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Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công
nghệ và các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tuyển chọn, biên tập, công
bố từ năm 2016 nhằm mục đích tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết
thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, công bố rộng rãi các công trình, giải pháp
sáng tạo khoa học, công nghệ để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
biết và thi đua hưởng ứng các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực, góp phần cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi
đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.
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Được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ
thuật Việt Nam cũng đã tham gia vào quá trình giới thiệu, tuyển chọn các công trình, giải pháp
đoạt giải cao của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo Kỹ
thuật toàn quốc tham gia giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Hầu hết các công trình
và giải pháp được Quỹ giới thiệu đều được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hàng
năm.

  

Qua 5 năm triển khai, từ năm 2016 – 2020, Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát
hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn, công bố 365/772 công trình, giải
pháp khoa học, công nghệ gửi về Ban Chỉ đạo (Số công trình được tuyển chọn, công bố hàng
năm bằng với số năm kỷ niệm Quốc khánh).

  

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 đã được chuẩn bị công bố với các hoạt động tôn vinh,
tuyên dương các công trình, tác giả, nhóm tác giả vào dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021). Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh covid
diễn biến rất phức tạp, Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước tiếp tục thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do vậy Lễ Công bố Sách
vàng Sáng tạo Việt Nam sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn trong
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

  

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) xin gửi tới quý cơ quan, đơn vị và các tác
giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng, Hội thi cuốn SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM
2021.

  

Trân trọng giới thiệu!

  

( Link tải sách PDF )
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https://drive.google.com/file/d/1KgXuxOCUdd-OxuCJvGUY59rQGVqzOk-C/view?usp=sharing

