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Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng
Sáng tạo khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam, Giải thưởng WIPO năm 2013.

  

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt
Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Đặng
Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên
dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các bộ, ban,
ngành...
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    Năm 2013, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN nhận được 86 công trình tham gia. Ban tổchức chọn trao giải cho 33 công trình, trong đó có năm giải nhất; năm giải nhì; 12 giải ba và 11giải khuyến khích. Các công trình tham gia và đoạt giải thưởng lần này tập trung vào một số lĩnhvực như: Công nghệ cơ khí – tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử,viễn thông; Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm bảo vệ môitrường và sử dụng hợp lý tài nguyên. Đáng chú ý, trong năm 2013, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thếgiới (WIPO) đã trao Bằng chứng nhận cho ba công trình và một doanh nghiệp; trao Giải thưởngCúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013 cho năm doanh nghiệp xuất sắc trong việc áp dụnghệ thống sở hữu trí tuệ.  Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam, thay mặt Đảng, Nhà nước, biểu dương các nhà khoa học, các tác giả, nhómtác giả đạt giải thưởng lần này. Đồng chí nhấn mạnh, trải qua 19 lần tổ chức (năm 1995), QuỹHỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã nhận được gần 2.000 công trình đăng kýtham gia và đã trao giải thưởng cho 650 công trình khoa học, qua đó góp phần tạo ra những sảnphẩm có tính cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế.  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật Việt Nam phối hợp các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội tiếp tục tổ chức Giảithưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2014, trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực như: ứngdụng công nghệ cao; bảo vệ môi trường; tiết kiệm năng lượng... Đồng thời, làm sáng tỏ hơn cơchế nghiên cứu, ứng dụng KHCN để biến năng lực công nghệ trở thành năng lực cạnh tranh,góp phần thực hiện thành công Nghị quyết T.Ư 6, Khóa XI về phát triển ứng dụng KHCN tronggiai đoạn từ nay đến năm 2020.    
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