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Từ ngày 12 đến 15/5/2016 Quỹ VIFOTEC tổ chức Đoàn tham gia Cuộc thi - Triển lãm quốc tế 
dành cho các nhà sáng tạo trẻ Châu Á (AYIE) và Triển lãm quốc tế về sáng kiến, sáng chế
(ITEX) tại trung tâm hội nghị quốc gia Malaysia (KLCC)

  

Đây là sự kiện hàng năm của các nhà sáng tạo trên thế giới do Malaysia là nước đăng cai tổ
chức.  Cuộc thi triển lãm này do Bộ Khoa học Công nghệ và sáng chế, Bộ Giáo dục, Bộ Văn
hóa và Du lịch, Hiệp hội các nhà sáng tạo quốc tế, Hiệp hội sáng kiến, sáng chế của Malaysia
phối hợp tổ chức.

        

  
     TS. Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHH Việt Nam cùng học sinh đoạt giải Huy chương vàng  
      

Tham gia cuộc thi triển lãm lần này có hơn 80 đoàn thuộc 21 quốc gia trên thế giới tham gia và
cam kết sẽ giới thiệu những sáng chế xuất sắc nhất của thanh thiếu niên các nước.

  

Đoàn Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Văn Tân – Phó Phủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ Quỹ VIFOTEC,
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lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Thành đoàn TP
HCM, Hội đồng đội Trung ương, cán bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và các em học sinh đoạt giải
đặc biệt và giải nhất tại cuộc thi Sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2015.
Đoàn Việt Nam đã được đón tiếp Ông Nguyễn Sơn Hà – Tham tán thương mại của Việt Nam tại
Malaysia và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của đoàn tham tán
thương mại.

        

  
     Học sinh đoạt Huy chương Bạc  
      

Mục đích của các cuộc thi triển lãm nói trên là tạo điều kiện để các em phát triển trở thành
những nhà sáng chế thực thụ trong tương lai, có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ
và có năng lực sáng tạo. Đây là sân chơi lý tưởng cho các tài năng trẻ về khoa học và công
nghệ.
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      Đoàn Việt Nam đón Tham tán thương mại Việt Nam tại Malaysia        Hội đồng giám khảo quốc tế bao gồm các giáo sư, các nhà khoa học của các nước tham dựcuộc thi triễn lãm quốc tế đã làm việc khách quan, trung thực, công tâm và đã lựa chọn ra đượcnhững sáng chế xứng đáng để trao giải theo các tiêu chí của cuộc thi đặt ra là: tính mới, tínhsáng tạo, khả năng ứng dụng cao vào sản xuất và đời sống. Tất cả các công trình sáng tạo củacác tài năng trẻ Việt Nam đều đạt giải thưởng và được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giácao, trong đó có những công trình gần đạt điểm tuyệt đối.        

      Học sinh trình diễn mô hình trước Ban giám khảo        Kết quả tham gia Cuộc thi - Triển lãm sáng tạo trẻ Châu Á năm 2016 (AYIE 2016) đoàn ViệtNam đã đoạt được 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc.         STT    Họ và tên   Năm sinh   Địa chỉ Tên công trình  Huy chương      1  Ngô Đức ThắngPhạm Thành Trung  19981998  Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Ninh Bình  Máy hàn cắt kim loại, đánh bóng mica, inox sử dụng nguyên liệu nước  Vàng       2   Nguyễn Trung Thành   1997   Học viện Kỹ thuật Quân sự Máy đào rãnh, bón phân T12 Vàng     3   Nguyễn Văn Hoan   1998   Trường THPT Lạng Giang số 2, Bắc Giang Robot cứu hộ đa năng Vàng     4   Nguyễn Dương Kim Hảo  2001   Trường THCS Nguyễn Gia Thiều – Tân Bình, TP HCM Laser Bot Bạc     5   Đỗ Khánh DươngNguyễn Vũ Đức AnhĐoàn Anh TúNguyễn Hải Long  1999200020002000  Trường THPT Chí Linh, Hải Dương  Ứng dụng phần mềm thiết kế ngôi nhà thông minh và tiết kiệm năng lượng  Bạc       6   Lò Mạnh CườngNguyễn Trung Dũng  20032002  Trường THCS Minh Khai, Hà NộiTrường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội  Em vui học bộ kít cảm biến đa năng  Bạc             

 3 / 3


