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Nhìn lại 30 năm tổ chức, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc cho thấy phong trào hoạt động
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cả nước ngày càng sâu rộng. Số lượng các bộ, ngành và các
tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi ngày càng tăng lên. Số lượng các giải pháp kỹ thuật tham dự thi
cũng ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng tốt hơn.

  

  

Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

  

Giải thưởng uy tín

  

Được thành lập ngày 17/11/1992 theo Quyết định của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã hoạt động hiệu quả
và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ , được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các nhà khoa
học đặc biệt đánh giá cao.

  

Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc đã trải qua 30 năm (1989 - 2019) với 15 lần tổ chức (2
năm/1 lần). Hội thi đã đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân, tạo ra
bước phát triển mới về khoa học công nghệ và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.
Hội thi luôn nhận được sự tham gia tích cực của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố. được tổ
chức ở 2 cấp: cấp toàn quốc và cấp Bộ, ngành, địa phương.
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Số lượng các giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc tăng lên đáng kể, trên cơ sở lựa chọn từ hàng
ngàn giải pháp dự thi ở các địa phương. Đối tượng dự thi cũng ngày càng phong phú hơn, từ
các nhà khoa học trong các Trường đại học, các Viện nghiên cứu đến các kỹ sư, các nhà kỹ
thuật, công nghệ ở các nhà máy cũng như các bác nông dân, công nhân cũng có nhiều giải
pháp dự thi và đạt được giải cao.

  

Chất lượng các giải pháp tham gia dự thi ngày càng cao. Các giải pháp dự thi đã và tiếp tục
được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết những khó khăn trong sản xuất,
mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho đất nước.

  

  

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16

  

TS. Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ VIFOTEC cũng cho biết, trong 30 năm qua
kể từ khi đi vào hoạt động, Qũy VIFOTEC về cơ bản hoạt động theo đúng tôn chỉ mục địch đã
đặt ra: Đã hỗ trợ được cho các đối tượng là các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước
thông qua việc tổ chức các Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng
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tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc, góp phần quan
trong trọng việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho Qũy và Liên hiệp hội
Việt Nam cũng như các Liên hiệp hội địa phương. Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
VIFOTEC thực sự đã trở thành một phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân lao
động và trong các em học sinh, nhi đồng cả nước.

  

Trong 30 năm qua đã có 6.280 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các giải
pháp đoạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu
của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đối tượng dự thi cũng ngày càng phong
phú hơn, từ các nhà khoa học, các nhà kỹ thuật đến các thành phần nông dân, công nhân cũng
có giải pháp dự thi và đạt được giải cao.

  

"Giải thưởng VIFOTEC đang trở thành Giải thưởng đứng thứ Ba sau Giải thưởng Hồ Chí Minh và
Giải thưởng Nhà nước. Uy tín của giải thưởng ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà sáng tạo
công nghệ. Giải thưởng VIFOTEC đã khơi dậy được lòng đam mê khoa học của quần chúng lao
động và nhân dân cả nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạt hóa đất nước".

  

Theo M.C - truyenthongkhoahoc.vn
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