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V/v tổ chức triển khai Giải thường Sáng tạo Hà Nội, ngày Mtháng 6 năm 2018
Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
“ Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố;
- Liên hiệp các Hội KH và KT các tỉnh, thành phổ;
- Các chương trình khoa học -  công nghệ cấp Nhà nước;

Các tổ chức khoa học -  công nghệế
ị

Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải 
thưởng WIPO năm 2017 đã được tổ chức trọng thể tại Cung văn hóa lao động 
hữu nghị Việt Xô vào ngày 14/5/2018 và được Đài Truyền hình Việt Nam 
truyền hình trực tiếp và phát trên kênh VTV2. Tới dự lễ trao Giải thưởng có 
đồng chí Vũ Đức Đam, ủ y  viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
đồng chí Phan Xuân Dũng, ủ y  viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy  ban Khoa 
học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Đồng chí Chu Ngọc Anh, ủy  viên 
Trụng ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương trên cả nước và gần 
500 nhà khoa học cùng đại diện nhiều doanh nghiệp đã đến dự.

Tại Lễ trao giải, đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 
năm 2018. Giải thưởng năm nay sẽ tận trung xét các công trình khoa học thuộc ố 
lĩnh vực công nghệ :

1. Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông,
2. Cơ khí và Tự động hóa,
'3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống,
4. Công nghệ Vật liệu,

5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và 
sừ đụng hợp lý tài nguyên,

6. Tiết kiệm năng lượng và sử đụng các nguồn năng lượng mới.

Ngoài các Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới 
(WIPO) của Liên hiệp quốc sẽ trao 01 giải (mỗi giải thưởng gồm có Huy 
chương vàng, Băng chứng nhận do Tổng Giám đốc WIPO ký cho các tác giả) 
cho công trình xuất sắc nhất.
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Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trân trọng đề nghị quý 
bộ, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học - công nghệ trong cả nước tổ chức 
chỉ đạo và phổ biến Thể lệ Giải thưởng năm 2018 cho các tô chức, cá nhân, các 
nhà khoa học, đánh giá các công trình tham dự Giải thưởng và gửi các công 
trình về Ban tổ chức Giải thưởng trước ngày ỉ 5/ỉ 0/20ỉ 8 theo địa chỉ:

Quỹ HỖ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
53 Nguyễn Du, Hà Nội 

ĐT: 04.38.226419 - 04 39.434627; Fax: 0439.434627 

Website : WWW.vìfotec.VYI - Emailẵ. yenhahoang68@gmaỉLcom

Chúng tôi xin gửi kèm bản Thể lệ đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ký ban hành ngày 14/5/2018 và 
các tài liệu C(3 liên quan để quý bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật và các tô chức khoa học-công nghệ của Trung ương và địa phương tham 
khảo.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên; I
- VPCP (Vụ KGVX);'
- Bộ KH&CN;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN;
- Trung ương Đoàn TNCS HCM;
- Lưu VT, Quỹ V I F O p C . | /
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