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Ngày 9/7/2015 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - nhiệm kỳ 2015
- 2020 đã tổ chức Hội nghị Hội đồng bảo trợ Quỹ - Phiên họp thứ nhất. Tham dự buổi lẽ có ông
Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN - Chủ tịch
danh dự Quỹ VIFOTEC, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) - Chủ
tịch Quỹ VIFOTEC, ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư thứ
nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM - Ủy viên HĐBT Quỹ VIFOTEC, cùng đại diện lãnh đạo các
cơ quan, Bộ, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí...
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Quỹ VIFOTEC đã trải qua hơn 20 năm hoạt động với mục đích là huy động mọi tiềm năng về
chất xám, tiền vốn, dịch vụ kỹ thuật trong và ngoài nước để hỗ trợ các tài năng sáng tạo kỹ
thuật thuộc mọi thành phần kinh tế góp phần vào sự nghiệp đổi mới và chính sách mở cửa của
Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để các tài năng sáng tạo kỹ thuật có cơ hội tiếp cận với nền
khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác vì hòa bình và
phát triển, thúc đẩy việc đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường.Đồng thời, hỗ trợ các tài năng sáng tạo kỹ thuật
trong việc phát huy sáng kiến, sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu cong nghiệp.... Đến nay, Quỹ
VIFOTEC đã tổ chức thành công 20 lần Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
dành cho các công nghệ ưu tiên: Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, Công nghệ Vật liệu
mới, Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa, Công nghệ Thông tin và Viễn thông, Công nghệ bảo vệ
môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng
năng lượng mới với gần 2.200 công trình tham dự và đã có gần 700 công trình đoạt giải, 100%
công trình khoa học đoạt giải thưởng đã được áp dụng vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu
quả kinh tế - xã hội cao...
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  Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC gồm 22 thành viên: Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Trungương Đảng - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN là Chủ tịch danh dự, ông Đặng Vũ Minh –Chủ tịch LHHVN là Chủ tịch, các phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ gồm có: ông Trần Văn Tùng– Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, ông Mai Đức Chính – PCT Tổng Liên đoàn LĐVN,ông Vũ Tiến Lộc – CT Phòng TMCNVN, ông Trương Chí Trung – Thứ trưởng Bộ Tài Chính, ôngNguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ Nhất Trung ương đoàn TNCS HCM, ông Lê Xuân Thảo – Phóchủ tịch Quỹ VIFOTEC và 14 ủy viên đại diện cho lãnh đạo của các Bộ, ngành.  
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  Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch danh dự Hội đồng bảo trợ nhấn mạnh:Để tạo điều kiện cho Quỹ VIFOTEC tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao,phát huy những thành tích đã đạt được, giảm bớt những khó khăn hiện nay và để Quỹ đóng gópđược nhiều hơn nữa cho sự nghiệp sáng tạo của nước nhà, đề nghị Hội đồng Bảo trợ có tiếngnói tác động các cơ quan nhà nước như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơquan Nhà nước có liên quan tiếp tục ủng hộ Quỹ về: kinh phí tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoahọc công nghệ Việt Nam; Tiền thưởng của các công trình đoạt giải; Công tác vận động tài trợkinh phí hoạt động hành chính của Quỹ... Trong đó phải chú trọng công tác tuyên truyền tới cácđối tượng tham gia bằng cách phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,các báo giấy, báo mạng để phổ biến, hướng dẫn các tác giả tích cực tham gia Giải thưởng, Hộithi, Cuộc thi hàng năm...  
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  Theo ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch của Qũy Vifotec đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợcho rằng: Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC sẽ có nhiệm vụ giúp đỡ về mọi mặt hoạt động củaQuỹ để phát triển, đề ra chủ trương phương hướng hoạt động của Quỹ, ra các Quyết định vàbiện pháp huy động nhằm tăng nguồn vốn cho Quỹ, đồng thời Hội đồng bảo trợ sẽ lựa chọn cáccá nhân đơn vị cần hỗ trợ, cũng như các giải pháp kỹ thuật được áp dụng. Trên cơ sở chứcnăng, nhiệm vụ được giao, trong 5 năm tới Qũy Vifotec sẽ tiếp tục triển khai và tổ chức các hoạtđộng tôn vinh các nhà sáng tạo của Việt Nam thông qua việc tổ chức trên phạm vi toàn quốccác hoạt động Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuậttoàn quốc, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Tổ chức tập huấn cho cáccán bộ chuyên trách ở các địa phương, hướng dẫn về phương pháp luận và cách thức tổ chứctiến hành hoạt động sáng tạo ở địa phương. Tổ chức thành công việc tiếp nhận các đề tài thamdự thi, thành lập Hội đồng chấm giải quốc gia hoạt động theo qui chế chấm điểm các đề tàitham dự thi, kết hợp với việc khảo sát thực tế tại nơi đang áp dụng để đảm bảo tính chính xáckhi đánh giá các đề tài, xếp giải. Tổ chức các Hội thảo về sáng tạo khoa học công nghệ, kịpthời động viên, khuyến khích các tác giả đoạt giải triển khai nhanh việc áp dụng các công trình,giải pháp đoạt giải của Giải thưởng và Hội thi vào thực tiến sản xuất, mang lại lợi ích cho xãhội...  
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  Kết thúc buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Qũy Vifotec và Tập đoàn GFS.Ông Phạm Thành Công – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GFS đã trao cho QuỹVIFOTEC số tiền tài trợ 4 tỷ đồng.  Lê Hồng    Ngày 9/7/2015 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã tổ chức lễthành lập Hội đồng bảo trợ của Quỹ. Tham dự buổi lẽ có ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên BộChính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp HộiViệt Nam (LHHVN), ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứnhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành, các cơquan thông tấn báo chí…    ẢNH 1  Được thành lập từ năm 1995 đến nay, Qũy Vifotec đã trải qua 20 năm hoạt động với mục đích làhuy động mọi tiềm năng về chất xám, tiền vốn, dịch vụ kỹ thuật trong và ngoài nước để hỗ trợcác tài năng sáng tạo kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế góp phần vào sự nghiệp đổi mới vàchính sách mở cửa của Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để các tài năng sáng tạo kỹ thuật cócơ hội tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, tăng cường tình hữu nghị,hợp tác vì hòa bình và phát triển, thúc đẩy việc đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệnhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường.Đồng thời, hỗ trợ các tàinăng sáng tạo kỹ thuật trong việc phát huy sáng kiến, sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu congnghiệp…. Đến nay, Quỹ VIFOTEC đã tổ chức thành công 20 lần Giải thưởng Sáng tạo Khoahọc Công nghệ Việt Nam dành cho các công nghệ ưu tiên: Sinh học phục vụ sản xuất và đờisống, Công nghệ Vật liệu mới, Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa, Công nghệ Thông tin và Viễnthông, Công nghệ bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, Công nghệ nhằm tiết kiệmnăng lượng và sử dụng năng lượng mới với gần 2.200 công trình tham dự và đã có gần 700 công trình đoạt giải, 100% công trình khoa học đoạt giải thưởng đã được áp dụng vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao…    ẢNH 2  Hội đồng bảo trợ của Qũy Vifotec gồm 22 thành viên, ông Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQVN là Chủ tịch danh dự Hội đồng bảo trợ, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịchLHHVN là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, các phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ gồm có: ông TrầnVăn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, ông Mai Đức Chính – PCT Tổng Liên đoànLĐVN, ông Vũ Tiến Lộc – CT Phòng TMCNVN, ông Trương Chí Trung – Thứ trưởng Bộ TàiChính, ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ Nhất Trung ương đoàn TNCS HCM, ông Lê XuânThảo – PCT Qũy Vifotec và 14 ủy viên đại diện cho lãnh đạo của các Bộ, ngành.    ẢNH 3    Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch danh dự Hội đồng bảo trợ nhấn mạnh:Để tạo điều kiện cho Quỹ VIFOTEC tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao,phát huy những thành tích đã đạt được, giảm bớt những khó khăn hiện nay và để Quỹ đóng gópđược nhiều hơn nữa cho sự nghiệp sáng tạo của nước nhà, đề nghị Hội đồng Bảo trợ có tiếngnói tác động các cơ quan nhà nước như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơquan Nhà nước có liên quan tiếp tục ủng hộ Quỹ về: kinh phí tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoahọc công nghệ Việt Nam; Tiền thưởng của các công trình đoạt giải; Công tác vận động tài trợkinh phí hoạt động hành chính của Quỹ.. Trong đó phải chú trọng công tác tuyên truyền tới cácđối tượng tham gia bằng cách phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,các báo giấy, báo mạng để phổ biến, hướng dẫn các tác giả tích cực tham gia Giải thưởng, Hộithi, Cuộc thi hàng năm…    ẢNH 4  Theo ông Đặng Vũ Minh –Chủ tịch của Qũy Vifotec đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ  cho rằng: Việc thành lập Hội đồng bảo trợ của Qũy Vifotec là rất cần thiết, Hội đồng sẽ có nhiệm vụ giúp đỡ về mọi mặthoạt động của Qũy để phát triển, đề ra chủ trương phương hướng hoạt động của Qũy, ra cácQuyết định và biện pháp huy động nhằm tăng nguồn vốn cho Qũy, đồng thời Hội đồng bảo trợsẽ lựa chọn các cá nhân đơn vị cần hỗ trợ, cũng như các giải pháp kỹ thuật được áp dụng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 5 năm tới Qũy Vifotec sẽ tiếp tục triển khaivà tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà sáng tạo của Việt Nam thông qua việc tổ chức trênphạm vi toàn quốc các hoạt động Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam, Hội thisáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Tổ chứctập huấn cho các cán bộ chuyên trách ở các địa phương, hướng dẫn về phương pháp luận vàcách thức tổ chức tiến hành hoạt động sáng tạo ở địa phương. Tổ chức thành công việc tiếpnhận các đề tài tham dự thi, thành lập Hội đồng chấm giải quốc gia hoạt động theo qui chếchấm điểm các đề tài tham dự thi, kết hợp với việc khảo sát thực tế tại nơi đang áp dụng để đảmbảo tính chính xác khi đánh giá các đề tài, xếp giải. Tổ chức các Hội thảo về sáng tạo khoa họccông nghệ, kịp thời động viên, khuyến khích các tác giả đoạt giải triển khai nhanh việc áp dụng các công trình, giải pháp đoạtgiải của Giải thưởng và Hội thi vào thực tiến sản xuất, mang lại lợi ích cho xã hội…  ẢNH 5  Kết thúc buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Qũy Vifotec và Tập đoàn GFS.Ông Phạm Thành Công – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GFS đã trao cho QũyVifotec số tiền tài trợ 4 tỷ đồng.  L.H    
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