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Sáng 17/3 tại Hà Nội, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam kiêm Chủ tịch
Hội đồng bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã chủ trì cuộc họp bàn
về Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ (1992 – 2022).

Tại cuộc họp, Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập
Quỹ không chỉ là việc riêng của Quỹ VIFOTEC mà còn là việc chung của Liên hiệp Hội Việt
Nam cũng như của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam nhằm tạo động lực quan
trọng để đội ngũ trí thức tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

TSKH. Phan Xuân Dũng chỉ đạo tại cuộc họp

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ sẽ được kết hợp tổ chức cùng với Lễ trao giải thưởng Sáng
tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 diễn ra vào tháng 10 năm 2022 tại Nhà hát lớn
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Hà Nội và được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Theo đó, các hoạt động chính trong kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ đã
được thông qua như sau:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông kết hợp tuyên truyền về Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trên
website của Quỹ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quỹ VIFOTEC sẽ cho ra mắt cuốn Kỷ yếu “Quỹ VIFOTEC – 30 năm một chặng đường phát
triển hướng tới tương lai”
nhằm tri ân sự đóng góp
to lớn của các thế hệ Lãnh đạo Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, Hội đồng bảo trợ Quỹ cũng như
các thế hệ Lãnh đạo Quỹ trong quá trình 30 năm hình thành và phát triển; Hoạt động khoa học
công nghệ của các Bộ, ngành, các địa phương trên toàn quốc cũng như giới thiệu tới bạn đọc
các công trình tiêu biểu xuất sắc của các tác giả đã đoạt Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trong
những năm qua.

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam” tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa trong 3 ngày trung tuần
tháng 8 năm 2022.

- Tổ chức triển lãm “Các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu” kết hợp với tọa đàm về Giải
thưởng, Hội thi, Cuộc thi tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

- Xây dựng phim tư liệu 30 năm về Quỹ VIFOTEC

- Xây dựng các clip về Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa Quỹ VIFOTEC với
các ban của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
theo kế hoạch đã đề ra.
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