
Hội thảo Khoa học: "Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Việt Nam" tại Hải Tiến, Thanh Hóa
Thứ năm, 25 Tháng 8 2022 20:15

Từ ngày 17 – 19/8/2022, tại Khu Du lịch sinh thái Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội thảo
khoa học Hội thảo khoa học “Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội Việt Nam”  do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp với
Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ
chức đã kết thúc tốt đẹp và thành công rực rỡ.

  

  

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,
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Chủ tịch Quỹ VIFOTEC phát biểu khai mạc Hội thảo

  

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương; TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC,
Trưởng Ban Tổ chức; Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện các Bộ, ban, ngành;
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố và đông đảo các nhà khoa học
công nghệ trong cả nước.

  

Tại Hội thảo, ngoài tham luận của các tác giả đoạt Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm
2021, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16, còn có các báo cáo điển hình của các giả
đã từng đoạt Giải thưởng, Hội thi từ nhiều năm trước như : GS. Huỳnh Phương Liên – tác giả
đoạt giải thưởng năm 1995 với công trình “Hoàn thiện công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả
của vắc xin viêm não Nhật Bản và các bộ sinh phẩm chẩn đoán viêm não Nhật Bản và sốt xuất
huyết dengue” , TS. Lê Văn Tri với công trình trình “Cô
ng nghệ trồng và tạo ra các sản phẩm giá trị từ cây sả chanh phục vụ đời sống và phát triển
kinh tế xã hội”
; TS. Đại tá Trần Hữu Lý với công trình trình 
“Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thi công khoan hạ cọc ống thép phù hợp với điều kiện thi công ở
khu vực đảo Trường Sa”
.... Các công trình đoạt giải được triển khai trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và lĩnh vực an ninh -
quốc phòng đã đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.
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  TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịchQuỹ VIFOTEC và TS. Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao cờ thiđua cho các doanh nghiệp, đơn vị có thành tích  Tại Hội thảo, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch QuỹVIFOTEC đã tổng kết “...nhìn lại chặng đường hoạt động 30 năm qua, những giải thưởng đãđược trao một cách xứng đáng, Quỹ VIFOTEC và Liên hiệp Hội Việt Nam đã góp phần quantrọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Hơn bao giờ hết,chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm huy độngvà sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí tuệ và sứcsáng tạo của con người Việt Nam, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lựcquan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa”  Đồng chủ trì Hội thảo, TS. Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũngđánh giá cao về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuậttoàn quốc do Quỹ VIFOTEC là cơ quan thường trực và khẳng định “Bộ sẽ hỗ trợ kinh phí đểtriển khai các công trình đoạt giải thưởng có nhiều ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong sảnxuất và đời sống thông qua Quỹ VIFOTEC”và “Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan đảm bảo thực thi các Luậtvà Nghị định của Chính phủ một cách hiệu quả nhất”  
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  TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịchQuỹ VIFOTEC và TS. Lê Xuân Thảo, Phó chủ tịch thường trực Quỹ VIFOTEC trao kỷ niệmchương cho các đồng chí có đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ  Thay mặt cho Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyêngiáo Trung ương đã chúc mừng và đánh giá cao thành tích của các nhà khoa học, các nhà sángtạo và nêu rõ chủ trương của Đảng và nhà nước tại Đại hội XIII “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” trong đóđội ngũ trí thức nước nhà có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa khoa học, công nghệ ápdụng vào sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và tintưởng rằng việc Quỹ VIFOTEC tổ chức Hội thảo khoa học thường niên là việc làm đúng đắn vàtích cực để phát huy tốt nhất các yếu tổ nội lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. BanTuyên giáo Trung ương trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình sẽ làm hết sức mìnhđể góp phần cùng Quỹ VIFOTEC thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chícũng gửi lời chúc mừng tới Quỹ VIFOTEC nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập vàmong rằng Quỹ VIFOTEC sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của mình thúc đẩy khoa học và công nghệnước nhà lên một tầm cao mới.  Ban biên tập  
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