
MẪU ĐỀ XUẤT  

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ MỚI CỦA 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

(dự án được đề xuất để Trung tâm liên kết CMCN 4.0 Việt Nam hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới thực 

hiện cùng với sự tham gia của cơ quan đề xuất và đối tác liên quan) 

 

THÔNG TIN CHUNG 
- Dự án nghiên cứu hợp tác với WEF là các dự án nghiên cứu thử nghiệm các khung chính sách, mô hình thực 

nghiệm và cách thức quản trị đối với công nghệ mới, các công cụ quản trị để giải quyết các thách thức cụ thể 

liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Điểm đặc biệt/khác biệt của các dự án nghiên cứu chính sách hợp tác với WEF là cần có sự tham gia của 

nhiều chủ thể. Theo mô hình hợp tác công – tư (PPP) của WEF, các dự án phải có sự tham gia đồng thời của 

cơ quan chính phủ, địa phương và các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có vai trò đóng góp ý kiến xây dựng 

chính sách, thử nghiệm chính sách và có thể bố trí ứng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm 

liên kết CMCN 4.0 Việt Nam hoặc tại mạng lưới Trung tâm CMCN 4.0 của WEF trên toàn cầu. 

(*) ô có dấu sao là thông tin cần thiết phải điền, các ô còn lại đơn vị đề xuất có thể điền hoặc bổ sung khi triển 

khai dự án. 

Tên dự án: (*) 

 

Tên ngắn gọn thể hiện vấn đề chính sách cần nghiên cứu. Ví dụ: “Dự án 
nghiên cứu chính sách về hoạt động máy bay không người lái”.  

Thời gian dự kiến bắt đầu: (*) 

 

(từ tháng 01/2021)  

 Thời gian thực hiện: (*) 

 

 12 tháng    18 tháng    

Lĩnh vực nghiên cứu: (*) 

 

 Trí tuệ nhân 
tạo và học máy 

 IoT, Robotics, Đô 
thị thông minh 

 Blockchain 

 Quản trị dữ 
liệu 

 Thiết bị không 
người lái và hàng 
không tương lai 

 Tự động hóa và 
giao thông đô thị 

 

Cơ quan đề xuất: (*)  Tên doanh nghiệp  

Các đơn vị tham gia dự án: - Tên cơ quan có chức năng xây dựng, triển khai chính sách (bộ, ngành, địa phương) 

- Tên doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghệ  

- Tên đơn vị (cơ quan hoặc doanh nghiệp) có nhu cầu ứng dụng sản phẩm công 
nghệ 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG DỰ ÁN 

- Trung tâm CMCN 4.0 Việt Nam ưu tiên nghiên cứu các chính sách thúc đẩy công nghệ thuộc 9 lĩnh vực và 33 
dự án chính sách do WEF đề xuất, có thể điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của Việt Nam.  

(Nếu cơ quan đề xuất chọn vấn đề chính sách thuộc các dự án do WEF đang nghiên cứu sẽ có thuận lợi hơn 
trong việc hợp tác, đặc biệt là việc bố trí các chuyên gia của WEF tham gia dự án chính sách do Việt Nam thực 
hiện, cũng như tiếp cận các thông tin, kinh nghiệm quốc tế đã có.) 
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- Không giới hạn số lượng vấn đề chính sách đề xuất, sắp xếp theo mức độ quan trọng cần nghiên cứu. 

 

Mục tiêu: (*) 

 

Nêu ngắn gọn (không quá 20 dòng) mục tiêu của chính sách cần nghiên cứu 
để thúc đẩy một công nghệ mới hoặc một sản phẩm công nghệ mới của 
CMCN 4.0 tại Bộ, ngành, địa phương.  

Mô tả vấn đề: (*) Nêu ngắn gọn vấn đề hiện nay đang vướng mắc khi triển khai các sản phẩm 
công nghệ này 

Nội dung nghiên cứu: (*) Liệt kê và mô tả những nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù 
hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra. 

 

Tác động(*) Đánh giá tác động của dự án, gồm phạm vi, đối tượng và lĩnh vực tác động. 

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 

Các giai đoạn được mô tả ở dưới là quy trình chung của WEF đã áp dụng cho nhiều dự án tại nhiều nước. Đề 
nghị đơn vị đề xuất cung cấp thông tin đủ chi tiết như ví dụ ở dưới. 

 

Giai đoạn 1 (3 đến 6 tháng): 
Xác định nhu cầu 

(*) 

 

- Mô tả sản phẩm công nghệ đang mong muốn đẩy mạnh ứng dụng tại địa 
phương, lãnh thổ  hoặc trong lĩnh vực quản lí. Ví dụ: máy bay không người 
lái giúp doanh nghiệp quản lí, giám sát công trình xây dựng tốt hơn, máy 
bay không người lái giúp doanh nghiệp vận tải chuyển phát nhanh bưu 
phẩm quan trọng. 

- Xác định nội dung cần quản lí của cơ quan nhà nước đối với loại hình công 
nghệ này. Ví dụ: máy bay không người lái có thể ảnh hưởng đến an ninh, 
ảnh hưởng đến bảo vệ dữ liệu cá nhân... 

- Trình bày căn cứ, khung khổ pháp lý hiện có liên quan đến việc ứng dụng 
công nghệ đó tại Việt Nam;  

- Lựa chọn ứng cử viên của cơ quan chủ trì đề xuất; ứng cử viên của doanh 
nghiệp tham gia dự án có thể cử sang nghiên cứu tại Trung tâm C4IR tại Mỹ. 
Kinh nghiệm cho thấy tối ưu nhất khi cơ quan quản lí nhà nước đối với lĩnh 
vực có sản phẩm công nghệ là đơn vị cùng tham gia dự án. 

Giai đoạn 2 (6 tháng): Xây 
dựng dự thảo chính sách 

(*) 

 

- Dựa trên nhu cầu thúc đẩy và nhu cầu quản lí, nhóm soạn thảo cần xác 
định các quy định pháp lý cần điều chỉnh hoặc ban hành. Ví dụ: quản lí máy 
bay không người lái cần điều chỉnh quy định về an toàn bay. 

- Khi triển khai dự án, trong giai đoạn này các quy định pháp lý chi tiết sẽ 
được xây dựng. Đồng thời, các công cụ, biện pháp kỹ thuật để thực hiện các 
quy định pháp lý cũng được xem xét, làm rõ. Ví dụ: tần số để máy bay 
không người lái báo cáo vị trí hoạt động, sử dụng loại thiết bị nào, ... 

- Giai đoạn này ứng viên được lựa chọn sẽ phối hợp với 02 chuyên gia từ 
WEF, nhóm dự án của Trung tâm liên kết CMCN 4.0 Việt Nam, và các doanh 



3 

 

nghiệp tham gia để xây dựng Khung chính sách.  

- Trong giai đoạn này sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, hội 
nghị, khảo sát, điều tra với sự tham gia của các bên như chính phủ, doanh 
nghiệp, người dân, cộng đồng công nghệ… 

Giai đoạn 3 ( tối thiểu 9 
tháng): Thử nghiệm chính 

sách, đánh giá, điều chỉnh. 

(*) 

 

- Giai đoạn này, chính sách vừa được xây dựng sẽ được thử nghiệm tại nơi 
đề xuất vấn đề chính sách cần nghiên cứu, đồng thời cũng được thử nghiệm 
tại một số nơi tại Việt Nam và trên thế giới, có thể dưới hình thức một dự 
án thí điểm. 

- Trong đề xuất nghiên cứu, nhóm soạn thảo cần cung cấp thông tin về 
phạm vi dự định thử nghiệm, bao gồm: số doanh nghiệp tham gia, số lượng 
sản phẩm thử nghiệm, thời gian thử nghiệm, kịch bản thử nghiệm... 

- Tổ chức đánh giá, điều chỉnh dự thảo chính sách sau khi thử nghiệm. 

- Có thể tiếp tục thử nghiệm các nội dung đã điều chỉnh. 

- Đánh giá kết quả tác động sau khi thử nghiệm chính sách: sự phát triển 
của các sản phẩm công nghệ, các bài học rút ra. 

Giai đoạn 4: Kết nối và  

trao đổi 

- Thông qua mạng lưới của WEF và hệ thống trung tâm C4IR kết nối với các 
quốc gia có hoạt động thúc đẩy các sản phẩm công nghệ tương tự để chia 
sẻ các bài học kinh nghiệm thành công về chính sách quản lí. 

CAM KẾT VỀ NGUỒN LỰC 

- Đơn vị chủ trì đề xuất cần lập dự toán cho việc nghiên cứu dự án chính sách do đơn vị mình đề xuất. Trên cơ 
sở đó đề xuất cụ thể kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện. 

- Mỗi dự án chính sách sẽ hình thành các nhóm nghiên cứu chính sách gồm nhân sự từ: đại diện đơn vị chủ trì 
đề xuất chính sách, đại diện doanh nghiệp tham gia dự án chính sách, đại diện Trung tâm liên kết CMCN 4.0 
Việt Nam, đại diện WEF (chuyên gia chính sách từ WEF). Nhân sự tham gia dự án theo chế độ kiêm nhiệm, 
làm việc trực tuyến và tham gia các đợt làm việc trực tiếp tại trụ sở của Trung tâm liên kết CMCN 4.0 Việt 
Nam. Nhân sự từ doanh nghiệp có thể có các đợt làm việc tại trụ sở Trung tâm C4IR của WEF tại Mỹ. 

Kinh phí: 

 

Kinh phí dự kiến triển khai dự án từ các nguồn: 

 Ngân sách Trung ương  Ngân sách địa phương 

 Nguồn từ doanh nghiệp đề 
xuất 

 Nguồn xã hội hóa từ các tổ 
chức, doanh nghiệp khác 

 

Nhân lực tham gia dự án: - Đại diện của cơ quan chủ trì dự án (cơ quan dự kiến tham gia cùng doanh 
nghiệp): 

Họ và tên: ………….............................. Chức vụ: ……………………………… 

Điện thoại: …………………… E-mail: ………………………………………………… 

- Đại diện doanh nghiệp tham gia dự án dưới hình thức PPP: 

Họ và tên: ………….............................. Chức vụ: ……………………………… 

Điện thoại: …………………… E-mail: ………………………………………………… 

 

  


