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Sáng 10/12/2021, tại trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội đồng giám khảo quốc gia đã họp để
chấm và đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 –
2021).

  

  

Tham dự và chủ trì Hội nghị có TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam,
Chủ tịch Quỹ VIFOTEC – Chủ tịch Hội đồng giám khảo. Đ/c Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc
điều  hành Quỹ VIFOTEC – Trưởng ban Thư ký Hội thi, các thành viên trong ban giám khảo và
các thành viên Ban thư ký Hội thi – là cán bộ Quỹ VIFOTEC.
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Năm nay, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 542 giải pháp từ 55 tỉnh, thành phố, bộ, ngành
trên phạm vi toàn quốc, trong đó :

  

- Lĩnh vực công nghệ thông tin – điện tử - viễn thông : 81 giải pháp;

  

- Lĩnh vực cơ khí tự động hóa – xây dựng – giao thông vận tải : 102 giải pháp;

  

- Lĩnh vực vật liệu – hóa chất – năng lượng : 57 giải pháp;

  

- Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường : 106 giải pháp;

  

- Lĩnh vực Y Dược : 88 giải pháp; Lĩnh vực giáo dục và đào tạo : 108 giải pháp.

  

Tại cuộc họp, TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng
giám khảo đã cảm ơn sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng và nhấn mạnh sự tin
tưởng vào tinh thần làm việc công tâm, trung thực, khách quan, tích cực chủ động về thời gian
chấm giải để đảm bảo lựa chọn ra những giải pháp xứng đáng.
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