề xuất các giải pháp chính sách quản lý xã hội, quản trị xã 
hội đối với những biến đổi lối sống của công nhân các khu 
công nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.
2. Yêu cầu về địa chỉ sử dụng sản phẩm: Xác định rõ nội 
dung và địa chỉ chuyển giao, sử dụng sản phẩm của đề tài.

3. Yêu cầu về phổ biến, công bố kết quả:
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
- Bản thảo sách chuyên khảo.
- Tham gia đào tạo sau đại học.

N


