
NGUYỄN THỊ NGÂN SƢƠNG 

98 

 

GIỚI THIỆU SÁCH  
 

“KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA  

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY” 
 

NGUYỄN THỊ NGÂN SƯƠNG


 

 

                                                 
 Thạc sĩ. Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Do nhận 

thức rõ vị trí, vai 

trò của khoa học 

– công nghệ 

trong phát triển 

kinh tế - xã hội, 

trong những năm 

qua, Thành phố 

Hồ Chí Minh đã 

không ngừng 

phát triển, phát 

huy vai trò của 

khoa học và công nghệ, phục vụ sự phát 

triển kinh tế - xã hội nói chung, cũng nhƣ đối 

với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nói riêng và đạt đƣợc nhiều kết quả to lớn, 

bên cạnh một số hạn chế, bất cập. 

Từ những vấn đề lý luận chung về khoa 

học và công nghệ, cuốn sách “Khoa học và 

công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện 

nay” của TS. Đỗ Văn Thắng đã cố gắng chỉ 

ra thực trạng, vai trò của khoa học và công 

nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, qua đó đề xuất những phƣơng hƣớng 

và giải pháp chủ yếu để phát huy hơn nữa 

vai trò của khoa học công nghệ, góp phần 

làm sáng tỏ những nội dung, đặc điểm, thực 

trạng của khoa học và công nghệ ở Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay.  

Việc nghiên cứu để phát huy hơn nữa 

vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ 

Chí Minh không chỉ mang tính thời sự cấp 

bách hiện nay, mà còn có ý nghĩa chiến lƣợc 

lâu dài, nhằm tìm ra những hƣớng đi, giải 

pháp và phƣơng thức phù hợp để nơi đây 

cũng nhƣ các địa phƣơng khác áp dụng. 

Bên cạnh việc phát huy những thành tích đã 

đạt đƣợc, công trình nghiên cứu còn đồng 

thời giải quyết những hạn chế, bất cập, tăng 

cƣờng vai trò của khoa học và công nghệ 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa ở Thành phố.  

Những đánh giá, phƣơng hƣớng và giải 

pháp mà cuốn sách đƣa ra. Cuốn sách này 

cần thiết trong việc dùng làm tài liệu tham 

khảo cho các ngành: Khoa học quản lý, 

Khoa học và công nghệ, Khoa học chính 

sách, Triết học, Xã hội học, Công tác xã 

hội… ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các 

trƣờng cao đẳng, đại học trong cả nƣớc. 

Khoa học và công nghệ đã thúc đẩy sản xuất 

phát triển và hiện đại hóa các lĩnh vực đời 

sống văn hóa - xã hội, nhất là trong kỷ 

nguyên hội nhập toàn cầu và phát triển kinh 

tế tri thức ngày nay. Nhiệm vụ xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh có chất lƣợng sống 

tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò 

động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc, sớm đƣa Thành phố 

Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung 

tâm lớn về kinh tế, tài chính, thƣơng mại, 

khoa học – công nghệ của khu vực Đông 

Nam Á.  

Tòa soạn xin trân trọng giới thiệu cuốn 

sách mới của TS Đỗ Văn Thắng với bạn đọc. 


