
Bộ KHOA HỌC VẰ CỐNG NGHỆ

SỐ:i9í4/QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngậyẨb tháng ̂ Tnăm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xẩy dựng Chiến lirợc phát triển thanh niên 
Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cùa Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ TRƯỞNG
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/20177NĐ-CP ngày 16/8/2017 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 Quyết định sổ 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chỉnh 
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định sổ 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Ke hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 
giai đoạn II (2016-2020);

Căn cứ Quyết định sổ 3054/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình phát trỉến thanh niên Bộ Khoa học 
và Công nghệ giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định sổ 3055/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Ke hoạch thực hiện Chương trình phát triển 
thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc sửa đoi, bo sung một sổ nội dung Ke hoạch thực 
hiện Chương trình phát trỉến thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 
2013-2020;

Căn cứ Quyết định sổ 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành Ke hoạch Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 
Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt 
Nam giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng kết thực hiện 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và xây dựng 
Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam gỉai đoạn 2021-2030 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.



Điều 2. Kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch nêu 
trên được lấy từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước nặm 2020 giao cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đon vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu ừách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.^.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các tổ chức chính trị,
chinh trị - xã hội của Bộ KH&CN (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

Bộ TRƯỞNG



KỂ HOẠCH
Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 
2*021-2030 của Bọ Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định sổỊtyỆ/ị/QĐ-BKHCN ngày Ẩb/ 7"/2020 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cổng nghệ)

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 
2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát ừiển thanh niên Việt Nam giai đoạn II 
(2016-2020); Quyết định số 3054/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013 của Bọ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Chưong trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học 
và Công nghệ giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 3055/QĐ-BKHCN ngày 
03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chưong trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 
2013-2020; Quyết định số 728/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Ke hoạch thực 
hiện Chưong trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 
2013-2020; Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt 
Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2021-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổng kết 
thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây 
dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích:
- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát 

triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược 
giai đoạn 2011 - 2020) của Bộ Khoa học và Công nghệ; qua đó nêu bật những 
thành tích, hiệu quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và 
nguyên nhân trong triển khai thực hiện.

- Đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể trên từng lĩnh 
vực, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thanh niên phù họp với thực tiễn phát



triển đất nước trong giai đoạn mới tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030).

- Đề xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
Chiến lược giai đoạn 2011-2020.

2. Yêu cầu:
- Các đom vị thuộc Bộ đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được 
Lãnh đạo Bộ giao; rà soát, thống kê hệ thống văn bản triển khai thực hiện Chiến 
lược giai đoạn 2011 - 2020 của đơn vị và các số liệu liên quan bảo đảm đầy đủ, 
chính xác.

-Công tác tổ chức Tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 bảo đảm 
thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, 
mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị.

- Việc xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 bảo đảm cụ thể hóa các 
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên; bảo 
đảm tính kế thừa, đồng thờỉ đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên 
mới nhằm phát triển toàn diện thanh niên.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chiến lược giai 

đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao triển khai thực hiện Kế hoạch 
Tổng kết, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình, kết quả triển khai;

- Trình Bộ trưởng Báo cáo Tổng kết của Bộ Khoa học và Công nghệ, các 
báo cáo theo nội dung của Ke hoạch.

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian những nội dung, nhiệm vụ 
theo Ke hoạch thuộc phạm vi được giao của đơn vị.

- Xây dựng Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ 
tiêu phát triển thanh niên; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế 
hoạch này và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước 
ngày 23/7/2020.



3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện thực hiện Tổng kết Chiến lược 

giai đoạn 2011-2020; xây dựng Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 
theo Ke hoạch và đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Chiến lược giai đoạn 
2021-2030 gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Thời 
gian hoàn thành trước ngày 23/7/2020.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 
2011-2020.

- Đề nghị chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện Tổng kết Chiến lược 
và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 
Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt 
Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.



Bộ KHOA HỌC VẰ CÔNG NGHỆ

PHỤ LỤC
NỘI DUNG TỔNG KẾT THỤ C HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIẨI ĐOẠN 2011-2020
{Kèm theo Quyết định sổ!%fQĐ-BKHCN ngàyl&/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Nhiệm vụ Thời gian thực 
hiện/hoàn thành

Đon vị 
chủ tri

Đon vị phối họp

1 Tổ chức hướng dẫn triển khai tổng kết Trong T7/2020 Vụ Tổ chức cán bộ
2 Xây dựng các báo cáo theo nội dung Trong T7/2020

2.1 Khái quát tình hình thanh niên của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.2 Tổng ket, đánh giá kế quả thực hiện công tác chỉ 
đạo, ữiển khai Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.3
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
tại Chương ừình phát triển thanh niên của Bộ 
Khoa học và Công nghệ

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.4

Tổng kết, đánh giá việc nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các tổ 
chức chính trị, chính trị xã hội, thủ trưởng các 
đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức về thanh 
niên và công tác phát triển thanh niên

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.5 Tổng kết, đánh giá việc “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Văn phòng Bộ

-Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Bộ;
-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN.

2.6

Tổng kết, đánh giá công tác giáo dục đạo đức và 
lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự 
hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn 
hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 
loại cho thanh niên.

Văn phòng Bộ
-Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Bộ;
-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN.



2.7

Tổng kết, đánh giá việc nâng cao nhận thức cho 
thanh niên về tình hình đất nước, thế giới, âm 
mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những 
vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên 
chống phá đất nước; phát huy vai trò xung kích 
của thanh niên trong công tác giữ vững quốc 
phòng, an ninh

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.8

Tổng kết, đánh giá việc tuyên truyền công tác 
thanh niên và hoạt động của thanh niên Bộ Khoa 
học và Công nghệ trên các báo, tạp chí, trang 
thông tin điện tử của Bộ.

-Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Truyền 
thông KH&CN;
-Trung tâm Công nghệ 
thông tin;
-Báo Khoa học và Phát 
triển;
- Tạp chí KH&CN Việt 
Nam;
- Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuật;
-Báo Điện tử tin nhanh 
Việt Nam;
-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN.

2.9
Tổng kết, đánh giá việc phối hợp giữa Lãnh đạo 
Bộ Khoa học và Công nghệ với Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc 
thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN Vụ Tổ chức cán bộ

2.10
Tổng két, đánh giá việc xây dựng cơ chế, chính 
sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí 
và họng dụng tài năng trẻ trong ngành khoa học 
và công nghệ.

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.11
Tổng kết, đánh giá việc xây dựng và ban hành 
Kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phát 
triển thanh niên của Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ Tổ chức cán bộ
-Thanh tra Bộ;
-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN.



2.12

Tổng kết, đánh giá việc chú họng đưa thanh niên 
vào Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ 
của các đơn vị; xây dựng và phát ừiển quy hoạch 
chuyên môn; luân chuyển, biệt phái, thực tập đối 
với đội ngũ công chức, viên chức thanh niên

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.13

Tổng kết, đánh giá việc xây dựng và thực hiện 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý 
luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn 
nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho công chức, 
viên chức thanh niên của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.14

Tổng kết, đánh giá việc trang bị kỹ năng sống, 
kiên thức về bình đăng giới, sức khỏe sinh sản, 
xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo 
lực gia đình cho công chức, viên chức thanh niên 
của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

2.15
Tổng kết, đánh giá việc kiện toàn các tổ chức 
Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoản từng bước nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của công tác Đoản.

- Đảng ủy Bộ;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ.

2.16

Tổng kết, đánh giá việc bồi dưỡng vả nâng cao 
nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại 
của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự 
chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần 
bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

Vụ Tổ chức cán bộ
- Đảng ủy Bộ;
- Vụ Hợp tác quốc tế; 
-Các đơn vị thuộc Bộ.

2.17

Tổng kết, đánh giá việc phối hợp cùng các cơ 
quan chức năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các 
nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối 
với công tác thanh niên, ừao đổi kinh nghiệm xây 
dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên.

Vụ Họp tác quốc tế

-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ.



2.18

Tổng kết, đánh giá việc Lãnh đạo Bộ Khoa học 
và Công nghệ gặp gỡ, đối thoại công chức, viên 
chức thanh niên của Bộ để nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng và giải quyết những vấn đề đặt ra 
đối với công chức, viên chức thanh niên Bộ.

Văn phòng Bộ

-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ.

2.19

Tổng kết, đánh giá việc hoàn thiện cơ chế tạo 
điều kiện để các tổ chức của Đoàn Thanh niên Bộ 
Khoa học và Công nghệ động viên thanh niên tích 
cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao 
kỹ năng sống và làm việc; tham gia phòng chống 
các tệ nạn xã hội.

Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN

-Vụ Tổ chức cán bộ; 
-Các đơn vị thuộc Bộ.

2.20

Tổng kết, đánh giá việc bố trí kinh phí hàng năm 
từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai các 
mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình 
phát triên thanh niên của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

-Vụ Kế hoạch-Tài 
chính;
- Văn phòng Bộ

2.21
Tổng kết, đánh giá công tác thi đua - khen 
thưởng đối với người có thành tích xuất sắc 
ữong công tác; các phong trào thi đua trong đội 
ngũ công chức, viên chức thanh niên.

Vụ Thi đua - Khen thưởng
-Vụ Tổ chức cán bộ;
-Đoàn thanh niên Bộ 
KI-I&CN.

2.22
Tổng kết, đánh giá việc kiểm tra thực hiện công 
tác thanh niên ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ hàng năm.

Vụ Tổ chức cán bộ
-Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ.

2.23

Tổng kết, đánh giá việc thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc 
thực hiện chính sách, pháp luật đối với công 
chức, viên chức thanh niên và công tác thanh 
niên.

Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Bộ

2.24
Tổng kết, đánh giá việc xây dựng và thực hiện 
cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ và dịch vụ khoa học cồng

-Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Khoa học Xã hội, 
Nhân vãn và Tự nhiên;



nghệ; ống đụng tiển bộ khoa học lô? thuật vào 
sản xuất và đời sống

-Vụ KH&CN các ngành 
kinh tế-kỹ thuật;
- Vụ Công nghệ cao;
- Cục ứng dụng và phát 
triển công nghệ;
- Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp 
KH&CN;
- Quỹ phát triển KH&CN 
quốc gia.

2.25
Tổng kết, đảnh giá việc tổ chức các mô hình, phong 
ừào để thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học tại 
các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN

Các đơn vị thuộc Bộ.

2.26 Tổng kết, đánh giá việc tổ chức và phát triển 
phong trào sáng tạo trẻ.

Đoàn thanh niên Bộ 
KH&CN Các đơn vị thuộc Bộ.

2.27

Tổng kết, đánh giá việc xây dựng và triển khai 
thực hiện cơ chế, chính sách thu hứt nguồn lực của 
thanh niên, sinh viên, kiều bào Việt Nam tại nước 
ngoài hỗ trợ, đầu tư cho các tổ chức của thanh 
niên, cá nhân là thanh niên tham gia khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo.

Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN

Các đơn vị thuộc Bộ.

3 Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết theo hướng 
dẫn của Bộ Nội vụ Trong T7/2020 Vụ Tổ chức cán bộ

- Đoàn Thanh niên Bộ 
KH&CN;
- Các đon vị thuộc Bộ.

4
Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Chiến 
lược giai đoạn 2011-2020 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Trong T7/2020 Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

5
Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện 
Chiến lược giai đoạn 2011-2020

Trong T7/2020 Vụ Tổ chức cán bộ -Vụ Thi đua - Khen thưởng;
- Đoàn Thanh niên 
BỘKH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ



6 Phối hợp xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021- 
2030

Theo tiến độ soạn 
thảo dự thảo Chiến 
lược do Bộ Nội vụ 
chu tri

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ

7
Đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Chiến lược 
giai đoạn 2021-2030 và những nội dung trọng 
tâm, cần thiết mà Bộ phải triển khai thực hiện 
trong giai đoạn 2021-2030.

Trong T7/2020 - Vụ Tổ chức cán bộ;
- Đoàn Thanh niên Bộ 
KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ.


