Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề “Phát huy tinh
thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao
chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội đã vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng
chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng
ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí
Minh; đ/c Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận tổ quốc VN; đồng chí Đặng Vũ Minh,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương
Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội; Đại
diện các bộ, ban, ngành, cùng hơn 640 đại biểu thay mặt cho các các hội ngành toàn quốc và
Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố, đài truyền hình, phát thanh, báo chí v.v... Về phía Hội Thư viện
VN có 3 đ/c được đại diện tham dự Đại hội: đ/c Nguyễn Hữu Giới-Chủ tịch Hội Thư viện VN; đ/c
Kiều Thúy Nga-Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và đ/c Trần Thị Bích Huệ- Phó Chủ tịch Hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, trong
suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần
thứ VII (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT
Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ
2015-2020), Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã
đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến
thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt
động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động tư
vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai
trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có
những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên
hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII trình Đại hội
VIII và ý kiến của các đại biểu thuộc Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố.
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Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đội ngũ trí thức Việt
Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần
tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Từ khi
thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn khẳng
định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức
khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy
phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc
phòng, an ninh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát triển ngày càng lớn
mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng,
phong phú. Chúng ta đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và
các phần thưởng cao quý khác. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát
triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí
thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân
trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham
mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư
vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những
chương trình, đề án, dự án lớn. Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành
viên đã quan tâm tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn
vinh các tập thể, các trí thức tiêu biểu trong cả nước; đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác
quốc tế về khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao
hình ảnh và uy tín của nước ta, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ trí thức khoa học và
công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài….

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, nhiều nơi, nhiều đề tài nghiên cứu
nặng lý thuyết chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ trong thư viện. Nghiên cứu là cần thiết
nhưng không gắn với thực tế, đáp ứng yêu cầu của thực tế thì mình tự thua trên sân nhà. Chúng
ta cứ mải mê nghiên cứu những vấn đề cao siêu mà không để ý những nhu cầu ứng dụng đơn
giản của thực tế để rồi đứng nhìn các doanh nghiệp Việt Nam phải chi trả khoản tiền lớn cho
nước ngoài để giải đáp những vấn đề mà ta không phải không giải quyết được. Tại sao trong
lĩnh vực y học, chúng ta có nhiều bác sỹ giỏi, được quốc tế công nhận? Đó là nhờ có sự gắn
kết tốt, hiệu quả giữa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật với đào tạo, nghiên cứu và ứng
dụng. Ở các lĩnh vực khác, mối liên kết này cần phải rõ nét và hiệu quả hơn nữa. Các nhà khoa
học Việt Nam có thể là các nhà khoa học tốt nhưng chưa chắc là các nhà tư vấn tốt. Đây là
vấn đề cần thay đổi tư duy, kỹ năng và cả văn hóa làm việc để bắt kịp thực tế cũng như thích
ứng với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển
của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam thời gian
tới cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối
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của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ
XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học
và công nghệ, bảo vệ môi trường, an ninh. Liên hiệp Hội là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây
dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt
Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc
trách nhiệm đối với đất nước; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng,
Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công
nhân - nông dân, trí thức. Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng
và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.
Liên hiệp Hội VN phải là địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với tri thức
khoa học, và cả trong công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ
trí thức.

Phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh,
giữ vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại
diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống. Tiếp tục
hoàn thành bộ máy của Liên hiệp hội Việt Nam từ TW tới địa phương. Cấp uỷ và chính quyền
các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới;
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách,
tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam từ TW đến địa phương hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra
192 Ủy viên Hội đồng Trung ương (đ/c Nguyễn Hữu Giới-Chủ tịch Hội Thư viện VN vinh dự trở
thành thành viên của Hội đồng TƯ khóa VIII); đồng thời Đại hội cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra
Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII gồm 9 đồng chí (đ/c Nguyễn Hữu Giới-Chủ tịch Hội Thư viện
VN được bầu là thành viên của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội VN)./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện.
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Quang cảnh Đại hội

Thủ KHKT
Hội
tưởng Việt
Chính
Nam
phủtham
Nguyễn
gia Điều
Xuânhành
PhúcĐại
và hội
GS TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các
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GS TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam phát biểu Khai mạc
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Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
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Các đ/c Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
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Đ/c Phạm
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tịch
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Liên
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hiệp
trưng
Hội bày
VN (ngoài
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Nguồn:
Trang
VUSTA
ngày
25/12/2020.
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