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Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức gặp mặt trí thức khoa học
và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2019. Tham dự buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam Đặng Vũ Minh cùng 100 trí thức tiêu biểu là các nhà khoa học đã đạt các giải thưởng
KH&CN trong nước, quốc tế như Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN, Kovalevskaia...

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi Lễ

Trong bài phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đánh giá
cao vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đi đầu trong
việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo
nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận và các công
trình khoa học đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế; các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa
học xã hội đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước và trong đời
sống xã hội đất nước...

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã ghi nhận những đóng góp của giới trí thức nước nhà,
bày tỏ mong muốn các nhà khoa học sáng tạo hơn nữa, và khẳng định, cần có nhiều nhà khoa
học giỏi trong các viện nghiên cứu, các kỹ sư trong các doanh nghiệp... để nhân rộng các kiến
thức vào thực tiễn. Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ luôn trân trọng đội ngũ trí thức
KH&CN và nhiều chính sách KH&CN đã chú trọng phát huy nguồn tiềm năng của đội ngũ trí
thức, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như nỗ lực xóa bỏ cơ chế quản lý hành chính quan
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liêu, gắn KH&CN với thị trường, trao quyền tự chủ cho các tổ chức KH&CN… Cũng tại đây, các
nhà khoa học đã nêu lên những đề xuất, khuyến nghị nhằm được tạo điều kiện thuận lợi hơn
nữa để được tiếp tục cống hiến, nghiên cứu và tiếp cận các công nghệ mới trong bối cảnh
chuyển đổi công nghệ số, và nhanh chóng làm chủ các công nghệ mới để tạo ra nhiều sản
phẩm mới.
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