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KInh g1ri: 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- Cong an tinh; 
- Các Sâ: Kê hoach và Dâu tu; Thông tin và Truyên 

thông; Cong Thucng; Tu pháp; Giáo diic và Dào tto; 
Lao dng Thirnng binh và Xà hi; Tài nguyen và 
MOi tmng; 

- Chi nhánh Ngân hang Nhà nuóc tinh Thai Nguyen; 
- UBNID các huyn, thành, thj. 

Ngày 06/02/2017, ChInh phü ban hành Nghj quyt so 19/201 7INQ-CP v 
tiêp tiic nhim vii giài pháp chü yêu câi thin rnOi tmng dâu tu nâng cao näng 
1irc cinh tranh quOc gia. Ngoài các chi sO quôc tê ye mOi tru&ng kinh doanh, nàng 
lirc ctnh tranh ChInh phü dà bô sung chi sO DOi md sang tao  toàn câu (Global 
Innovation Index, viêt tat là Gil). Tr näm 2019 den nay, ngay sau khi ban hành 
Nghj quyêt sO 01/NQ-CP, ChInh phU dã ban hành Nghj quyêt sO 02/NQ-CP ye 
tiêp tVc  thirc hin nhim v%T, giâi pháp chü yêu câi thin môi trung kinh doanh 
nâng cao näng 1c canh tranh quôc gia, ChInh phü tiêp tiic 5ir diing các chi sO quôc 
tê, trong do có chi sO Gil. 

Thuc hin các nhiêm vu trên, ngày 14/8/2020, UBND tinh dà ban hành Kê 
hoach sO 107/KH-UBND ye Thirc hin nhim v11 câi thin chi sO DOi mi sang 
tao trên dja bàn tinh Thai Nguyen nàm 2020 và các näm tiêp theo. 

So vâi nam truâc, chi s GIl 2020 có diêu chinh ye phuang pháp dôi vói mt 
sO chi so (thay dOi chi sO, thay dôi nguôn dü 1iu, thay dOi phuang pháp tInh toán 
chi sO). Nhàm cung cap thông tin, ho tr cac ca quan, dan vj thirc hin nhim vi 
câi thin chi sO DOi mâi sang tao,  Sâ Khoahc và Cong ngh gCri den các ca quan, 
dan vj lien quan tài 1iu So lay hu'ó'ng dan Clii so Dôi möi sang 4z0 bàn câu 
2020 do Hoc vin Khoa hpc COng ngh và DOi mâi sang tao  thuc B Khoa h9c 
và Cong ngh biên son dé các ca quan, dan vj tham khào và sü diing. 

(Gici kern theo So tay hu'ó'ng dan Ciii sO DOi rnài sang tgo toàn cáu 2020).!. 
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