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Truyền hình trực tiếp

  

Tối ngày 2/7/2020, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng
tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).
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https://youtu.be/Tf7egbn9YJA
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Trong 30 năm qua, Hội thi sáng tạo kỹ thuật đã có một bước tiến dài, từ khi chỉ có 34 bộ,
ngành, tỉnh thành phố tham gia với khoảng 300 giải pháp dự thi, đến nay đã có 55 bộ, ngành,
tỉnh, thành phố tham gia với khoảng 600 giải pháp dự thi. Đặc biệt khi có Quyết định
165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức
Hội thi sáng tạo kỹ thuật theo 2 cấp (cấp toàn quốc và cấp bộ, tỉnh, thành phố) thì phong
trào tham gia ngày càng sâu rộng.

  

Nhìn lại 30 năm tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc mới thấy phong trào hoạt động
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Số lượng các bộ,
ngành và các tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi ngày càng tăng lên. Số lượng các giải pháp kỹ
thuật tham dự thi cũng ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng tốt hơn. Đối tượng dự thi cũng
ngày càng phong phú hơn, từ các nhà khoa học, các nhà kỹ thuật đến các thành phần nông
dân, công nhân cũng có giải pháp dự thi và đạt được giải cao.

  

Tính đến Hội thi lần thứ 15 đã có 6.300 giải pháp dự thi toàn quốc và có hơn 900 giải pháp đạt
giải. Các giải pháp đạt giải đã được ứng dụng trong sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh
tế cao.

  

Sau 2 năm triển khai, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019)
đã nhận được 575 giải pháp gửi tới từ 55 tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành ở các lĩnh vực.
Trong đó lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 99 giải pháp; lĩnh vực Cơ khí tự động
hoá, xây dựng, giao thông vận tải: 130 giải pháp; lĩnh vực Vật liệu, hoá chất, năng lượng: 54 giải
pháp; lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp và môi trường: 119 giải pháp; lĩnh vực Y dược: 84 giải
pháp; lĩnh vực Giáo dục và đào tạo : 89 giải pháp.

  

Hội đồng giám khảo đã chọn được 90 giải pháp đề nghị ban tổ chức trao giải gồm 6 giải Nhất;
12 giải Nhì; 24 giải Ba và 48 giải Khuyến khích.
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    Trong dịp này Ban tổ chức cũng khen thưởng 16 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắctrong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằngkhen cho 7 cá nhân là các chủ nhiệm và đồng Chủ nhiệm của 6 giải pháp đoạt giải nhất và 6 cánhân đoạt Huy chương vàng và Huy chương bạc tại Triển lãm quốc tế về khoa học và côngnghệ 2019 tại Hàn Quốc. Đề nghị tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 35 tác giả trẻ từ35 trở xuống đạt giải nhất, nhì, ba. Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Laođộng sáng tạo cho 75 tác giả là Chủ nhiệm và đồng Chủ nhiệm của các giải pháp đoạt giảinhất, nhì, ba.  
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  Ngay sau lễ trao giải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động Hội thi Sáng tạo Kỹthuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021).  
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