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Tối 11/5/2022, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ VIFOTEC – cơ quan thường trực đã tổ chức Lễ Tổng
kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 – 2021).

  

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành,
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện Ban Tổ chức Hội thi các
tỉnh, thành phố, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương và các
tác giả đã đến tham dự Lễ tổng kết và trao giải.

  

  

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và
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Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam trao bằng khen và cúp cho các tác giải đoạt giải nhất Hội thi 16

  

Trong suốt chặng đường 30 năm thành lập và phát triển (1992 – 2022), Quỹ VIFOTEC được
giao là cơ quan thường trực đã tổ chức thành công 27 lần Giải thưởng Sáng tạo khoa học công
nghệ Việt Nam, 17 lần Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và 16 lần Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; 

  

Quỹ VIFOTEC đã phát huy được sức mạnh tập thể khi tập hợp được đông đảo đội ngũ các nhà
khoa học, các nhà sáng tạo, các tầng lớp nhân dân trong cả nước tạo ra hàng nghìn công trình
khoa học, giải pháp sáng tạo đã và đang 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. Điều đó thể hiện cơ
chế, chính sách và đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước ta trong việc thúc đẩy huy động
nguồn lực đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp, xã hội và nhân dân vào cuộc, đưa khoa học công
nghệ thực sự trở thành mục tiêu, động lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường
và thịnh vượng, đồng thời xác định mỗi người dân là chủ thể, là người thực hiện và thụ hưởng
chính sách đổi mới sáng tạo khoa học, công nghệ của đất nước.

  

Việc Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ VIFOTEC đã
góp phần chỉ đạo trực tiếp toàn diện các chủ trương đường lối phát triển của Liên hiệp Hội Việt
Nam đến với Quỹ một cách nhanh nhất, coi Quỹ VIFOTEC là một bộ phận quan trọng của Liên
hiệp Hội Việt Nam, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam một cách tốt
nhất, góp phần vào thắng lợi chung của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

  

          Năm nay, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm
thành lập (1992 – 2022) vào tháng 10/2022 để đánh dấu những kết quả mà Quỹ đã đạt được
nhằm động viên, khuyến khích các nhà khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tiếp tục đi sâu
nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Nhân dịp
này, Quỹ VIFOTEC cũng đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng
Nhất cho tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ VIFOTEC.

  

         Hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua, so với lịch sử của một tổ chức thì không phải là dài,
song những gì tập thể cán bộ nhân viên Quỹ VIFOTEC qua các thời kỳ làm được thật sự là hết
sức to lớn và có ý nghĩa sâu sắc. Để phát huy kết quả đã đạt được trong 30 năm qua, Quỹ
VIFOTEC nguyện phấn đấu nhiều hơn nữa cùng với các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong
cả nước đưa phong trào sáng tạo khoa học công nghệ đi vào chiều sâu, thực chất và có hiệu
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quả cao hơn nữa. Đây cũng chính là một nội dung quan trọng trong đường lối phát triển đất
nước của Đảng ta, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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