
Mục tiêu chính Tiểu mục
Luật và các quy định

Các Bộ và các cơ quan chuyên trách về xúc tiến SMEs, FDI, SI, v.v. có đủ năng lực và
quyền hạn

Danh mục các lĩnh vực và hoạt động ưu tiên dựa trên các kết quả nghiên cứu đầy đủ

Cơ chế phối hợp giữa các bộ

Đối tác công tư hiệu quả (PPP)

Cơ chế liên kết doanh nghiệp-chính phủ-học giả

Tầm nhìn và nhiệm vụ (mục tiêu dài hạn)

Quy hoạch tổng thể (chiến lược, lộ trình trung hạn)

Kế hoạch hành động (ngân sách, nhân sự, tiêu chí, thời hạn, cơ quan chuyên trách)

Tiêu chuẩn chất lượng, kỹ năng, môi trường, v.vO

Cơ chế bảo hộ và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

Nâng cao năng lực thống kê công nghiệp

Huy động có tính chiến lược hợp tác quốc tế

Các trường đại học về công nghệ và kỹ thuật, các trường cao đẳng công nghiệp

Các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho chủ doanh nghiệp

Các khóa đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng cơ bản dành cho kỹ sư

Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cho công nhân mới và công nhân đang làm việc

Hệ thống cấp chứng chỉ kỹ năng, thi tay nghề và giải thưởng

Trợ cấp và ưu đãi cho các hoạt động mục tiêu

Dịch vụ tư vấn quản lý hoặc kỹ thuật (nhà tư vấn đến thăm doanh nghiệp, ngắn hạn)

Hệ thống chẩn đoán và tư vấn doanh nghiệp (hệ thống shindan hoặc dịch vụ nâng cấp và
mở rộng công nghệ) - cũng liên quan đến tài chính SME

Mạng lưới doanh nghiệp trong nước

Tổ chức tài chính phát triển

Vốn vay ngân hàng thương mại dành cho các doanh nghiệp mục tiêu có hỗ trợ lãi suất và
/hoặc kỳ hạn thanh toán dài

Cho thuê vận hành

Hệ thống bảo lãnh tín dụng

Vốn mạo hiểm

Hệ thống thông tin tín dụng doanh nghiệp

Hệ thống chẩn đoán và tư vấn doanh nghiệp (giống ở mục (2))

Danh mục ưu tiên và ưu đãi đầu tư

Hội thảo và đoàn công tác về đầu tư

Gói thông tin và trang web chất lượng cao dành cho các nhà đầu tư

Lập các văn phòng xúc tiến đầu tư ở nước ngoài

Dịch vụ một cửa và hỗ trợ doanh nghiệp (trước và sau)

Môi trường kinh doanh hấp dẫn thông qua nâng cấp chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng (nă
ng lượng, giao thông, nước, v.vO)

Quản lý môi trường và các phương tiện quản lý (bao gồm xử lý nước thải)

Đồn điền công nghiệp với dịch vụ cơ sở hạ tầng và hành chính hoàn thiện (bao gồm các
khu công nghiệp chuyên biệt, khu công nghiệp dành cho CNHT, v.v...)

Hỗ trợ lao động (đào tạo, tuyển dụng và giới thiệu việc làm, nhà ở/khu nhà tập thể,
phương tiện giao thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, v.vO)

Hoạch định chiến lược marketing FDI ưu tiên và mục tiêu

Đàm phán với các doanh nghiệp mục tiêu (doanh nghiệp mỏ neo) và cung cấp các điều
kiện cần thiết

Hội chợ thương mại và hội chợ ngược

Cơ sở dữ liệu về SME/SI/ngành công nghiệp

Trung gian chính thức và phát triển thầu phụ

Ưu đãi/trợ cấp cho thu mua trong nước và kết nối kinh doanh

Hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu

Thành lập và nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề

(4) Marketing FDI

(5) Kết nối (học hỏi qua quá tr
ình làm việc với các doanh
nghiệp toàn cầu; phát triển thị
trường)

Bảng 1. Bảng Chính sách chuẩn nhằm nâng cao năng lực công nghiệp

(1) Khung pháp lý và chính sá
ch

(2) Xây dựng năng lực trong
nước (nguồn nhân lực công
nghiệp và doanh nghiệp trong
nước)

(3) Tài chính


