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Ngày 31/03/2012 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã
tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012 – 2013).
Tham dự lễ Tổng kết có Bà Nguyễn Thị Doan – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước,
Ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQVN. Về phía LHHVN có
ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHH, cùng nhiều cán bộ đại diện cho các bộ ngành, tổ chức
chính trị xã hội, các tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng sáng tạo kĩ thuật trong năm qua.

  

  

Phát biểu tại Lễ tổng kết, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN, kiêm chủ tịch Qũy VIFOTEC
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nhấn mạnh: Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012 – 2013) đã có những bước
tiến quan trọng, đã có 45 Bộ, ngành và  tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi  và gửi kết quả
tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Ban Tổ chức các địa phương và các bộ,
ngành đã xét hàng nghìn giải pháp tham gia Hội thi cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố và chọn
ra được 552 giải pháp gửi cho Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc. Trong số các tỉnh, thành
phố tham dự Hội thi thì có 33 tỉnh, thành phố và 1 Bộ (Bộ Quốc phòng) có giải pháp đoạt
giải...Nhân dịp này, thay mặt Ban Tổ chức, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng
chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ Ngành, các tổ chức chính trị  trong nước trong nhiều
năm qua đã hết sức quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội thi
sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, luôn sát cánh cùng với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam, Quỹ VIFOTEC tổ chức Hội thi này.

  

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, GS.TSKH. Nguyễn Thiện
Nhân đã chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng và nhấn mạnh trong quá trình hội nhập quốc
tế, chỉ có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng tri thức sáng tạo mà nhân loại đã tích lũy
được để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Thông qua Hội thi lần thứ 12, chúng ta có thể
khẳng định tiềm năng to lớn của người Việt Nam, đó là tiềm năng sáng tạo, có thể nói hơn 550
công trình, giải pháp được gửi tham dự Hội thi đều là tiêu biểu cho khả năng sáng tạo của nhân
dân ta.

  

 2 / 3



Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012 – 2013)
Thứ sáu, 18 Tháng 4 2014 10:23

    Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc 88 giải pháp bao gồm: 5 giải nhất 11 giải nhì 24  giải ba 48 giải khuyến khích thuộccác lĩnh vực:Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông: Cơ khí tự động hóa: : Xây dựng, giao thôngvận tải:Vật liệu, hoá chất, năng lượng: Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường. Y, dược.Giáo dục,đào tạo và các lĩnh vực khác… khen thưởng  cho 12 đơn vị và 17 cá nhân cóthành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức Hội thi.  Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 14 cá nhân là chủ nhiệmcủa 5 giải pháp đoạt giải nhất.  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng laođộng sáng tạo cho các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm có các công trình đoạt giảinhất, nhì, ba. Các tác giả trẻ đã được Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhtặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc bằng khen.  
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