Việt Nam - Cu Ba đẩy mạnh hợp tác về KH&CN
Thứ sáu, 05/01/2018 - 13:33

Ngày 4/1/2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã
có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam bà Lianys Torres Rivera. Tham dự buổi
tiếp có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban quản lý Khu Công
nghệ cao Hòa Lạc, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Viện Nghiên cứu và phát triển
vùng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã điểm lại một số kết quả hợp tác về
KH&CN giữa 2 nước kể từ ngày ký Hiệp định khung về hợp tác Khoa học - Kỹ thuật cấp Chính
phủ năm 1997. Trên cơ sở Hiệp định khung này, hai nước đã tiến hành trao đổi các đoàn
chuyên gia và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thủy sản, du lịch, văn thư
lưu trữ và cơ yếu... Từ năm 2012 trở lại đây, hai nước chú trọng tập trung vào các dự án hợp tác
nghiên cứu chung nhằm tận dụng thế mạnh về KH&CN của mỗi quốc gia... Với những kết quả
đạt được, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mong muốn trong thời gian tới Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ
Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cu Ba sẽ tiếp tục có những hợp tác sâu rộng hơn nữa, đặc
biệt trong việc khai thác thế mạnh KH&CN của mỗi nước vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chúc mừng những kết quả đạt được của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
Đại sứ Lianys Torres Rivera nhấn mạnh, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm qua, trong thành quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ
của Bộ KH&CN. Đại sứ Lianys Torres Rivera cam kết trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ
lực hết sức để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác KH&CN giữa hai nước.
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