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Chiều ngày 25/3/2022 tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam khoá VIII đã tiến hành họp lần thứ 4 và kỷ niệm 39 năm thành lập.

  

  

TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại lễ
kỷ niệm
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Tại buổi họp, TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã
báo cáo về các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022, chỉ đạo
Quỹ VIFOTEC triển khai các công việc chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (1992 -
2022); Hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ, các Liên hiệp Hội địa phương, các tổ chức
khoa học công nghệ triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 -2023); Giải
thưởng Sáng tại Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 và Cuộc thi Sáng tạo dành cho
thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022.

  

Xác định việc tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ không chỉ là việc riêng của Quỹ nên
Thường trực Đoàn Chủ tịch coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội
Việt Nam, đề nghị các Ban hỗ trợ và phối hợp để Lễ kỷ niệm trở thành một hoạt động chính,
lan toả đến các tổ chức khoa học công nghệ trong cả nước. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm,
ủng hộ của Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam với Quỹ VIFOTEC, ghi nhận những nỗ lực và cố
gắng của Tập thể cán bộ Quỹ trong suốt 30 năm qua.
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