Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ
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(Mặt trận) -Ngày 23/8, phát biểu tại Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, với trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc tổ
chức thực hiện để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học
công nghệ. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận và
sách cho các tác giả/nhóm tác giả có công trình được công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt
Nam” năm 2019.

PHÁT BIỂU
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CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
TẠI LỄ CÔNG BỐ SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2019

Hà Nội, ngày 23/8/2019

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui được đến tham dự Lễ công bố phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
năm 2019. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa nhân dịp cả nước đang thiết thực kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và
công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa
học công nghệ tiêu biểu.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam, các Bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các địa phương đã công
nhận và trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thu hút được đông đảo
các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Đã có nhiều công trình khoa
học công nghệ được trao giải, từng bước được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết
thực, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tôi rất vui mừng được biết trong 4 năm qua, kể từ sau Lễ công bố lần thứ nhất vào năm 2016,
công tác tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ngày càng được triển
khai một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và
thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung
ương và các địa phương trong cả nước. Các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách
vàng Sáng tạo Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển,
như: cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin,
y tế, giáo dục, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc
phòng, an ninh… Tác giả, nhóm tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên
mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sỹ, có người là chủ doanh nghiệp, có người là những
công nhân, nông dân và cả những sinh viên, học sinh đang học tập tại nhà trường. Qua đó cho
thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội
chúng ta.
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Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 74 công trình, giải pháp
sáng tạo được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

Thưa các quý vị đại biểu,

Đổi mới, sáng tạo luôn là động lực quan trọng cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn
cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghệ
lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát
triển nhanh và bền vững hơn.

Đảng, Nhà nước ta trong những năm qua luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng
tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Đại hội lần thứ XII
của Đảng đã xác định cần phải“phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ
chức” để phát triển nguồn vốn tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa
học công nghệ của đất nước. Thể chế hóa định hướng, quan điểm của Đảng, Quốc hội, Chính
phủ luôn quan tâm dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để đầu tư
phát triển khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng
tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tôi đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ
quan bộ, ngành ở trung ương và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
sau:

Thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về
phát triển khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công
nghệ chất lượng cao. Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính
sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp,
các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi
thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng,
các sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và năng
lực cạnh tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành,
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lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay, như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến
nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch,
vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo…, nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước
ta.

Thứ hai là thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở
lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng
cải thiện đời sống của nhân dân”, từ thực tiễn sinh động của nhân dân trong hoạt động lao động
sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả
nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải
thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân
dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo,
say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và
công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát
triển của đất nước.

Thứ ba, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh Phong trào thi đua
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để kết nối, hỗ
trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào
rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người
Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời biểu dương các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân tích cực ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ để không ngừng nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng tạo, sáng kiến,
sáng chế, ý tưởng mới; nhân rộng các mô hình về “đoàn kết sáng tạo”…

Đối với việc tuyển chọn, biên tập để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào mỗi dịp kỷ
niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới để lựa chọn được
những công trình, giải pháp khoa học công nghệ thật sự có chất lượng tiêu biểu, hữu ích trong
xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học
công nghệ đi vào cuộc sống.

Tôi đánh rất giá cao và tin tưởng rằng những phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ
trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện để
tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ.
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Thực hiện lời Bác Hồ dạy, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ
Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt
Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin chúc toàn thể các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Nguồn: http://m.mattran.org.vn )
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