GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆT NAM LẦN THỨ 14

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên VTV2 trên toàn quốc.
Ngày 15 tháng 4 năm 2009,Nguyễn Tân Bích (Solar Serve Vietnam) và tiến sĩ Hoàng Dương
Hưng(đại học Đà Nẵng) đều đã nhận giải nhì trong cuộc thi giải thưởng sáng tạo khoa học và
công nghệ Việt Nam lần thứ 14 năm 2008 tại Hà Nội.
Có tổng cộng 35 dự án nổi bật được trao giải trong số 100 dự án tham gia trong 6 lĩnh vực:
Công nghệ thông tin-điện tử-viễn thông.
Cơ khí-tự động hoá.
Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
Sử dụng năng lượng mới.
Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Tiết kiệm năng lưưọng và sử dụng năng lượng mới.
Giải thưởng được trao nhằm vinh danh các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và ứng dụng
công nghệ trong sản xuất và cuộc sống.
Giải thưởng gồm 2 giải nhất (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng), 8 giải nhì (Mỗi giải trị giá 20 triệu đồng)
và 12 giải ba( Mỗi giải trị giá 15 triệu đồng) và 13 giải khuyến khích( Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng).

Khoa học cần giúp nhà nước khắc phục suy giảm kinh tế
22:43' 15/04/2009 (GMT+7)
- Có mặt trong lễ trao giải thưởng Vifotec 2008, Giáo sư Tô Huy Rứa nhấn
mạnh vai trò của trí thức, đặc biệt các nhà khoa học: cần có những nghiên cứu, sáng
chế thiết thực, giúp nhà nước khắc phục suy giảm kinh tế.
Tối nay, tại Nhà hát Lớn (TP Hà Nội) đã tổ chức trao giải các tác giả đạt giải thưởng
Sáng tạo Khoa học Công nghệ VN 2008 (VIFOTEC 2008) và giải WIPO quốc tế. Có 35
công trình xuất sắc nhận giải Vifotec và 4 giải WIPO trong năm nay.
Có 35 công trình xuất sắc (2 nhất, 8 nhì, 12 ba và 13
khuyến khích; ít hơn năm 2007 một giải) thuộc 6 lĩnh
vực gồm cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công
nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản
xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và
sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm
năng lượng và sử dụng năng lượng mới giành được giải
sáng tạo khoa học công nghệ năm 2008.
Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam trao
.Vifotec 2008
cho hai công trình đồng giải nhất được đánh giá cao về
tính ứng dụng là: "Dây chuyền công nghệ chế biến tro bay nhiệt điện Phả Lại công suất
25.000 tấn/tháng" của kỹ sư Lê Tuấn Minh, cộng sự và "Xây dựng hệ thống thiết bị và
phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sát hạch lái xe tự động" của Tiến
sĩ Phạm Hồng Quang.
4 giải thưởng WIPO do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao tặng cho doanh nghiệp ứng
dụng xuất sắc hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất kinh doanh, công trình xuất sắc nhất,
tác giả nữ xuất sắc nhất và các nhà sáng chế trẻ.
VIFOTEC là cuộc thi do Bộ
Khoa học Công nghệ, Liên
hiệp các Hội KHKT Việt
Nam (VUSTA) và Quỹ Hỗ
trợ sáng tạo kỹ thuật Việt
Nam (VIFOTEC) phối hợp tổ
chức định kỳ hàng năm. Tính
đến lễ trao giải VIFOTEC
năm 2009, đã có 15 lần các
nhà khoa học - công nghệ
Việt Nam được vinh danh.

Năm nay, giải thưởng WIPO dành cho doanh nghiệp duy
nhất là Tập đoàn Tân Hiệp Phát - đơn vị có những sáng
tạo, ứng dụng hệ thống sở hữu trí tuệ trong chiến lược sản
xuất và phát triển thương hiệu. Tân Hiệp Phát.
Công trình xuất sắc nhất được WIPO quyết định trao cho
công trình “Xây dựng hệ thống thiết bị và phần mềm
CNTT và truyền thông phục vụ sát hạch lái xe tự động”
thuộc lĩnh vực Cơ khí - Tự động hóa của TS Phạm Hồng
Quang thuộc Công ty cổ phần Phần mềm tự động hóa
điều khiển Hà Nội.

Tác giả nữ xuất sắc nhất là Thạc sĩ Lê Thị Bình, Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh
với công trình “Nghiên cứu xây dựng quy trình và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá
lăng nha” thuộc lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
Giải WIPO dành cho các nhà sáng chế trẻ thuộc về Nguyễn Hồng Phương, Phan Anh
Dũng, Ngô Đức Thuận, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với công trình “Xây dựng giải

pháp kiểm tra chính tả tiếng Việt”.
Có mặt trong lễ trao giải thưởng, Giáo sư Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh vai trò của trí thức,
đặc biệt các nhà khoa học: khoa học công nghệ cần nâng cao cạnh tranh và năng lực trí
tuệ; nhà khoa học cần có những nghiên cứu, sáng chế thiết thực, giúp nhà nước khắc phục
suy giảm kinh tế.
PGS, TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt
Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng đánh giá: Tính chung, các giải pháp công nghệ
được trao giải thưởng lần này đã tiết kiệm năm trăm tỷ đồng và đem lại việc làm cho
hàng nghìn lao động, cải thiện môi trường sống cho nhiều vùng, miền của đất nước.

Vinh danh các nhà khoa học
đoạt giải thưởng Vifotec 2008
Cập nhật lúc : 8:29 AM, 16/04/2009
Tối qua, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam và Bộ KH-CN, tổ chức trao giải
cho tác giả của 35 công trình đoạt giải thưởng Vifotec năm 2008.
Tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec), thuộc Liên
hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và Bộ KH-CN, tổ chức lễ trao giải thưởng
Vifotec năm 2008. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước
Nguyễn Thị Doan, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa cùng lãnh đạo các
bộ, ngành, các nhà khoa học đã đến dự lễ trao giải.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Trưởng ban tuyên giáo
Trung Ương Tô Huy Rứa trao giải nhất cho các tác giả.
Hai giải nhất của năm 2008 được trao cho tác giả Phạm Hồng Quang, Công ty cổ phần
Phần mềm tự động hóa điều khiển CADPRO với công trình “Xây dựng hệ thống thiết bị
và phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sát hạch lái xe tự động” và tác
giả Lê Tuấn Minh, Viện Khoa học Vật liệu với công trình: “Dây chuyền công nghệ chế
biến tro bay nhiệt điện Phả Lại công suất 25.000 tấn/tháng”.
Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa nhiệt liệt hoan
nghênh và biểu dương VUSTA, Bộ KH-CN đã tổ chức tốt giải thưởng và đề nghị các nhà
khoa học quan tâm nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng, sản phẩm hàng hóa
Việt Nam; tìm giải pháp cấp bách giúp Nhà nước chống suy giảm kinh tế, đẩy mạnh xuất
khẩu, giảm nhập siêu.

KH-CN Việt Nam phải đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của đất nước
Thứ năm, 16/04/2009, 02:39 (GMT+7)
(SGGP).- Tối qua, 15-4, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng
Sáng tạo KH-CN Việt Nam 2008 (VIFOTEC 2008). Tham dự buổi lễ có đồng chí
Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên
giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Thiện Nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, thời gian tới KH-CN Việt
Nam phải nỗ lực cao, đáp ứng được những yêu cầu thực tế của đời sống kinh tế
– xã hội hiện nay; không chỉ của từng doanh nghiệp mà còn của cả đất nước, từ
những bức xúc của cuộc sống, cũng như công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế
thế giới mà đất nước ta đang thực hiện.
Đồng chí Tô Huy Rứa cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ hoàn thiện hơn
nữa môi trường để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tầng lớp trí thức nói
chung và những nhà nghiên cứu KH-CN nói riêng phát huy được mọi khả năng
sáng tạo của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước...
Năm nay có 35 công trình đoạt giải thưởng (2 nhất, 8 nhì, 12 ba và 13 khuyến
khích ở 6 lĩnh vực: cơ khí và tự động hóa; công nghệ vật liệu; CNTT, điện tử và
viễn thông; công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ bảo vệ
môi trường và sử dụng tài nguyên hợp lý; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử
dụng năng lượng mới.
2 giải nhất lần này thuộc về công trình “Xây dựng hệ thống thiết bị và phần mềm
CNTT-TT phục vụ sát hạch lái xe tự động” của T.S Phạm Hồng Quang (Hà Nội)
và công trình “Dây chuyền công nghệ chế biến tro bay nhiệt điện Phả Lại công
suất 25.000 tấn/tháng” của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học vật liệu (Viện
KH-CN Việt Nam) và Công ty Sông Đà 12.

Cập nhật 23:06 ngày 15-04-2009
Khoa học cần góp phần chống suy giảm kinh tế
NDĐT – Lễ trao giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC 2008) vừa diễn ra tối
nay, 15-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 35 công trình, trong đó có hai giải nhất, tám giải nhì,
12 giải ba và 13 giải khuyến khích đã được vinh danh tại lễ trao giải.

Tám nhóm tác giả nhận giải nhì.
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên
giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Bộ KH-CN, Liên hiệp
các tổ chức Khoa học kỹ thuật Việt Nam... đã tổ chức tốt giải thưởng VIFOTEC trong 14
năm qua.
Được biết, giải thưởng VIFOTEC năm 2009 sẽ hướng trọng tâm vào lĩnh vực công nghệ
cao, môi trường, tiết kiệm năng lượng, ông Tô Huy Rứa đề nghị Ban tổ chức giải thưởng
quan tâm một số vấn đề sau:
Một là, trong điều kiện chúng ta đang tích cực và chủ động thúc đẩy tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế hiện nay, bài toán công nghệ rất cần hướng mạnh vào việc nâng cao chất
lượng, hàm lượng trí tuệ và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và ông Tô Huy Rứa
trao giải nhất cho hai nhóm tác giả.
Hai là, các nhà khoa học, cả khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội cần tìm ra những giải
pháp cấp bách giúp Nhà nước thoát khỏi suy giảm kinh tế, tích cực chủ động ngăn ngừa
lạm phát, đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu…

Thứ ba, đưa lĩnh vực khoa học xã hội và quản lý điều hành kinh tế vĩ mô vào nội dung
xét tặng giải thưởng trong năm nay và những năm tới đây vì đây là những lĩnh vực khoa
học quan trọng. Đồng thời, chúng ta cần mở rộng giải thưởng sao cho những người dân
có sáng kiến, có công trình đều được tham gia và đoạt giải.
Điểm khác biệt của VIFOTEC năm 2008 là thay vì mỗi lĩnh vực trong số sáu lĩnh vực
của Giải thưởng VIFOTEC đều có giải nhất như mọi năm, thì lần này chỉ có hai công
trình đoạt giải nhất.
Trong lĩnh vực Cơ khí - Tự động hóa, công trình "Xây dựng hệ thống thiết bị và phần
mềm công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sát hạch lái xe tự động" của tác giả
Phạm Hồng Quang thuộc Công ty cổ phần Phần mềm tự động hóa điều khiển CADPRO
đã đoạt giải nhất.
Tác giả đã thiết kế hệ thống và nguyên tắc thực hiện tự động hóa hệ thống dựa trên cảm
biến từ trường và máy tính. Sản phẩm của công trình đã ứng dụng cho 16 trung tâm sát
hạch để cấp giấy phép lái xe trong cả nước; thay thế công nghệ và thiết bị nhập khẩu
không những chỉ trong lĩnh vực hẹp sát hạch lái xe tự động mà còn làm tiền đề và cơ sở
để các công trình đầu tư trong nước tin tưởng và sử dụng thiết bị, giải pháp công nghệ
thông tin và truyền thông mà 100% thiết kế và sản xuất bởi khoa học - công nghệ Việt
Nam. Công trình này cũng được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO giải thưởng dành
cho Công trình xuất sắc nhất.
Giải nhất hiếm hoi thứ hai thuộc về công trình "Dây chuyền công nghệ chế tạo tro bay
nhiệt điện Phả Lại công suất 25.000 tấn/tháng" của tác giả Lê Tuấn Minh và cộng sự
thuộc Viện Khoa học Vật liệu thuộc lĩnh vực Công nghệ vật liệu.
Lần đầu tiên trong nước đã đưa ra một giải pháp thiết bị và công nghệ đồng bộ, nhằm
biến một chất phế thải của ngành công nghiệp năng lượng (tro bay nhiệt điện) thành các
sản phẩm có giá trị cao sử dụng làm phụ gia cho công nghệ bê-tông đầm lăn, sản xuất
gạch tuy-nen và cho các mục đích sử dụng đặc biệt khác.
Thiết bị cho dây chuyền công nghệ này hoàn toàn được các tác giả tự thiết kế, chế tạo
trong nước, dễ dàng vận hành, sử dụng phù hợp trình độ lao động hiện có của địa
phương. Dây chuyền chế biến tro bay này đã áp dụng triển khai ở quy mô 24.000
tấn/tháng tại Công ty cổ phần Sông Ðà 12 - Cao Cường. Hiện công ty đang là nhà cung
cấp tro bay đầu tiên và chủ lực cho công trình thủy điện Sơn La và công trình thủy điện
Bản Chác.
Nhận xét về giải thưởng VIFOTEC 2008, GS Hồ Ngọc Trạc, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ
Quỹ VIFOTEC cho biết, chỉ có lĩnh vực CNTT là số công trình tham dự ít hơn năm
ngoái, năm lĩnh vực còn lại đều có những công trình chất lượng tốt hơn mọi năm.
Theo Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Giám đốc Quỹ VIFOTEC, sở dĩ số lượng đề tài lĩnh vực
CNTT ít là vì Việt Nam có rất nhiều giải thưởng CNTT, trong đó có nhiều giải thưởng có
số tiền thưởng lớn, lên đến hàng trăm triệu. Ông Thảo cũng cho biết, từ năm sau, Ban tổ
chức sẽ tăng số tiền thưởng lên, thay vì chỉ có 30 triệu đồng cho giải nhất như năm nay.
Cũng trong tối nay, bà Nil GuhTas, Trưởng đại diện UNIDO, đại diện Tổ chức Sở hữu trí
tuệ thế giới tại Việt Nam đã trao bốn giải thưởng WIPO và Đại sứ quán Thụy Sĩ trao Giải
thưởng Thụy Sĩ dành cho sinh viên. Bộ trưởng KH-CN Hoàng Văn Phong phát động Giải
thưởng VIFOTEC 2009.

