1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế tỉnh
Đồng Nai đến năm 2020
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Khoa Kinh tế - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đặng Ngọc Lợi

Cá nhân tham gia: Ngô Quang Minh, Nguyễn Hữu Thắng, Hồ Văn Vĩnh, Nguyễn
Thị Hằng, Bùi Văn Huyền, Trịnh Thị Ái Hoa, Ngô Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn
Thanh, Đoàn Thạnh, Lê Sỹ Lâm
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xây dựng lộ trình CNH, HĐH nền kinh tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 một cách
khoa học, hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của địa phương và
chiến lược phát triển của vùng, quốc gia
5. Kết quả thực hiện:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,
HĐH), đặc biệt là phương pháp luận về xây dựng lộ trình CNH với việc phân đoạn
CNH và đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ CNH trong từng giai đoạn.
Đề xuất mô hình một nước công ngiệp về cơ bản và một tỉnh công nghiệp về cơ
bản, chỉ rõ những tiêu chí xác định.
Đúc rút được một số bài học kinh nghiệm về CNH, HĐH trong nước và quốc tế.
Đánh giá các điều kiện, tiềm năng của tỉnh Đồng Nai qua hai thời kỳ, đặc biệt là
CNH, HĐH theo mô hình từ năm 1986 đên nay, làm rõ nhwgnx kết quả đạt trong
giai đoạn tăng tốc CNH (từ năm 2000 đến nay); đồng thời chỉ rõ những hạn chế,
tồn tại trong CNH, HĐH nền kinh tế tỉnh Đồng Nai và những nguyên nhân chủ
yếu.
- Trên cơ sở đó kết hợp các dự báo xu hướng phát triển quốc tế, trong nước và
những triển vọng phát triển của tỉnh để đưa ra 8 quan điểm CNH, dựa trên mô hình
kinh tế lượng để đề xuất các mục tiêu CNH, HĐH cần đạt được
- Hình thành lộ trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2010,
2015 và 2020
- Đề xuất các biện pháp thực hiện lộ trình CNH, HĐH trên các mặt: huy động vốn,
mở rộng và phát triển thị trường, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ
tầng, tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2005
7. Kinh phí thực hiện:

đồng

