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Ngày 28/12/2015, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Hội thi
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc đã tổ chức họp tổng kết công tác triển khai và chấm giải của Giải
thưởng và Hội thi năm 2015 dưới sự chủ trì của TS. Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch kiêm Tổng
thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Giải thưởng
Hội thi; TS. Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó trưởng bản tổ chức
Giải thưởng - Hội thi; TS. Lê Xuân Thảo - Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC,
Phó trưởng ban tổ chức Hội thi.

  

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban giám khảo các lĩnh vực, các thành viên của Ban thư ký Giải
thưởng - Hội thi, đại diện các bộ ngành liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí và các đơn vị
tài trợ.
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  TS. Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì cuộc họp    I. VỀ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC  Năm 2015, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc nhận được 550 giải pháp của các tỉnh thànhtrên cả nước. Trong đó:  - Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 90 giải pháp  - Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, Xây dựng, Giao thông vận tải có 128 giải pháp  - Lĩnh vực Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng có 46 giải pháp  - Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp và Môi trường có 120 giải pháp  - Lĩnh vực Y dược có 70 giải pháp   - Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo có 96 giải pháp  Ban tổ chức đã thông qua kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo chọn ra được 6 giảinhất, 12 giải nhì, 24 giải ba và 48 giải khuyến khích; Danh sách các đơn vị và cá nhân đượckhen thưởng về thành tích tuyên truyền, tổ chức Hội thi năm 2015; Giải thưởng WIPO cho côngtrình xuất sắc nhất và Thể lệ Hội thi lần thứ 14 (2016 - 2017).  Danh sách các giải pháp đoạt giải (PDF)  Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải vào khoảng 29 - 31/3/2016 tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội.    
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  GS.TSKH. Phạm Thế Long - Trưởng ban giám khảo lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễnthông báo cáo kết quả chấm điểm    II. VỀ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  Năm 2015, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam nhận được 96 công trình trênphạm vi cả nước. Trong đó:  - Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa có 12 công trình  - Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có 58 công trình  - Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 12 công trình  - Lĩnh vực Công nghệ mới nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên có 7 công trình  - Lĩnh vực Công nghệ vật liệu có 4 công trình  - Lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới có 3 công trình  Theo kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức đã thông qua danh sách 31 côngtrình đề nghị xét giải bao gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba và 9 giải khuyến khích. Ban tổchức cũng thông qua bản danh sách các tác giả là Chủ nhiệm và Đồng chủ nhiệm đề nghị Thủtướng Chính phủ tặng bằng khen của 4 công trình đoạt giải nhất; Danh sách các đơn vị và cánhân được khen thưởng về thành tích tuyên truyền, phổ biên giải thưởng; Danh sách đề nghịxét giải WIPO cho công trình xuất sắc nhất.  Danh sách đoạt giải thưởng (PDF)  Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải vào ngày 16/5/2016 tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội.  
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  GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu - Trưởng ban giám khảo lĩnh vực Công nghệ vật liệu báo cáo kết quảchấm điểm  
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