Một số đề xuất chính sách và giải pháp của ngành công nghiệp trong quá
trình hội nhập WTO:Các chính sách và giải pháp đối với Nhà nước
1 Chính sách thương mại
Để thực hiện các quy định, yêu cầu của WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hoá, đồng
thời vẫn đảm bảo tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển, các chính sách thương mại
cần phải chú trọng các vấn đề sau: thuế nhập khẩu, chế độ phụ thu, giấy chứng nhận xuất xứ,
thủ tục hải quan, xúc tiến thương mại.
2 Chính sách tài chính
Chính sách tài chính là đòn bẩy quan trọng điều hành nền kinh tế, đặc biệt trong bối
cảnh chuẩn bị gia nhập WTO với những cam kết về thuế và phi thuế tự do hoá rất cao. Vì vậy,
việc xây dựng chính sách tài chính phải đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững ngành công
nghiệp và phù hợp với các quy định, yêu cầu của WTO.
3 Chính sách khoa học công nghệ
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải có trí tuệ cao, có trình độ khoa học và công
nghệ tiên tiến, hiện đại trên tất cả các lĩnh vực khoa học quản lý, khoa học. Muốn đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá để khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa, đuổi kịp các nước
trong khu vực và trên trế giới, chúng ta phải chiến thắng thời gian. Muốn vậy phải đi thẳng
vào công nghệ hiện đại nhằm đạt được năng suất lao động và chất lượng hàng hoá cao, nâng
cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp, chuẩn bị gia nhập WTO.
4 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
Xây dựng chương trình và kế hoạch đồng bộ mang tầm chiến lược trong việc đào tạo nguồn
nhân lực vững vàng về chính trị, thông thạo nghiệp vụ và ngoại ngữ và công nhân lành nghề
đủ khả năng đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như hội nhập kinh tế
quốc tế.

