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40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

Lời nói đầu

T                                                             ừ xa xưa, cha ông ta đã từng nói “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”. Việc 
trọng dụng nhân tài, chiêu hiền đãi sỹ đã là truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ta. Từ sau cách mạng Tháng Tám, Đảng, Bác Hồ đã nâng lên thành tầm 

nhìn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước: 
trí thức là vốn quý của dân tộc. Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, 
thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Với đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ 
đông đảo đã luôn có vai trò trong quá trình phát triển.

Bốn mươi năm (1982 - 2022), Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội đã trở thành 
mái nhà chung của những trí thức; những nhà khoa học công nghệ cùng nhau nỗ lực 
góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô yêu dấu.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (gọi tắt là Liên hiệp Hội Hà 
Nội) được thành lập ngày 9 tháng 12 năm 1982 theo Quyết định số 16/TCCQ của 
UBND TP. Hà Nội. Liên hiệp Hội Hà Nội là tổ chức chính trị xã hội của trí thức 
khoa học công nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với các đoàn thể chính trị xã 
hội khác làm nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và 
đất nước.

Bốn mươi năm xây dựng và phát triển, trải qua 8 kỳ đại hội cùng với những 
thuận lợi và khó khăn, thách thức. Liên hiệp Hội Hà Nội đã không phụ lòng tin và 
sự ủy thác của Thành ủy, chính quyền Thành phố và nhân dân. Là hội khoa học địa 
phương được thành lập đầu tiên trong cả nước, bốn mươi năm qua Liên hiệp Hội 
Hà Nội thực sự là nơi quy tụ đội ngũ những nhà khoa học công nghệ trên địa bàn; là 
cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền Thành phố với giới  trí thức; là nơi phát huy tinh 
thần đoàn kết, trí tuệ và sáng tạo để có những ý kiến tư vấn, phản biện giám định 
xã hội xác đáng tạo nên sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp phát triển Thủ đô. Bốn 
mươi năm qua, Liên hiệp Hội Hà Nội còn là một kênh góp phần nâng cao dân trí, 
phổ biến, áp dụng các tiến bộ KHKT tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG  

TS. LÊ XUÂN RAO

BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 

THS. NGUYỄN LONG - PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH - PHÓ CHỦ TỊCH

TS. ĐÀO NGỌC NGHIÊM, THS. NHÀ BÁO NGUYỄN MINH BÀI

THỰC HIỆN NỘI DUNG

TRẦN ĐÌNH TRÍ, PHẠM HÙNG SƠN, NGUYỄN THỊ THOA   

PHẠM THỊ HOA, CHU THỊ HIÊN, NGUYỄN THỊ QUANG ANH 

ANH TUẤN, NGUYỄN HỢI 
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, được sự chỉ đạo của Đảng đoàn và 
Thường trực Liên hiệp Hội, Ban biên tập nội dung đã tiến hành biên tập Kỷ yếu 
“Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 40 năm xây dựng và phát 
triển”. Đây thật sự là một ấn phẩm ghi lại dấu ấn cả một chặng đường 40 năm dựng 
xây và phát triển cùng những đóng góp của biết bao đội ngũ trí thức khoa học công 
nghệ Thủ đô.

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn cuốn kỷ yếu Ban biên tập gặp rất nhiều 
khó khăn về tài liệu, tư liệu, hình ảnh; đặc biệt là của giai đoạn đầu khi Liên hiệp 
Hội mới được thành lập. Song, với sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Hà Nội, 
được sự quan tâm giúp đỡ của các hội, các đơn vị trực thuộc đã góp ý, cung cấp 
tư liệu, tham gia biên soạn để cuốn kỷ yếu được hoàn thành. 

Với khuôn khổ của cuốn kỷ yếu này không thể phản ánh đầy đủ lịch sử 40 
năm xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Hà Nội, chắc chắn còn nhiều hạn chế và 
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thế hệ trí thức, những 
nhà khoa học Thủ đô nhằm bổ sung, chỉnh lý để có được một ấn phẩm hoàn thiện 
hơn trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
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PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, THÀNH PHỐ, LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM  
GHI NHẬN VÀ TRAO TẶNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HÀ NỘI

Huân chương Lao động hạng Nhất
(năm 2002, năm 2012, năm 2022)

Huân chương Lao động hạng Nhì  
(năm 1997, năm 2017)

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. 
Hà Nội tặng Cờ Trí thức Khoa 
học - Công nghệ Thủ đô “Đoàn 
kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát 
triển”

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội 
tặng Đơn vị xuất sắc trong 
phong trào thi đua

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 
tặng Cờ Trí thức Khoa học - Công nghệ 
Thủ đô “Trí tuệ - Đoàn kết - Phát triển”
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“Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản 
chung của toàn dân. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật phải ra sức đem hiểu biết của mình truyền bá rộng 
rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi 
đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới 
giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được 
cải thiện về mọi mặt.”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tại Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (ngày 
18/5/1963).

Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt 

quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc 

biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn 

hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ 

trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức 

mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất 

lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ 

trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.



10 11

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Hà Nội (9/12/1982-9/12/2022), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban MTTQ Thành phố Hà Nội, tôi gửi tới các hội thành viên, các đơn vị khoa học và công 
nghệ, cán bộ, hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội qua các thời 
kỳ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Hà Nội đã vượt qua khó khăn, thử thách, bằng trí tuệ và niềm say mê cũng như ý 
thức, trách nhiệm cao đối với Thủ đô, đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật Thủ đô đã đoàn 
kết, nỗ lực và phát huy cao độ tinh thần lao động sáng tạo, đưa các hoạt động của Liên 
hiệp Hội từng bước phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực như: 
tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo 
vệ môi trường; giáo dục đào tạo, thông tin, phổ biến kiến thức, động viên phong trào quần 
chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ, tôn vinh trí thức, hợp tác quốc tế 
về khoa học, công nghệ... Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày 
càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức 
khoa học và công nghệ, có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới 
của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Thành ủy và các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế - xã hội của Thành phố. Những thành tựu đạt được của Thủ đô Hà Nội có sự đóng góp, 
cống hiến tích cực, bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm với tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức 
khoa học công nghệ Thủ đô.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, 
tôi biểu dương, trân trọng đánh giá cao những đóng góp, cống hiến và chúc mừng những 
thành tích đáng tự hào của các thế hệ cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà 
Nội, đội ngũ trí thức, nhà khoa học kỹ thuật Thủ đô trong 40 năm qua.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã và đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại 

Thư chúc mừng của đồng chí ĐINH TIẾN DŨNG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
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hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII; 
tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị “Về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” với quyết tâm “Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần 
“Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Thủ đô Hà Nội”. Theo đó, Hà Nội phải lấy “Khoa học, công nghệ cao và đổi mới 
sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn lực, để khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của Thủ đô về khoa học, công 
nghệ. Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát 
triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực ...”.

 Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Thành phố trong thời 
gian tới, Thành ủy mong muốn đội ngũ trí thức Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò tiên phong 
trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư 
vấn, phản biện, giám định xã hội, hoạt động giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, tập 
huấn, phổ biến kiến thức… đồng hành cùng với Thành phố trong việc triển khai thực hiện 
hiệu quả các Chương trình công tác của Thành ủy, đặc biệt là Chương trình 07 của Thành 
ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai 
đoạn 2021-2025”. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố tiếp tục nêu cao vị trí, vai trò tập 
hợp, đoàn kết rộng rãi, phát huy hiệu quả tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội 
ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học… trong việc tham mưu đề xuất, góp phần thúc đẩy, 
phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, phát huy 
truyền thống ngàn năm văn hiến, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý 
chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” có chất 
lượng sống cao, phát triển toàn diện, bền vững.

Với niềm tin vào truyền thống tốt đẹp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà 
Nội, với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, tôi tin tưởng đội ngũ trí thức, 
khoa học kỹ thuật của Thủ đô sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát 
triển Thủ đô và đất nước. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. 
Chúc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Thân ái,

ĐINH TIẾN DŨNG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội
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Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ - 
Tiềm năng và niềm tin để Hà Nội phát triển bền vững

Trần Sỹ Thanh

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố Anh hùng, thành phố vì hòa bình, 
thành phố sáng tạo. Hà Nội cũng là nơi tập trung đông đảo đội ngũ trí thức, nhà 

khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Thành phố luôn coi đây 
là niềm tự hào và là nguồn lực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và 
đất nước.

Bốn mươi năm qua, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (Liên hiệp Hội 
Hà Nội) với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đã phát huy trí tuệ, tiềm năng của đội ngũ 
trí thức Thủ đô. Liên hiệp Hội Hà Nội đã bám sát các định hướng phát triển của đất nước 
và Thành phố, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô phát huy các nguồn lực 
tiềm năng, chung sức đồng lòng cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội, xây dựng Hà Nội phát 
triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Những kết quả Thành phố đạt được có sự 
đóng góp, cống hiến trách nhiệm, hiệu quả, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức, các 
nhà khoa học, nhà quản lý khoa học công nghệ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành 
phố nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự đóng góp của Liên hiệp Hội Hà Nội trong thời 
gian qua.

Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Những năm qua, Hà Nội có bước 
phát triển khá toàn diện, song cũng đang đứng trước nhiều thách thức lớn như ô nhiễm môi 
trường, ùn tắc giao thông, thu hút người tài, sự gia tăng dân số cơ học từ các địa phương... 
Với mong muốn xây dựng Thủ đô “xanh, thông minh, hiện đại có chất lượng sống cao, 
phát triển toàn diện, bền vững và kết nối toàn cầu”, Thành phố đã xác định ba khâu đột phá 
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để phát triển là xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. Hà Nội cũng đặt mục tiêu xây dựng đô thị thông minh bền vững... Để thực hiện 
hiệu quả các khâu đột phá cũng như mục tiêu trên, Hà Nội rất cần đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, khoa học, công nghệ hiện đại để xây dựng chính phủ điện tử, phát triển Hà 
Nội thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - thành phố thông minh, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng. 

Nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu này, Thành phố mong muốn Liên hiệp Hội 
Hà Nội tiếp tục nêu cao vị trí vai trò, tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy nguồn lực chất 
lượng cao của khoa học công nghệ để góp phần giải quyết những vấn đề lớn của Thủ đô. 
Liên hiệp Hội, trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp sức mạnh trí thức đa 
ngành của các hội thành viên để thực hiện tốt chức năng tư vấn giám sát, phản biện xã hội 
cũng như tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức; đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng 
tạo khoa học công nghệ… góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 
vững của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Hà Nội cần chủ động, tham mưu, bám sát sự chỉ đạo của 
Thành ủy, UBND Thành phố và tình hình thực tế của Thủ đô để đề xuất với Thành phố 
những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động, chế độ chính sách đối với đội ngũ trí 
thức. UBND Thành phố cũng sẽ có những giải pháp và chỉ đạo cụ thể với những khuyến 
nghị của Liên hiệp Hội về cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, các chuyên 
gia của Liên hiệp Hội và các hội thành viên có điều kiện thuận lợi tiếp cận và tham gia 
các chương trình phát triển của thành phố thông minh, sáng tạo; hoàn thành tốt chức năng 
giám định, tư vấn, phản biện xã hội theo Quyết định số 25/2022/QĐ - UBND của Ủy ban 
nhân dân Thành phố;…

Diện mạo và vị thế của Thủ đô hôm nay được tạo dựng bởi sự tổng hòa sức mạnh của 
Thành phố. Thành phố ghi nhận sự đóng góp, sáng tạo của đội ngũ trí thức Thủ đô qua 
các thời kỳ. Nhân kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Thành phố Hà Nội, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các thế hệ trí 
thức Thủ đô; đồng thời mong muốn bằng sự đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đội ngũ trí thức Thủ 
đô với hơn 5 vạn hội viên trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có uy tín lớn trong 
và ngoài nước sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, nguồn lực sáng tạo của trí thức Thủ đô trong 
hành trình tiếp theo. Thành phố tin tưởng rằng, Liên hiệp Hội Hà Nội sẽ có những đóng 
góp xứng đáng, góp phần xây dựng Thành phố Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
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thức, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng. Công tác tổ chức và phối 
hợp về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, 
Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng đã thu hút đông đảo các tác giả tham 
gia dự thi, chất lượng các công trình giải pháp qua đó cũng đã nâng lên… Qua đó, đội ngũ 
trí thức khoa học công nghệ của Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội đã tham góp được 
nhiều ý kiến sát thực, khách quan trên cơ sở khoa học đóng góp cho các đề án, dự án, các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và của cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà 
Nội, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Hà Nội đã đạt được trong những năm qua và xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến 
toàn thể đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của Thủ đô. 

Tôi cũng tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đáng tự hào của các thế hệ trí thức 
Thủ đô, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ tiếp tục viết tiếp những trang 
truyền thống giàu tâm huyết và không ngừng đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức Thủ đô, 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô và đất nước.

Một lần nữa kính chúc các nhà khoa học, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ 
dưới mái nhà chung Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sức khỏe và nhiều 
thành công.

Thân ái.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Thư chúc mừng của TSKH. PHAN XUÂN DŨNG
 Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà 
Nội, thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các thế hệ trí thức khoa học và công nghệ của Thủ đô đã và 
đang gắn bó dưới mái nhà chung Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lời chúc 
sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất.

Xuất phát từ vai trò là cầu nối trí thức với Đảng, Nhà nước, chính quyền Thành phố và 
nhân dân Hà Nội, trong suốt bốn thập kỷ dựng xây và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Hà Nội đã và đang khẳng định được vị thế, vai trò của mình, thực sự trở 
thành một mái nhà chung, một địa chỉ tin cậy của giới trí thức khoa học công nghệ Thủ đô, 
nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đang 
hoạt động trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, bằng trách nhiệm, sự tâm huyết và trên hết là 
tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến, Hà Nội – Thành phố vì Hòa Bình, Thủ đô của 
lương tri và phẩm giá con người, trái tim của cả nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định được vai trò và vị thế thông qua 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội; nghiên cứu và chuyển giao thành công các thành tựu khoa học và công 
nghệ, đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống, mang lại giá trị kinh tế cao…

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, các hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT 
Hà Nội và các hội thành viên đã có nhiều đổi mới tích cực; công tác tập hợp, tôn vinh trí 
thức có nhiều sáng tạo và tổ chức thường xuyên, có tác dụng động viên trí thức tham gia 
vào các hoạt động khoa học công nghệ của Thủ đô. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến 

TSKH. Phan Xuân Dũng
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LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, THÀNH PHỐ, LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM
VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HÀ NỘI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương 
Đinh Thế Huynh và đội ngũ trí 
thức Việt Nam (năm 2015).

Đồng chí Đỗ Mười 
Tổng Bí thư

BCH Trung ương Đảng 
thăm và làm việc với 

Liên hiệp Hội Hà Nội.

Nguyên Phó 
Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Bình 
và các trí thức 
Thủ đô tại Hội 
thảo về đổi mới 
căn bản toàn diện 
GD&ĐT Việt Nam 
(năm 2012).

Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam, Phó Chủ 
tịch UBND TP. Hà Nội 
Nguyễn Doãn Toản và 
đội ngũ trí thức Thủ 
đô tại Lễ phát động 
chương trình “Bữa ăn 
an toàn” (năm 2017).

Phó Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Doan 
trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất lần 2 
cho Liên hiệp Hội Hà Nội 
(năm 2012).
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Đồng chí Lê Văn Lương - 
Bí thư Thành ủy Hà Nội, 
đồng chí Nguyễn Đông - 
Phó Bí thư Thành ủy và 
đồng chí Vũ Anh Tuấn - Ủy 
viên Thường vụ Thành ủy 
làm việc với Liên hiệp Hội 
Hà Nội.

Đồng chí Lê Xuân Tùng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội 
trao bức trướng cho 
Liên hiệp Hội Hà Nội 
(năm 1998).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội làm 
việc với Liên hiệp các Hội 
KH&KT Hà Nội 
(năm 2002).

Đồng chí Phạm Quang Nghị - 
Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội 
tặng Cờ cho Liên hiệp Hội 
Hà Nội (năm 2009).

GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy 
Hà Nội phát biểu tại Hội nghị sơ 
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 
CT/TƯ (tháng 11-2003).

TS. Nguyễn Công Soái - Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
phát biểu tại Hội nghị chuyển giao 
kết quả nghiên cứu Khoa học & 
Công nghệ (năm 2011).



20 21

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy Hà Nội, 
đồng chí Hoàng Văn Nghiên - Ủy 

viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà 

Nội, đồng chí Phạm Lợi - Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành 

phố Hà Nội làm việc với Thường 
trực Liên hiệp Hội Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy 
Hà Nội  dự và chúc mừng 
Liên hiệp các Hội KH&KT 
Hà Nội nhân kỷ niệm 35 năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 

Bí thư Thường trực Thành ủy 
Hà Nội  tại buổi làm việc với 

các nhà khoa học và 
công nghệ của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị 
Bích Ngọc - Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Hà Nội 
làm việc với Lãnh đạo 
Lien hiệp Hội trong buổi 
triển khai Nghị quyết của 
Thành ủy về công tác của 
Liên hiệp Hội.

TS.BS Nguyễn Quốc Triệu 
- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà 
Nội chủ trì Hội nghị “Đào tạo 

và sử dụng nhân tài” 
(năm 2002).

Đồng chí Phạm Quang Nghị - 
Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội, 
đồng chí Nguyễn Thế Thảo - 
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch UBND 
TP. Hà Nội cùng lãnh đạo 
LHH Hà Nội tại Hội nghị 
Tổng kết Đại lễ kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội 
(tháng 01-2011).
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GS.TSKH Đặng Vũ Minh - 
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt 

Nam tặng Cờ ghi nhận những 
đóng góp của Liên hiệp Hội 

Hà Nội (năm 2012).

TSKH Phan Xuân Dũng - 
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt 
Nam trao tặng Cờ cho Liên 
hiệp Hội Hà Nội (năm 2020).

GS.TS Hà Học Trạc - 
Chủ tịch Liên hiệp Hội 
Việt Nam trao Bằng khen 
cho Liên hiệp Hội Hà Nội 
(năm 1998).
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI:

BỐN MƯƠI NĂM XÂY DỰNG - TRƯỞNG THÀNH

Bốn mươi năm xây dựng 
mái nhà chung, Liên 

hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Hà Nội đã từng 
bước khẳng định vị trí, vai 
trò và những đóng góp to lớn 
của đội ngũ trí thức khoa học 
công nghệ vào công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội 
Thủ đô.

Hành trình bốn thập 
niên xây dựng và phát triển 
của Liên hiệp Hội Hà Nội 
được khai mở bởi ý chí, khát 
vọng cống hiến của đội ngũ 
trí thức Thủ đô. Trong bối 
cảnh những năm đầu thập 

niên 80 của thế kỷ 20, trước 
thềm đổi mới, đội ngũ trí 
thức Thủ đô đứng trước yêu 
cầu cần tập hợp, đoàn kết lực 
lượng nhằm phát huy sức 
mạnh tập thể để cùng đóng 
góp vào những vấn đề lớn 
của Thủ đô và đất nước. Từ 
những yêu cầu cấp thiết ấy, 
được sự cho phép của thành 
phố, trí thức Thủ đô đã tập 
hợp và tổ chức Đại hội lần 
thứ nhất thành lập Hội Liên 
hiệp Khoa học và Kỹ thuật 
Hà Nội (9/12/1982) và được 
UBND thành phố công nhận 
tại Quyết định số 16/TCCQ 

ngày 6/1/1983 của UBND 
TP.Hà Nội. Việc ra đời này, 
đã đánh dấu một bước ngoặt 
đối với đội ngũ những người 
làm khoa học công nghệ Thủ 
đô. Hội liên hiệp Khoa học 
và Kỹ thuật Hà Nội cũng là  
Hội khoa học và kỹ thuật địa 
phương được hình thành sớm 
nhất trong cả nước. Mười 
năm sau ngày ra đời, Hội liên 
hiệp Khoa học và Kỹ thuật 
Hà Nội được đổi tên thành 
Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Hà Nội (gọi tắt là 
Liên hiệp Hội Hà Nội). Suốt 
những năm qua, Liên hiệp 

TS Lê Xuân Rao

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội 

Hội đã là ngôi nhà chung 
của đội ngũ trí thức khoa học 
công nghệ Thủ đô; gắn liền 
với hành trình tạo dựng uy 
tín, niềm tin, trách nhiệm của 
một tổ chức chính trị xã hội.

Đầu thập kỷ 80, Hà 
Nội nói riêng và cả nước nói 
chung đã trải qua biết bao 
nhiêu khó khăn thách thức. 
Ngay từ khi mới ra đời, Liên 
hiệp Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Hà Nội vừa phải củng 
cố để phát triển; vừa phải 
tìm cho mình một hướng 
hoạt động hiệu quả nhất. 
Cả một chặng đường đã 
qua, Liên hiệp Hội Hà Nội 
luôn nỗ lực từng bước xây 
dựng củng cố và phát triển 
tổ chức; kiên định thực hiện 
tốt sứ mệnh tập hợp đoàn 
kết phát huy vai trò của đội 
ngũ trí thức Thủ đô. Từ con 
số hơn trăm hội viên những 

năm đầu, Liên hiệp Hội đã 
không ngừng phát triển cả về 
chất và lượng. Đến nay Liên 
hiệp Hội Hà Nội có 18 Viện, 
Trung tâm, Câu lạc bộ khoa 
học và công nghệ. 38 Hội 
thành viên với tổng số hơn 
50 nghìn hội viên là những 
cán bộ khoa học đã nghỉ hưu 
hay đang công tác tại các cơ 
quan, đơn vị của Thành phố 
Hà Nội và Trung ương, trong 
đó có nhiều nhà khoa học có 
chuyên môn giỏi, đầu ngành 
của các lĩnh vực khoa học và 
công nghệ.

Suốt chặng đường 40 
năm qua, Liên hiệp Hội Hà 
Nội đã và đang bám sát các 
định hướng phát triển của 
Nhà nước và Thành phố. Đó 
là: gắn  thực tiễn phát triển 
kinh tế xã hội Thủ đô, với 
các chỉ tiêu được Đại hội 
Đảng bộ Thành phố đặt ra. 

Được sự quan tâm của Trung 
ương và Thành phố, Liên 
hiệp Hội đã luôn đổi mới 
nội dung hoạt động qua từng 
khóa bằng các mục tiêu cụ 
thể, bằng các giải pháp khả 
thi và bằng chính sức mạnh 
nội sinh của mình. Đấy 
chính là một nguyên nhân để 
Liên hiệp Hội thực hiện tốt, 
có hiệu quả các chương trình 
hoạt động của mình, đáp ứng 
được yêu cầu của Thành phố. 
Có thể thấy những năm gần 
đây, các hoạt động của Liên 
hiệp Hội Hà Nội và các hội 
thành viên đã đi vào những 
vấn đề đang được Thành phố 
và cộng đồng quan tâm như: 
hoàn thiện hệ thống văn bản 
pháp luật, định hướng mục 
tiêu phát triển thành phố hài 
hoà giữa bảo tồn, tái thiết và 
xây dựng mới; Giải quyết bài 
toán giảm ùn tắc giao thông 
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nội đô, về quy hoạch, về chất 
lượng môi trường đô thị…
Liên hiệp Hội đã tập trung 
giải đáp câu hỏi: Làm sao có 
thể tập hợp, khai thác được 
chất xám của đội ngũ trí thức 
khoa học công nghệ lớn nhất 
nước? Tuy vẫn còn những 
hạn chế, nhưng những năm 
qua Liên hiệp Hội đã tham 
mưu cho lãnh đạo Thành phố 
để triển khai liên kết nhiều 
Dự án với các cơ quan khoa 
học lớn trên địa bàn. Cùng 
với đó Liên hiệp Hội thường 
xuyên phát hiện, động viên 
và tôn vinh các nhà khoa học  
có nhiều sáng tạo, nhiều giải 
pháp hay, nhiều  đề tài được 
ứng dụng tốt vào cuộc sống. 
Hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức, nghiên 
cứu ứng dụng khoa học 
công nghệ được chú trọng. 
Công tác tổ chức, phối hợp 
giữa Liên hiệp Hội và các 

cơ quan hữu quan về Giải 
thưởng Sáng tạo Khoa học 
Công nghệ, Hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi 
Sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu 
niên nhi đồng đã thu hút 
đông đảo các tác giả tham 
gia dự thi, chất lượng các 
công trình, giải pháp được 
công đồng quan tâm  hơn; 
nhiều công trình giải pháp có 
những đóng góp tích cực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội 
của Thủ đô và đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ tư 
vấn, phản biện và giám định 
xã hội, Liên hiệp Hội Hà 
Nội và các hội thành viên đã 
tích cực, chủ động tham gia 
một cách hiệu quả, với đội 
ngũ chuyên gia thuộc nhiều 
lĩnh vực; những năm qua 
đội ngũ trí thức khoa học 
công nghệ Thủ đô đã phối 
hợp cùng các Sở, ban ngành 
thành phố, đặc biệt cùng 

với MTTQ Thành phố góp 
ý, đóng góp với Thành phố 
và các ngành trong việc xây 
dựng và thực hiện các Dự án 
Luật trình Quốc hội, các Dự 
thảo, văn kiện của Đại hội 
Đảng và một số Nghị quyết 
của Trung ương Đảng, các 
chính sách, chương trình, dự 
án, đề án phát triển kinh tế - 
xã hội, giáo dục, y tế, khoa 
học công nghệ, môi trường, 
quy hoạch, giao thông, nông 
nghiệp… đây là những vấn 
đề có tính phức tạp đa ngành, 
nhờ làm tốt chức năng quan 
trọng này, vai trò, vị thế, uy 
tín của Liên hiệp Hội ngày 
một được khẳng định.

Công tác nghiên cứu 
khoa học, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ, đã 
được Liên hiệp Hội Hà Nội 
và các Hội thành viên đẩy 
mạnh nghiên cứu và triển 
khai. Chỉ tính trong 5 năm 

Đại biểu dự Hội nghị BCH mở rộng Liên hiệp Hội Hà Nội: Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII

trở lại đây nhiều đề tài cấp 
Nhà nước và hàng trăm đề 
tài cấp Bộ, cấp cơ sở được 
triển khai. Thông qua các 
kết quả này, đã đưa nhiều 
tiến bộ khoa học công nghệ 
vào sản xuất và đời sống, 
góp phần phát triển nâng 
cao năng suất, chất lượng 
kinh tế Thủ đô.

Liên hiệp Hội đã tổ 
chức và tham gia nhiều giải 
thưởng Khoa học công nghệ. 
Bằng những kết quả đạt được 
qua các giải thưởng, Liên 
hiệp Hội đã tôn vinh, lan tỏa 
được phong trào tham gia 
hàng năm, không chỉ nhiều 
về số lượng mà còn mạnh 
về chất lượng luôn được 
Liên hiệp các Hội Khoa học 
& Kỹ thuật Việt Nam đánh 
giá cao. Chỉ tính riêng từ 
năm 2015 đến nay, Ban Tổ 
chức Giải thưởng Sáng tạo 
Khoa học Công nghệ Việt 
Nam Thành phố Hà Nội đã 
gửi lên Ban Tổ chức Giải 
thưởng Trung ương 30 công 
trình và đạt 22 giải thuộc 
các lĩnh vực khác nhau, tỷ lệ 
đạt giải chiếm khoảng 73% 
công trình đăng ký dự thi. 
Ghi nhận những thành tích 
xuất sắc trong việc tổ chức, 
tuyên truyền và phổ biến 
Giải thưởng Sáng tạo Khoa 
học Công nghệ Việt Nam, 

Ban Tổ chức Giải thưởng 
Khoa học công nghệ Việt 
Nam đã tặng nhiều Bằng 
khen và Cờ thi đua cho Liên 
hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Hà Nội. Bên cạnh 
đó, trên 16 lượt tác giả của 
các công trình đạt giải xuất 
sắc được trao tặng Bằng 
khen của Thủ tướng Chính 
phủ; nhiều hội viên của 
Liên hiệp Hội Hà Nội được 
vinh danh là trí thức KHCN 
tiêu biểu.

Bốn thập niên xây 
dựng và phát triển, bên cạnh 
thuận lợi cũng có những 
khó khăn thử thách. Song 
với ý chí quyết tâm của đội 
ngũ trí thức KHCN Thủ đô 
ngàn năm văn hiến, trải qua 
8 kỳ đại hội thành công, tinh 
thần phát triển của Liên hiệp 
Hội được thể hiện qua mỗi 
chủ đề đại hội như sợi chỉ 
đỏ xuyên suốt, kim chỉ nam 
hành động cho cả nhiệm kỳ. 
Liên hiệp Hội quán triệt yêu 
cầu của Nghị quyết 15-NQ/
TW của Bộ Chính trị  ngày 
05 tháng 5 năm 2022: “Hà 
Nội phải lấy khoa học, công 
nghệ cao và đổi mới sáng 
tạo là động lực then chốt để 
phát triển kinh tế - xã hội. 
Huy động và sử dụng có 
hiệu quả mọi nguồn lực, để 
khai thác tốt nhất tiềm năng, 

lợi thế của Thủ đô về khoa 
học công nghệ. Đẩy mạnh 
nghiên cứu và chuyển giao, 
ứng dụng, phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, xây dựng Hà Nội 
trở thành trung tâm đổi mới 
sáng tạo, nghiên cứu, phát 
triển, chuyển giao công 
nghệ hàng đầu của cả nước 
và khu vực…” 

Tiếp nối truyền thống 
của trí thức Thủ đô, nhiệm 
kỳ 2020-2025 Liên hiệp Hội 
phấn đấu tăng cường kết nối, 
đổi mới hoạt động, phát huy 
hiệu quả tiềm lực, nguồn lực 
trí tuệ để đồng hành vì sự 
phát triển Thủ đô bền vững, 
hiện đại, thông minh, với tinh 
thần Đoàn kết - Đổi mới - 
Sáng tạo - Phát triển. Qua hai 
năm đầu (2021, 2022), mặc 
dù hoạt động trong bối cảnh 
vô cùng khó khăn do dịch 
Covid-19 gây ra, điều kiện 
kinh tế xã hội cũng có nhiều 
thay đổi, nhưng đội ngũ trí 
thức Khoa học công nghệ 
Thủ đô đã bám sát các định 
hướng phát triển và Chương 
trình lớn mà Đại hội Đảng bộ 
Thành phố đề ra và các mục 
tiêu trong nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc. Hoạt 
động của Liên hiệp các Hội 
KH&KT Hà Nội có nhiều 
đổi mới trong phương thức 
lãnh đạo nổi bật là:
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Công tác tổ chức phát 
triển hội viên, lần đầu tiên 
triển khai kết nạp hội viên 
liên kết là doanh nghiệp trên 
địa bàn và các hội viên danh 
dự là những nhà khoa học đầu 
ngành thuộc các trung tâm, 
viện, trường và cả những nhà 
khoa học ở nước ngoài. Việc 
ứng dụng chuyển giao công 
nghệ vào thực tế ngày càng 
tăng; Triển khai sắp xếp các 
hội thành viên theo nhóm 
liên ngành để xây dựng kế 
hoạch, chương trình công 
tác năm, nhiệm kỳ nhằm giải 
quyết những vấn đề thực tế 
mà một hội đơn lẻ không làm 
được; yêu cầu các thành viên 
trong Ban chấp hành, Ban 
Thường vụ và Thường trực 
đăng ký kế hoạch làm việc 
năm cũng như nhiệm kỳ để 

thuận tiện cho việc đánh giá 
công tác các cá nhân, các hội. 
Kết quả số lượng của những 
hội thảo khoa học, hội nghị 
về tư vấn, phản biện tăng lên 
cả về số lượng, chất lượng và 
nhiều giải pháp đã được tiếp 
nhận triển khai trong thực 
tế được Thành phố đánh giá 
cao. Chính vì vậy lần đầu 
tiên Liên hiệp Hội được giao 
chủ trì Đề án “Đẩy mạnh 
đổi mới sáng tạo, ứng dụng 
chuyển giao công nghệ, phổ 
biến, tập huấn kiến thức về 
khoa học công nghệ trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội” là 
Đề án thuộc Chương trình 07 
“Đẩy mạnh phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 
2025” là 1 trong 10 Chương 

trình công tác của Thành uỷ 
để triển khai Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần 
thứ XVII.

Để đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng và chuyển giao công 
nghệ: Liên hiệp Hội đã thành 
lập các ban tư vấn để hỗ trợ 
các hội thành viên tham gia 
nghiên cứu khoa học. Thực 
hiện tốt chức năng “tập hợp 
đoàn kết đội ngũ trí thức, 
khoa học và công nghệ, điều 
hòa, phối hợp hoạt động của 
các hội thành viên và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các 
hội và giới trí thức khoa học 
công nghệ  phát huy tiềm 
năng trí tuệ của mình phục 
vụ phát triển kinh tế xã hội. 
Kết quả số lượng các đề tài 
nghiên cứu khoa học đăng ký 

cấp thành phố tăng và đề tài 
được tuyển chọn tăng.

Lĩnh vực tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: 
Liên hiệp Hội đã chủ động, 
tích cực phối hợp với Sở 
Khoa học & Công nghệ, 
Sở Tư pháp hoàn thiện văn 
bản tham mưu trình UBND 
Thành phố ban hành Quyết 
định số 25/2022/QĐ-UBND 
ngày 12/6/2022 về hoạt động 
tư vấn, phản biện, giám định 
xã hội của Liên hiệp các 
Hội KH&KT Thành phố Hà 
Nội (thay thế Quyết định 
71/2013/QĐ-UBND). Kết 
quả đã tạo điều kiện cho Liên 
hiệp Hội cũng như các hội 
thành viên được Thành phố 
đặt hàng hoặc chủ động tham 
gia công tác tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội 
với tinh thần phản ánh trung 
thực, khách quan ý kiến của 
đội ngũ trí thức khoa học và 
công nghệ đóng góp tích cực 
vào việc hoạch định đường 
lối đổi mới của Đảng và các 
dự án phát triển kinh tế - xã 
hội của Thành phố. 

Nhìn lại cả một chặng 
đường 40 năm, dưới mái nhà 
chung Liên hiệp Hội, đội ngũ 
trí thức KHCN Thủ đô đã 
cùng nhau cống hiến tâm sức, 
trí tuệ góp phần cùng Thủ đô 
phát triển và hội nhập. Để đạt 
được những thành công của 
cả chặng đường 40 năm qua 
là công sức nỗ lực, sáng tạo 
của nhiều thế hệ trí thức khoa 
học công nghệ Thành phố. 
Đặc biệt, Liên hiệp Hội Hà 

Nội còn có sự chỉ đạo, quan 
tâm của lãnh đạo của Thành 
ủy, UBND Thành phố, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam; sự quan 
tâm, phối hợp chặt chẽ của 
UBMTTQ Thành phố và các 
Sở, Ban ngành, quận, huyện .

Viết tiếp truyền thống 
40 năm. Liên hiệp Hội Hà 
Nội luôn phát huy tinh thần 
đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, 
phấn đấu vượt mọi khó khăn 
hoàn thành tốt chức năng và 
nhiệm vụ của mình để có 
những đóng góp xứng đáng, 
xây dựng Thủ đô trở thành 
thành phố “xanh, thông 
minh, hiện đại có chất lượng 
sống cao, phát triển toàn 
diện, bền vững và kết nối 
toàn cầu”.

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại 
Hội thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Trung ương.

TS Lê Xuân Rao - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội phát biểu tại Hội thảo 
Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Hà Nội.
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT HÀ NỘI QUA 8 KỲ ĐẠI HỘI

GS.TSKH Nguyễn Thiên Phúc - Chủ tịch
KS. Lê Thiên Kha - Phó Chủ tịch Thường trực (12/1982 – 9/1986)
TS. Vũ Hoan - Phó Chủ tịch Thường trực (Từ 9/1986)
GS.TS Lê Duy Thước - Phó Chủ tịch
PGS.TS Trương Tùng - Phó Chủ tịch
GS.TSKH Nguyễn Năng An - Phó Chủ tịch 
KS. Tạ Quang Đà - Tổng Thư ký

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội (Liên hiệp Hội Hà Nội) được thành lập 9/12/1982 
- đây là hội KH&KT địa phương được thành lập sớm nhất trong cả nước theo tinh 

thần NQ 37 của Bộ Chính trị (khóa IV) và NQ 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 
(khóa VIII). Liên hiệp Hội Hà Nội là tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học và công 
nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với các đoàn thể chính trị xã hội khác làm nòng cốt 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Liên hiệp Hội Hà Nội 
còn là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong suốt hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Hà Nội và các hội 
thành viên từng bước phát huy vai trò là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa 
học và công nghệ Thủ đô, góp phần thiết thực vào việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, 
an ninh quốc phòng, làm tốt các chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội Hà Nội đã trải qua 8 kỳ Đại hội, qua mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu sự 
trưởng thành và lớn mạnh của Liên hiệp Hội Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội Kiến thức Matxcơva (đứng giữa), Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội PGS.TS.Trương Tùng 
(đứng thứ 2 bên trái), GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc - Chủ tịch LHH Hà Nội (đứng thứ 2 bên phải), 
GS.TS Vũ Hoan (đứng đầu bên phải) tại triển lãm phối hợp Hội kiến thức Matxcơva và LHH Hà Nội.

KHÓA I (1982 - 1988)

GS.TSKH Nguyễn Trọng Hiệp - 
Chủ tịch (1988 - 1989).
GS.TSKH Nguyễn Năng An – 
Phó Chủ tịch Hội (Chủ tịch Hội 
từ tháng 9/1990) 
GS.TSKH Nguyễn Tài Lương - 
Phó Chủ tịch
GS.TS Vũ Hoan - Phó Chủ tịch
KS. Tạ Quang Đà - Tổng Thư ký

GS.TSKH Nguyễn Năng An - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
GS.TS Vũ Hoan - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
GS.TSKH Trần Đình Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
GS.TSKH Lương Xuân Quỳ - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
GS.TSKH Nguyễn Tài Lương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

KHÓA II (1988 - 1993)

GS.TS Vũ Hoan - 
PCT Liên hiệp Hội phát biểu tại lễ Kỷ niệm 10 năm.

Đ/c Phạm Thế Duyệt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại 
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội lần thứ III (năm 1993).

KHÓA III (1993 - 1998)
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Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội lần thứ IV (năm 1998).

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội lần thứ V (năm 2003).

KHÓA IV (1998 - 2003)

KHÓA V (2003 - 2008)

GS.TSKH Nguyễn Năng An - Chủ tịch
GS.TS Vũ Hoan - Phó Chủ tịch
GS.TSKH Trần Đình Long - Phó Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Đình Hương - Phó Chủ tịch
PGS.TS Phạm Hồng - Phó Chủ tịch
GS.TSKH Nguyễn Tài Lương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

GS.TSKH Nguyễn Năng An - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
GS.TS Vũ Hoan - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
GS.TSKH Nguyễn Sỹ Mão - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Đình Hương - Ủy viên Đảng đoàn
KS Trần Văn Thái - Tổng Thư ký 
TS Lê Xuân Rao - Ủy viên Đảng đoàn

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Hà Nội tại Đại hội VI - Nhiệm kỳ 2009 - 2014.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng Cờ cho Liên hiệp Hội Hà Nội 
tại Đại hội VII - Nhiệm kỳ 2015 - 2020.

KHÓA VI (2009 - 2014)

KHÓA VII (2015 - 2020)

GS.TS Vũ Hoan - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
GS.TSKH Nguyễn Sỹ Mão - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Đình Hương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
TS. Trần Danh Lợi - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
TS Nguyễn Tùng Lâm - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

GS.TS Vũ Hoan - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
PGS.TS Bùi Thị An - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch 
TS. Trần Danh Lợi - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
TS. Lê Xuân Rao - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
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TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội LHH Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

KHÓA VIII (2020 - 2025)

TS Lê Xuân Rao - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Ths Nguyễn Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch

---------------------

1.   TS. Lê Xuân Rao - Chủ tịch

2.   Ths. Nguyễn Long - Phó Chủ tịch

3.   CN. Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PGS.TS Bùi Thị An

TS. Nguyễn Quốc Hà

GS.TS Trần Đức Hạ

ThS. Vũ Như Hạnh

PGS.TS Phạm Hồng

GS.TS Nguyễn Đình Hương

PGS.TS Nguyễn Văn Khang

TS. Phạm Xuân Khánh

PGS.TS Lê Trần Lâm

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

TS. Nguyễn Tùng Lâm

TS. Trần Danh Lợi

TS. Đào Ngọc Nghiêm

PGS.TS Tô Duy Phương

BS. Nguyễn Hồng Siêm

KS. Nguyễn Đoàn Thăng

CN. Trần Đình Trí

CN. Nguyễn Hồng Tuyến

Ủy viên Thường vụ

BAN CHẤP HÀNH
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI 

KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

TS. Cấn Việt Anh

ThS. Nguyễn Minh Bài

CN. Bùi Thị Hường Bích

BS. Cấn Xuân Bình

ThS. Nguyễn Xuân Đại

PGS.TS Khổng Doãn Điền

GS.TS Phạm Thị Mỹ Dung

GS.TS Huỳnh Trung Hải

ThS.BS Nguyễn Văn Dung

GS.TS Nguyễn Xuân Hãn

BS. Bùi Thị Hiệp

CN. Lê Đình Hùng

ThS. Trần Quang Hưng

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

KS. Bùi Công Khê

PGS.TS Nguyễn Mạnh Kính

PGS.TS Nguyễn Văn Liễn

KS. Trịnh Đình Long

GS.TSKH Nguyễn Sỹ Mão

GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu

PGS.TS Trần Đức Nhiệm

TS. Hoàng Hữu Niềm

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Lương y Nguyễn Thị Kim Oanh

ThS. Bùi Đại Phong

GS.TS Đặng Văn Soa

TS. Nguyễn Văn Sơn

CN. Hà Lam Sơn

KS. Đỗ Như Sưởng

PGS.TS Nguyễn Đăng Sửu

KS. Nguyễn Xuân Tân

KS. Trần Văn Thái

CN. Nguyễn Mạnh Thản

CN. Mai Đức Thắng

KS. Trần Vũ Thành

GS.TS Trần Khắc Thi

KS. Đinh Lai Thịnh

TS. Trần Thị Hồng Thúy

CN. Bùi Thanh Toàn

TS. Phạm Quốc Toàn

PGS.TS Nguyễn Văn Tự

ThS. Hoàng Tuân

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Tô Anh Tuấn

PGS.TS Nguyễn Văn Yên

Ủy viên Ban Chấp hành

Khóa I (1982 - 1988)

LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI
QUA CÁC THỜI KỲ

GS.TSKH NGUYỄN THIỆN PHÚC
Chủ tịch (1982 - 1988)

KS LÊ THIÊN KHA
Phó Chủ tịch Thường trực

(12/1982 - 9/1986)

GS.TS LÊ DUY THƯỚC
Phó Chủ tịch
 (1982 - 1988)

GS.TS VŨ HOAN
Phó Chủ tịch

 (9/1986 - 1988)

PGS.TS TRƯƠNG TÙNG 
Phó Chủ tịch
 (1982 - 1988)

GS.TSKH NGUYỄN NĂNG AN
Phó Chủ tịch
 (1982 - 1988)

KS TẠ QUANG ĐÀ
Tổng Thư ký
  (1982 - 1988)
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

Khóa II (1988 - 1993)

GS.TSKH NGUYỄN TRỌNG HIỆP
 Chủ tịch (1988 -  1990)

GS.TS VŨ HOAN
Phó Chủ tịch
(1988 -  1993)

GS.TS NGUYỄN TÀI LƯƠNG
Phó Chủ tịch
 (1988 -  1993)

GS.TS NGUYỄN NĂNG AN
Phó Chủ tịch
 (1988 -  1990)

KS TẠ QUANG ĐÀ
Tổng Thư ký
(1988 -  1993)

Khóa III (1993 - 1998)

GS.TSKH NGUYỄN NĂNG AN
Chủ tịch

 (1993 - 1998)

GS.TS LƯƠNG XUÂN QUỲ
Phó Chủ tịch
 (1993 - 1998)

GS.TS VŨ HOAN
Phó Chủ tịch
 (1993 - 1998)

GS.TSKH TRẦN ĐÌNH LONG
Phó Chủ tịch
(1993 - 1998)

GS.TSKH NGUYỄN TÀI LƯƠNG
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký

(1993 - 1998)



40 41

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

Khóa IV (1998 - 2003)

GS.TSKH NGUYỄN NĂNG AN
Chủ tịch

 (1998 - 2003)

GS.TS NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
Phó Chủ tịch
 (1998 - 2003)

GS.TS VŨ HOAN
Phó Chủ tịch
(1998 - 2003)

PGS.TS PHẠM HỒNG
Phó Chủ tịch
(1998 - 2003)

GS.TS TRẦN ĐÌNH LONG
Phó Chủ tịch
(1998 - 2003)

GS.TSKH NGUYỄN TÀI LƯƠNG
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký

 (1998 - 2003)

Khóa V (2003 - 2008)

GS.TSKH NGUYỄN NĂNG AN
Chủ tịch

 (2003 - 2008)

GS.TSKH NGUYỄN SỸ MÃO
Phó Chủ tịch
(2003 - 2008)

GS.TS VŨ HOAN
Phó Chủ tịch
 (2003 - 2008)

KS TRẦN VĂN THÁI
Tổng thư ký

 (2003 - 6/2004)
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Khóa VI (2009 - 2014)

GS.TS VŨ HOAN
Chủ tịch

 (2009 - 2014)

GS.TS NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
Phó Chủ tịch
(2009 - 2014)

TS NGUYỄN TÙNG LÂM
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký

(2009 - 2014)

TS. TRẦN DANH LỢI 
Phó Chủ tịch
(2009 - 2014)

GS.TSKH NGUYỄN SỸ MÃO
Phó Chủ tịch
(2009 - 2014)

Khóa VII (2015 - 2020)

GS.TS VŨ HOAN
Chủ tịch

 (2015 - 2020)

TS. TRẦN DANH LỢI 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký

 (2015 - 2020)

PGS.TS BÙI THỊ AN
Phó Chủ tịch
 (2015 - 2020)

TS. LÊ XUÂN RAO
Phó Chủ tịch
(2015 - 2020)
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LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 

Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Hà Nội chúng ta tự hào về những 
thành tích đã đạt được và cũng dành nhiều 
tâm tư suy nghĩ để góp phần đẩy mạnh hoạt 
động các hội khoa học trong giai đoạn bước 
sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bài nói chuyện tại Đại hội Đại 
biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, ngày 
18/5/1963, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nêu lên những luận điểm quan 
trọng nhất về hoạt động và phát triển khoa 
học công nghệ. Bác căn dặn chúng ta: “Các 
cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa 
học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi 
trong nhân dân lao động, để nhân dân thi 
đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...”.

Ngày 18/5 đó đã trở thành ngày lịch 
sử. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII 
đã thống nhất chọn ngày này hàng năm là 
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Việc chọn lựa như vậy chứng tỏ tầm quan 
trọng của công tác phổ biến khoa học và kỹ 
thuật. Nó là điểm xuất phát cho công tác 
khoa học của nước nhà. Hội Phổ biến khoa 
học và kỹ thuật Việt Nam là tiền thân của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trên 
toàn quốc. Nhiệm vụ cao cả nhất đối với các 
hội khoa học là đưa kiến thức khoa học đến 
quần chúng lao động, những người biến kiến 
thức khoa học thành của cải vật chất cho xã 
hội. Thực tế cuộc sống đã khẳng định rằng 
nhiệm vụ này đem lại lợi ích kinh tế không 
hề nhỏ cho xã hội. 

Nội dung phổ biến kiến thức ngày nay 
không phải chỉ là kiến thức khoa học thường 
thức, mà phải là kiến thức từ những lĩnh vực 
khoa học có thể làm thay đổi cuộc sống. 
Chủ đề Đổi mới và Sáng tạo ngày nay đang 
được đặc biệt quan tâm ở nước ta cũng như 

ở nhiều nước trên thế giới. Đổi mới sáng 
tạo là chìa khóa thành công để phát triển 
đất nước. Những năm gần đây, chủ trương 
đổi mới sáng tạo đã được nhấn mạnh trong 
các bài phát biểu của các vị lãnh đạo Đảng 
và Chính phủ Việt Nam. Trong các chương 
trình công tác của Thành ủy Hà Nội cũng đã 
đề cập nhiều đến chủ trương này. 

Tại Techfest 2021, Thủ tướng Chính 
phủ đã nhấn mạnh “Trong bối cảnh hiện 
nay, đổi mới sáng tạo đóng vai trò quyết 
định phần tái cơ cấu nền kinh tế đất nước”. 
Cũng trên diễn đàn Techfest 2021 nhiều cán 
bộ lãnh đạo các bộ ngành đã phát biểu ý kiến 
đồng tình và trình bày các cơ chế mới để tạo 
điều kiện thuận lợi triển khai sự nghiệp hết 
sức ý nghĩa này.  

Như vậy với các chủ trương, chính sách 
mới của Nhà nước và các bộ ngành thì đã 
có thể mở đường cho những bước tiến mới 
của sự nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. 
Vấn đề là cần có những giải pháp sáng tạo 
nào để triển khai có hiệu quả.

Với nhận thức rằng đầu tư cho khoa học 
là cơ sở cho đổi mới sáng tạo, trước hết cần 
nhanh chóng triển khai các giải pháp sau đây:

 GS. TSKH. NGND NGUYỄN THIỆN PHÚC
Chủ tịch LHH Hà Nội khóa I 

Phó Chủ tịch 

ThS. NGUYỄN LONG

Phó Chủ tịch
CN. NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 

Chủ tịch
TS. LÊ XUÂN RAO
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+ Giải pháp hiệu quả nhất là phải tổ 
chức học tập tốt về nội dung và phương pháp 
Đổi mới Sáng tạo để vươn lên thành công.

+ Việc học tập ở các trường là rất cần 
thiết. Nhưng ở đấy chủ yếu chỉ được cung 
cấp những kiến thức cơ bản làm cơ sở để 
tìm tòi các giải pháp đổi mới và sáng tạo. 
Từ kiến thức cơ bản đến các giải pháp cụ thể 
còn là khoảng trống. Các doanh nghiệp qua 
những thông tin bổ ích trên mạng có thể học 
tập làm theo. Nhưng nếu chưa có điều kiện 
đi sâu vào bản chất sự việc mà chỉ dựa vào 
các thông tin kinh nghiệm đó thì cũng khó 
khăn để có những đề xuất đổi mới sáng tạo. 
Đó cũng là một khoảng trống, bù đắp vào 
các khoảng trống ấy phải tổ chức các khóa 
tập huấn với các chuyên đề cụ thể. Điều đó 
sẽ rút ngắn con đường đổi mới sáng tạo và 
tăng cường hiệu quả đổi mới sáng tạo.

+ Cần chọn lựa áp dụng phương pháp 
học tập hiệu quả nhất. Theo kinh nghiệm ở 
nhiều nước, họ thường tổ chức các Trung 
tâm đào tạo liên tục để cập nhật các công 
nghệ mới cho các cán bộ kỹ thuật ở các cơ 
sở sản xuất trong vùng. Kết quả những khóa 
tập huấn ấy tạo nên những dấu mốc trưởng 
thành của họ và của cả doanh nghiệp. Các 
khóa tập huấn đó như những bậc thang 
trưởng thành, kéo theo là tăng lương, lên 
chức cho người lao động.  

Ở những trung tâm này họ thường 
chọn phương pháp học tập “case study”, 
tức là phương pháp học tập “phân tích tình 
huống”. Cụ thể là các giảng viên, những 
người am hiểu sâu sắc bản chất của chủ đề, 
có tích lũy nhiều kinh nghiệm và biết cách 
khai thác sưu tầm trong thực tế và trên mạng 
để chọn ra các đối tượng với các tình huống 
tiêu biểu mà phân tích, giảng giải, truyền 
đạt cho học viên, đồng thời ở đó giáo cụ 
trực quan thường được dùng nhất là các 
chương trình mô phỏng hoạt hình 3D.

Tham khảo kinh nghiệm hoạt động các 
trung tâm Đào tạo liên tục ở một số nước, có 
thể đề xuất tổ chức tại Thành phố một hình 
thức tương tự, gọi tên là Trung tâm tập huấn 

chuyên đề Đổi mới Sáng tạo, làm cầu nối 
giữa trường học và doanh nghiệp để khỏa 
lấp những khoảng trống ngăn cách nói trên. 
Các trung tâm này sẽ hoạt động không chỉ 
theo phương thức “cầm tay chỉ việc” mà 
kết hợp với “phân tích tình huống” theo các 
chuyên đề cụ thể. Đó là hình thức phổ biến 
kiến thức khoa học công nghệ thiết thực và 
hiệu quả nhất.

Phác thảo minh họa nội dung chương 
trình tập huấn chuyên đề đổi mới sáng tạo. 
Danh mục các nội dung này phải được nghiên 
cứu chu đáo nhằm góp phần hiện thực các 
chương trình công tác của Thành phố. Dưới 
đây chỉ là những ý kiến phác thảo sơ bộ và 
chỉ lấy ví dụ cho một trong những mảng 
việc khó triển khai nhất. Đó là việc phấn 
đấu công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp 
vùng ngoại thành. Với chủ đề lớn đó có thể 
gợi ý triển khai một số chuyên đề sau: 

+ Phân tích kinh nghiệm triển khai 
chuyển đổi số ở một vài cơ sở, doanh nghiệp 
và các bài học đúc kết. 

+ Giới thiệu mô hình xí nghiệp từng 
bước thông minh theo cấp bậc khác nhau.

+ Xây dựng hệ thống dây chuyền tự 
động chế biến nông sản. Ở trong nước đã 
nhập ngoại một số dây chuyền tự động và 
cũng tự thiết kế, chế tạo một số dây chuyền 
tự động chế biến nông sản. Trong đó có 
dây chuyền với mức đầu tư chỉ bằng một 
phần mười giá nhập ngoại mà có chất lượng 
không thua kém.

+ Thiết kế, chế tạo hệ thống chăm bón 
và giám sát tự động trang trại trồng hoa các 
loại theo mẫu hệ thống thiết bị nhập ngoại.

+ Thiết kế, chế tạo hệ thống chăm sóc 
và giám sát tự động trang trại chăn nuôi gia 
súc theo mẫu hệ thống thiết bị nhập ngoại. 

+ Thiết kế, chế tạo robot bay (UAV) 
hoặc robot di chuyển trên đồng ruộng để 
phun thuốc trừ sâu được điều khiển từ xa.

+ Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống 
đo báo tự động mức nước mưa và mức nước 
sông ngòi trong vùng./.

Đại hội của tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển
Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-
2025 là một trong những dấu mốc 

quan trọng trong hành trình 40 năm xây dựng 
và phát triển của Liên hiệp Hội Hà Nội. Đại 
hội không chỉ mang ý nghĩa là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng mà từ đây, đội ngũ trí thức 
khoa học công nghệ Thủ đô thực hiện đổi 
mới phương thức hoạt động, khơi dậy sức 
sáng tạo và đoàn kết, để góp phần vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô và 
đất nước. 

Từ tinh thần đổi mới...
Tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hà Nội 
lần thứ VIII, báo cáo chính trị của Đại hội 
nêu rõ: Tiếp nối truyền thống của trí thức 
Thủ đô, nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp Hội 
phấn đấu tăng cường kết nối, đổi mới hoạt 
động, phát huy hiệu quả tiềm lực, nguồn lực 
trí tuệ để đồng hành vì sự phát triển Thủ đô 
bền vững, hiện đại, thông minh, với tinh thần 

Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.
Phát huy kết quả của Đại hội lần thứ 

VIII, hơn một năm qua, Liên hiệp Hội đã 
tích cực chủ động, bám sát Nghị quyết, xây 
dựng Chương trình hành động  với điểm 
nhấn  đột phá là “Đổi mới” phương thức 
hoạt động cho từng mục tiêu cụ thể.

Điểm nhấn đầu tiên là Liên hiệp Hội 
thực hiện việc phân công lãnh đạo thường 
trực phụ trách các hội theo từng nhóm ngành 
nghề lĩnh vực; Tổ chức các hội thảo liên 
ngành để hướng tới giải quyết trọn vẹn một 
nội dung cụ thể như: Giải pháp để ứng dụng 
tiến bộ khoa học cho ngành nông nghiệp, 
giao thông, y học,... Liên hiệp Hội đã  đổi 
mới phương thức hoạt động theo cơ chế chỉ 
đạo và phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các 
Hội thành viên. Để hạn chế khoảng cách 
trong công tác phổ biến, chuyển giao các 
tiến bộ khoa học công nghệ mới vào thực tế 
sản xuất. Ngay sau đại hội, Liên hiệp Hội đã 
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đưa các doanh nghiệp công nghệ như: Rạng 
Đông, Thiên Phúc, Hàn Mỹ Việt,... tham 
gia với tư cách thành viên liên kết. Cùng với 
đó Liên hiệp Hội kết nạp hội viên danh dự là 
những Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia có uy tín 
trong nước và ngoài nước.

Đặc biệt, lần đầu tiên Liên hiệp Hội 
được giao chủ trì Đề án 30 “Đẩy mạnh đổi 
mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công 
nghệ, phổ biến tập huấn kiến thức về khoa 
học công nghệ trên địa bàn Thành phố”  nằm 
trong Chương trình  07 triển khai Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII  
“Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; Liên hiệp Hội 
tập trung trí tuệ tham gia tư vấn phản biện và 
giám định xã hội để tham mưu, đóng góp ý 
kiến với lãnh đạo thành phố những vấn đề 
lớn về chủ trương, chính sách phát triển kinh 
tế xã hội; Xác định lĩnh vực, đề án, dự án mà 
Liên hiệp Hội và các hội thành viên có thể 
chủ động tham gia, đặc biệt là tư vấn phản 
biện về các cơ chế, chính sách hình thành từ 
10 chương trình công tác của Thành ủy. Một 
điểm nhấn trong lĩnh vực này là Liên hiệp 
Hội đã chủ động, tích cực  phối hợp  với Sở 
Khoa học & Công nghệ, Sở Tư pháp hoàn 
thiện văn bản tham nưu trình UBND Thành 
phố ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ- 
UBND ngày 12/6/2022 về hoạt động tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp 
các Hội KH&KT Thành phố Hà Nội (thay 
thế Quyết định 71/2013/QĐ-UBND) phù 
hợp với Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ.

Có thể nói, bằng tinh thần đổi mới từ 
Đại hội VIII, hoạt động của Liên hiệp Hội 
Hà Nội đã có nhiều đổi mới mang lại hiệu 
quả từ đó tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ mà mục tiêu đã được đề ra trong 
Nghị quyết đại hội. 

Đến... đóng góp của đội ngũ KHKT 
Thủ đô

Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai 
thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, 
Từ kết quả trong đổi mới phương thức hoạt 
động đến khơi dậy tính sáng tạo trong đội 
ngũ trí thức đã giúp cho hoạt động của Liên 
hiệp Hội có nhiều khởi sắc; 

Công tác tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội được quan tâm, đẩy mạnh hơn. Liên 
hiệp Hội đã chủ trì, triển khai và phối hợp 
với các đơn vị tổ chức 4 hội thảo, tọa đàm do 
Thành phố đặt hàng. Qua hội thảo, đã đưa ra 
những giải pháp đề xuất mang tính khoa học, 
thực tiễn và được cấp trên đánh giá tốt: như  
Hội thảo “Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn 
thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; tổ 
chức Tọa đàm xin ý kiến các nhà khoa học, 
các chuyên gia về công tác phòng, chống 
dịch bệnh covid -19 trên địa bàn Thành phố; 
tọa đàm khoa học “Quy hoạch điện VIII”; 
Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ. 

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Hà Nội còn chủ 
động tổ chức 6 hội thảo trong đó nhiều hội 
thảo là nơi gặp gỡ của ba nhà: Nhà khoa học, 
nhà quản lý, nhà sản xuất (nhà doanh nghiệp, 
nhà nông). Nội dung các vấn đề nêu ra trong 
hội thảo thực sự đang được xã hội quan tâm. 
Vì thế thông qua hội thảo các nhà khoa học 
đã chuyển giao được một số công nghệ cho 
nhà sản xuất và ngược lại các nhà khoa học 
cũng được các doanh nghiệp và nhà quản 
lý đặt hàng như: chủ trì cùng với Hội Chăn 
nuôi Hà Nội tổ chức Hội thảo: “Giải pháp xử 
lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi gia súc”; 
Chủ trì cùng với Hội Làm vườn Hà Nội tổ 
chức hội thảo “Ứng dụng KHCN trong sản 
xuất hoa cây cảnh, cây ăn quả và xử lý môi 
trường trong sản xuất nông nghiệp”; Hội 

thảo “Xây dựng tiêu chí đánh giá mô hình 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 
của Hà Nội”; Hội thảo Giao thông và biến 
đổi khí hậu – hiện trạng và định hướng; Hội 
thảo “Bàn về văn hóa ứng xử gia đình, làng 
xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới 
Thủ đô”…

Liên hiệp Hội đã tổ chức hội thảo 
đóng góp ý kiến về các luật, chính sách 
được Thành phố đặt hàng như: Dự án sửa 
đổi, bổ sung Luật Thủ đô, Luật đất đai, 
Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo vệ người tiêu 
dùng, Luật Giao dịch điện tử với những ý 
kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ được thành 
phố đánh giá cao. 

Công tác giám sát chuyên đề đã được 
Liên hiệp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc Thành phố triển khai như: giám sát 
tại Viện Nghiên cứu Rau quả và Công ty 
Cổ phần Giống gia súc Hà Nội; giám sát 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về phát 
triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa 

học và Công nghệ năm 2013. Ngoài ra, 
công tác tư vấn phản biện và giám định 
xã hội cũng được các hội thành viên quan 
tâm và tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực 
chuyên ngành của mình.

Nhờ việc phân công trách nhiệm cho 
thường trực lãnh đạo phụ trách từng hội 
thành viên theo nhóm ngành nghề nên đã 
phát huy được tính chủ động, sáng tạo khi 
xây dựng chương trình hành động vừa sát 
với điều kiện thực tế vừa hướng vào mục 
tiêu mà Nghị quyết đại hội VIII đề ra.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội, Liên hiệp Hội và các 
hội thành viên đã thể hiện ngày càng rõ vai 
trò của mình trong quá trình phát triển kinh 
tế – xã hội Thủ đô. Đó là phản ánh kịp thời, 
đầy đủ, khách quan ý kiến của đội ngũ trí 
thức khoa họcc, công nghệ vào các lĩnh vực 
mà thành phố yêu cầu. 

Hiệu quả từ sự đổi mới phương thức 
hoạt động còn được thể hiện rất rõ trong 

TS Lê Xuân Rao - Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Nội phát biểu.
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hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ ở các hội thành viên và đơn 
vị trực thuộc. Liên hiệp Hội với vị trí, vai 
trò của mình đã hỗ trợ bằng hình thức cung 
cấp thông tin, hướng dẫn, văn bản và tổ chức 
hội thảo để tư vấn cho các đơn vị thành viên 
đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học hàng 
năm. Riêng trong năm 2021 có nhiều đơn vị 
đăng ký đề tài cấp thành phố trong đó có 4 
đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng vật liệu 
mới thân thiện với môi trường vào công tác 
xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi, giết mổ 
gia súc, gia cầm tại các xã của TP.Hà Nội”; 
“Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng dung dịch 
khử khuẩn nguyên lý mới thân thiện môi 
trường để phòng chống dịch Covid-19 cho 
các cơ sở y tế và trường học của Thành phố 
Hà Nội”; “Đập dâng nước Thuần Mỹ dẫn 
nước sông Đà từ cống Lương Phú, cấp tự 
chảy cho sông tích, sông Đáy, sông Nhuệ, Hồ 
Tây và các sông nội thành Thủ đô Hà Nội”; 
“Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và phương 
thức tuyển sinh các trường phổ thông chất 
lượng cao ở Hà Nội”  đã được Liên hiệp Hội 
tập hợp gửi về Sở KH&CN Hà Nội. Các hội 
thành viên tích cực hoạt động nghiên cứu 
khoa học chuyển giao công nghệ như: Hội 
Nữ trí thức Hà Nội với đề tài: thực hiện đề 
tài chuỗi liên kết 5 nhà”, “chuyển giao một 
số công nghệ sạch cho các cơ sở trong lĩnh 
vực nông nghiệp và an toàn thực phẩm”; 
Hội Đúc - Luyện kim với cung cấp chất biến 
tính cho công ty đúc đồng để đúc tượng Trần 
Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp; Hội Đại học 
Bách khoa với việc đỡ đầu về mặt chuyên 
môn cho các kỳ thi Olimpic chuyên ngành: 
Cơ học, Tin học, Vật lý… Hội Làm vườn với 
tổ chức 5 lớp trồng hoa, cây cảnh kết hợp 
với làm vườn gia đình, vườn đô thị ở Quốc 
Oai, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh; Hội Nữ trí 
thức với đề tài chuỗi liên kết 5 nhà “Nghiên 
cứu thực trạng hoạt động và đề xuất một 
số mô hình liên kết khả thi trong sản xuất, 

tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội”.., 
Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội với Xây 
dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và phương thức 
tuyển sinh các trường phổ thông chất lượng 
cao ở Hà Nội”; Hội Quy hoạch phát triển đô 
thị Hà Nội tham gia nghiên cứu điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng Hà Nội, lập quy 
hoạch thời kỳ 2021 - 2030, chương trình phát 
triển đô thị  các quy hoạch phân khu: Sông 
Hồng, Đô thị vệ tinh; Hội Ngôn ngữ học 
Hà Nội chuyển giao 150 sản phẩm của Hội 
tới các cơ sở đào tạo ngôn ngữ và ngữ văn, 
các khoa ngôn ngữ học, Viện ngôn ngữ học, 
Viện Từ điển và Bách khoa thư, các chi hội 
ngôn ngữ thuộc Hội Ngôn ngữ Hà Nội…; 
Hội Cơ học với hỗ trợ Ba Vì nghiên cứu khai 
thác tiền năng của địa phương để phát triển 
nông nghiệp xanh không chất thải. Trường 
Đại học Thủ đô đã triển khai thực hiện 46 
đề tài NCKH cấp cơ sở, hoạt động NCKH 
trong sinh viên được đẩy mạnh. Trung tâm 
Vật liệu mới với đề tài nghiên cứu chế tạo 
mảnh vá sọ và lồi cầu hàm dưới bằng công 
nghệ 3D từ vật liệu PEEK; Viện nghiên cứu 
môi trường với Lập báo cáo quan trắc môi 
trường năm 2021 cho một số địa điểm trong 
thành phố…; Viện Khoa học phát triển nông 
thôn với đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát 
triển du lịch - nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên”...

Chỉ trong thời gian ngắn, từ những kết 
quả đạt được ở hai lĩnh vực hoạt động tiêu 
biểu của Liên hiệp Hội là phản biện xã hội 
và nghiên cứu, chuyển giao KHCN, đã phản 
ánh tính đúng đắn, hiệu quả của hoạt động 
đổi mới đúng mục tiêu đề ra trong Nghị 
quyết. Bằng Chương trình hành động của 
Đại hội VIII; đội ngũ trí thức khoa học và 
công nghệ Thủ đô tiếp tục khẳng định những 
đóng góp tích cực của mình vào sự phát triển 
kinh tế – xã hội của Thành phố.

* Công dân ưu tú Thủ đô 2015:
- GS.TS VŨ HOAN - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Nội.
-  TS NGUYỄN TÙNG LÂM - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Hà Nội, Chủ tịch Hội 
Tâm lý học Hà Nội.

* Công dân ưu tú Thủ đô 2017:
- TTND.TS.BSCKII NGUYỄN HỒNG SIÊM - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội.
-  PGS.TS NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY - Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

* Công dân ưu tú Thủ đô 2022:
- PGS. TS BÙI THỊ AN - Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Hội Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội.

- GS.TS VŨ HOAN - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Nội được vinh danh năm 2015.
- TS. TRẦN DANH LỢI - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Hà Nội được vinh danh  
năm 2017.
- PGS.TS BÙI THỊ AN - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Nội được vinh danh năm 2017
- GS.TSKH NGUYỄN VĂN MẬU - Ủy viên BCH Liên hiệp Hội Hà Nội, Chủ tịch Hội Toán học Hà 
Nội được vinh danh năm 2017.
- TS. LÊ XUÂN RAO - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Nội, Chủ tịch Hội Tự động hóa Hà Nội được 
vinh danh năm 2019.
- TS. ĐÀO NGỌC NGHIÊM - Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Hội Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy 
hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội được vinh danh năm 2019.
- Bác sỹ BÙI THỊ HIỆP - Ủy viên BCH Liên hiệp Hội Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Y học Hà Nội được 
vinh danh năm 2019.
- TS. NGUYỄN TÙNG LÂM - Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Hội Hà Nội, Chủ tịch Hội Tâm lý học 
Hà Nội được vinh danh năm 2021.
- KS. BÙI CÔNG KHÊ - Ủy viên BCH Liên hiệp Hội Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Vật liệu mới 
được vinh danh năm 2021.

NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC VINH DANH “CÔNG DÂN ƯU TÚ THỦ ĐÔ”

NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC VINH DANH “TRÍ THỨC KH&CN TIÊU BIỂU”
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Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
làm việc với các nhà khoa học và công nghệ của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tặng Cờ biểu dương  
Liên hiệp Hội Hà Nội một trong các đơn vị có thành tích tốt trong phòng chống dịch covid 19.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI HÀ NỘI

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo do Liên hiệp Hội Hà Nội tổ chức

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao Cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội và các đơn vị có thành tích xuất sắc 
trong việc ứng dụng công trình đoạt Giải thưởng, Hội thi vào sản xuất và đời sống.

Hội thảo góp ý Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ11-NQ/TƯ ngày 6/01/2012
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Hội nghị BCH mở rộng tổng kết công tác năm 2021 và 
xây dựng phương hướng hoạt động năm 2022

Hội thảo “Đánh giá tác động của một số chính sách trong hồ sơ 
đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Hội thảo “Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 giai đoạn 2021 - 2025”

Hội nghị Chuyên đề Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển của Thủ Đô

Kỳ họp thứ 2 Hội nghị BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội phối hợp với Hội Nữ trí thức Hà Nội 
tổ chức hội thảo “Bàn về văn hóa ứng xử gia đình, làng xã trong quá 

trình xây dựng nông thôn mới Thủ đô”

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội tổ chức Hội thảo “Trồng trọt công 
nghệ cao và kỹ thuật tưới tiết kiệm nước”

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Trường Đại học 
Xây dựng, và Trung tâm Sáng tạo xanh (Green ID) phối hợp tổ 
chức Hội thảo “Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường - 

Thực trạng và giải pháp” Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật giao dịch điện tử (sửa đổi)

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 
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Bàn giải pháp nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản TS Đào Ngọc Nghiêm - Ủy viên Thường vụ LHH Hà Nội phát biểu

Phó Chủ tịch LHH Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh phát biểu tại Hội thảo “Vai trò, 
trách nhiệm của đội ngũ trí thức KHCN trong xây dựng và phát triển Thủ đô”

Liên hiệp hội Hà Nội thăm dự án lai tạo giống bò thịt

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI và đại biểu Quốc hội khóa XV

Trí thức Thủ đô tham gia học tập Nghị quyết

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 71/2013 của UBND Thành phố Hội nghị triển khai công tác kỷ niệm 40 năm Liên hiệp Hội Hà Nội

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội khóa VIII tặng hoa tri ân các đồng chí Thường trực khóa VII đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020
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Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn do LHH Hà Nội phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức

Bàn giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

Thăm mô hình rau sạch Thăm mô hình trồng dưa chất lượng cao

Thăm mô hình chăn nuôi chất lượng cao
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1. Hội Đông y Hà Nội 1960

2. Hội Y học Hà Nội 1983

3. Hội Xây dựng Hà Nội 1983

4. Hội Làm vườn Hà Nội 1985

5. Hội Nuôi ong Hà Nội 1985

6. Hội Cơ học Hà Nội 1986

7. Hội Toán học Hà Nội 1987

8. Hội Luật gia Hà Nội 1987

9. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Hà Nội 1988

10. Hội Hóa học Hà Nội 1989

11. Hội Cơ khí Hà Nội 1989

12. Hội Vật lý Hà Nội 1989

13. Hội Sử học Hà Nội 1990

14. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thủ đô 1990

15. Hội Điện lực Hà Nội 1991

16. Hội Các ngành sinh học Hà Nội 1991

17. Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội 1992

18. Hội Chăn nuôi Hà Nội 1992

19. Hội Kế toán Hà Nội 1994

HỘI THÀNH VIÊN VÀ CƠ SỞ
* HỘI THÀNH VIÊN                                                                          Năm thành lập

20. Hội Đúc luyện kim Hà Nội 1996

21. Hội Châm cứu Hà Nội 1997

22. Hiệp hội Du lịch Hà Nội 1997

23. Hội Ngôn ngữ học Hà Nội 1998

24. Hội Cầu đường Hà Nội 1998

25. Hội Khoa học kinh tế Hà Nội 1998

26. Hội Thông tin KHKT Hà Nội 1998

27. Hội Tin học viễn thông Hà Nội 1999

28. Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội 2000

29. Hội Thú y Hà Nội 2002

30. Hiệp hội Dược học Hà Nội 2003
31. Hội Tự động hóa Hà Nội 2008
32. Hội Nữ trí thức Hà Nội 2012

1. Hội KHKT Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1983

2. Hội KHKT Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội                           1987

3. Hội KHKT Trường Đại học Thủ đô                                                1983

4. Hội liên hiệp KHKT phường Khương Mai                                                                           1998

5. Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội 2012

6. Câu lạc bộ Trí thức trẻ Hà Nội                                                                               2015

* CÁC HỘI CƠ SỞ                                                                               Năm thành lập
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Trải qua hơn 60 năm xây dựng 
và phát triển Hội Đông y Thành 

phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh cả 
về chất và lượng. Hiện tại Hội có 47 đơn 
vị thành viên bao gồm Hội Đông y của 30 
quận, huyện, thị xã và 17 chi hội trực thuộc 
với 4.029 hội viên.

Hội đã tập hợp được nhiều hội viên có 
trình độ chuyên môn cao. Với 1.340 hội viên 
được cấp chứng chỉ hành nghề và 734 hội 
viên được cấp giấy phép hành nghề khám 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Mỗi năm 
toàn Hội tham gia tư vấn khám chữa bệnh 
cho trên 2 triệu lượt người bằng dùng thuốc 
và các phương pháp không dùng thuốc giúp 
giảm tải đáng kể cho y tế nhà nước đồng 
thời đã khám, tư vấn cấp thuốc miễn phí 
cho hàng trăm nghìn lượt người thuộc diện 

chính sách, người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng. 

Với nguồn tri thức phong phú có được 
từ đội ngũ hội viên đông đảo, những năm 
qua, Hội biên tập, xuất bản được hơn 10 đầu 
sách chuyên môn mang tính hàn lâm và 01 
cuốn 1000 bài thuốc và đề tài nghiên cứu 
khoa học của thầy thuốc Đông y Hà Nội 
nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà 
Nội. Trong quá trình tham gia nghiên cứu 
khoa học, Hội đã nghiên cứu 03 đề tài cấp 
Thành phố nghiệm thu đạt loại xuất sắc gồm 
đề tài: Đánh giá tác dụng của viên nang Tiêu 
dao đan chi và Lục vị điều trị hội chứng 
mãn kinh (năm 2005); Thực trạng hoạt động 
Y học cổ truyền tỉnh Hà Tây, xây dựng giải 
pháp đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân bằng Y học cổ truyền ở tuyến xã, 

Hội Đông y Hà Nội
KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN TINH HOA Y HỌC DÂN TỘC

phường (năm 2008);  Đánh giá thực trạng 
chất lượng một số dược liệu thường dùng 
trong thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố 
Hà Nội (năm 2012).

Hội cũng thừa kế và nghiên cứu 06 đề 
tài cấp cơ sở tại 02 Bệnh viện YHCT Hà 
Đông và Đa khoa YHCT Hà Nội (từ 3/2019 
- 3/2020). Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn được chú trọng với nhiều 
loại hình đào tạo từ Sơ cấp đến Trung cấp 
YHCT. Hội đã phối hợp đào tạo xã hội hóa 
được hơn 2.000 hội viên có trình độ Trung 
cấp YHCT. Đã tổ chức hàng chục buổi hội 
thảo, tập huấn, tư vấn phản biện về YHCT 
nhằm nâng cao nhận thức và áp dụng kiến 
thức CSSK cho nhân dân trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Hiện Hội đang triển khai Đề án “Xây 
dựng và phát triển mô hình phòng khám 
YHCT chất lượng cao giai đoạn 2022-
2025” nhằm nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh tại các phòng chẩn trị và phòng 
khám chuyên khoa YHCT của tập thể và hội 
viên trên địa bàn Thành phố.

Ghi nhận những kết quả và đóng góp 
trong hơn 60 năm qua, Hội Đông y Thành 
phố Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ tặng nhiều phần thưởng và danh 
hiệu cao quý: 2 lần nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba, 2 lần nhận hạng Nhì, 3 lần 
nhận hạng Nhất; cùng nhiều bằng khen, cờ 
thi đua của Chính phủ, bộ ngành./.

Trải qua 46 năm (1976-2022) xây 
dựng và phát triển Hội Y học TP. 

Hà Nội đã tập hợp được đông đảo các GS, 
PGS, TS, BS và điều dưỡng đang sống và 
làm việc trên địa bàn Hà Nội, không phân 
biệt bệnh viện TW, lực lượng vũ trang hay 
đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội. Tập thể Hội 
cùng nhau đoàn kết, nghiên cứu, giảng dạy, 
đào tạo, đào tạo lại, giúp đỡ nhau nâng cao 
trình độ chuyên môn, tham gia nghiên cứu 
khoa học, phổ biến kiến thức y học cho 
cộng đồng, góp phần vào việc thực hiện 
mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân Hà Nội. 

Ngày mới thành lập, Hội Y học Hà 
Nội chỉ có 04 Hội chuyên khoa chính (Nội, 
Ngoại, Sản, Nhi). Đến nay Hội Y học Hà 
Nội đã trở thành mái nhà chung của 34 hội 
thành viên chuyên khoa sâu (Tim mạch, 
Thận tiết niệu, Thần kinh, U bướu,…) với 
trên 15 ngàn hội viên, hoạt động trên mọi 
lĩnh vực chuyên ngành y tế.

Hàng năm các Hội chuyên khoa thành 
viên tham gia hàng trăm đề tài nghiên cứu, 
ứng dụng trong khám bệnh, chữa bệnh như 
mổ tim kín, mổ tim hở, thay khớp gối, thay 
khớp háng, nút mạch để điều trị ung thư 
gan… Đồng thời, tổ chức hàng trăm hội nghị 
khoa học để cập nhật, bồi dưỡng kiến thức 

Hội Y học TP. Hà Nội
NÂNG CAO Y ĐỨC, CHĂM LO SỨC KHỎE NHÂN DÂN
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cho hội viên. Đặc biệt trong truyền thông 
giáo dục sức khỏe, Hội đã tổ chức được 10 
khóa đào tạo về các bệnh y học hiện đại, 
bệnh về y học cổ truyền cho hàng ngàn lượt 
người cao tuổi ở CLB Thăng Long. Bên 
cạnh đó, công tác khám chữa bệnh nhân đạo 
cũng được hầu hết các hội thành viên tham 
gia. Chương trình “Trái tim cho em” hàng 
trăm cháu bị bệnh tim bẩm sinh đã được mổ 
miễn phí. Chương trình “Nụ cười trẻ thơ” 
hàng trăm cháu sứt môi, hở hàm ếch được 
mổ không những đem lại nụ cười đẹp cho 
trẻ mà còn giảm thiểu các biến chứng về 
đường hô hấp.

Năm 2020-2021 đại dịch Covid-19 
diễn ra khốc liệt ở một số thành phố lớn. 
Hàng ngàn hội viên của Hội đã không quản 
ngày đêm, không ngại khó khăn, gian khổ, 
không sợ nguy hiểm tham gia liên tục hỗ trợ 

chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải 
Dương, Bắc Giang, Hà Nội,… Có thể nói 
nhiều hội viên của Hội đã phát huy truyền 
thống y đức, y đạo hết lòng vì người bệnh, 
tham gia cứu sống nhiều bệnh nhân mắc 
Covid-19 nguy kịch.

Trong suốt những năm qua, với vai trò 
là một thành viên tích cực của Liên hiệp 
các Hội KH&KT Hà Nội, Hội luôn tích 
cực tham gia vào công tác tư vấn phản biện 
những chính sách lớn của ngành cũng như 
của thành phố như: Góp ý xây dựng Luật 
khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y 
tế; Luật Thủ đô sửa đổi bổ sung; Luật Sở 
hữu trí tuệ,… Nhiều hội thành viên chuyên 
khoa tích cực tham gia vào hợp tác khoa 
học, kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm với các 
tổ chức trong và ngoài nước, trong khu vực 
và quốc tế./.

Hội Xây dựng Hà Nội
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THỦ ĐÔ

Suốt 39 năm hoạt động với 8 kỳ đại 
hội, Hội Xây dựng TP. Hà Nội luôn 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo mục 
tiêu, điều lệ và nhiệm vụ của Tổng hội Xây 
dựng Việt Nam. 

Hội Xây dựng Hà Nội là thành viên 
tích cực của Tổng hội Xây dựng Việt Nam 
và Liên hiệp các Hội KH&KT TP.Hà Nội. 
Hội hoạt động dưới sự quản lý, giúp đỡ và 
bảo trợ của Sở Xây dựng Hà Nội, sự hướng 
dẫn giúp đỡ của các Sở, ban ngành Thành 
phố. Hội cũng có mối quan hệ chặt chẽ, gắn 
bó với các hội xã hội nghề nghiệp khác của 
Thành phố và các tỉnh.

Ngay từ những năm đầu thành lập Hội 
Xây dựng Hà Nội đã luôn quan tâm tổ chức 
cho hội viên tham quan học tập các công 
nghệ thiết bị thi công tiên tiến tại các công 
trình tiêu biểu của đất nước như: Tham quan 

thi công cầu Bãi Cháy, cầu Nhật Tân, cầu 
Bạch Đằng, đường hầm Thủ Thiêm, xây 
dựng đường sắt ngầm tại TP.Hồ Chí Minh 
và Hà Nội, cảng nước sâu, đường cao tốc 
Tân Vũ Lạch Huyện… đường bao biển Hạ 
Long - Cẩm Phả.

Trong 39 năm hoạt động của Hội, công 
tác tư vấn phản biện và tham gia xây dựng 
và phổ biến cơ chế chính sách luôn được 
Hội coi trọng. Hội và các chi hội thành 
viên đã tập hợp nhiều chuyên gia có uy tín 
trong ngành xây dựng tham gia phản biện, 
xây dựng nhiều quy định của Thành phố 
và Bộ Xây dựng, nhiều dự án, dự thảo luật 
như dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi); đóng 
góp ý kiến về quy hoạch chung xây dựng 
Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 
2050; dự thảo các chế độ chính sách trong 
quản lý xây dựng của Thành phố, tiến hành 

Thăm quan công trình thi công Ga ngầm S9 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội
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phản biện dự thảo chương trình nhà ở Hà 
Nội. Hội cũng thường xuyên tham gia các 
chương trình tư vấn phản biện do Tổng hội 
Xây dựng Việt Nam, Liên hiệp các Hội 
KH&KT TP.Hà Nội chủ trì. 

Đồng thời, Hội cũng tích cực phối kết 
hợp đề xuất và tổ chức các cuộc hội thảo 
khoa học đề cập đến những vấn đề nóng của 
Thành phố được xã hội quan tâm như: Hội 
thảo “Bảo tồn, tôn tạo, quản lý để phát huy 
các giá trị Hồ của Thủ đô Hà Nội. Hội thảo 
bảo tồn, tôn tạo, quản lý để phát huy giá trị 
các hồ của Thủ Đô, giải pháp lấy nước sạch 
sông Hồng bổ cập nước Hồ Tây và cải thiện 
chất lượng nước sông Tô Lịch;...

Qua 39 năm hoạt động hội, nhờ sự tự 
nguyện và nhiệt tình của các hội viên; Hội 
Xây dựng Hà Nội đã vượt qua nhiều khó 
khăn, trở ngại, hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao, đóng góp tích cực cho sự phát 
triển của ngành xây dựng và TP. Hà Nội. 
Với những kết quả đạt được Hội Xây dựng 
Hà Nội và nhiều thành viên của Hội đã được 
UBND TP, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà 
Nội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, 
Tổng hội Xây dựng Việt Nam tặng nhiều 
phần thưởng cao quý./.

Hội Làm vườn Hà Nội
CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 

HƯỚNG ĐẾN SẢN XUẤT XANH 

Trải qua 37 năm (1985-2022) xây 
dựng và trưởng thành, với 6 kỳ đại 

hội, Hội Làm vườn TP.Hà Nội đã có trên 
9.200 hội viên.

Có thể nói, suốt những năm qua, Hội 
Làm vườn TP.Hà Nội đã luôn đoàn kết, 
phát huy kết quả đã đạt được bằng trí tuệ, 
sự tâm huyết, nhiệt tình của mình đóng góp 
vào quá trình xây dựng củng cố tổ chức hội 
vững mạnh cũng như phát triển phong trào 
làm vườn, kinh tế VAC, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển chung của Thủ đô, góp 
phần thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Làm 
vườn TP. Hà Nội xác định đẩy mạnh một 
số nhiệm vụ trọng tâm như, xây dựng và 
củng cố  hội cấp Huyện, Thị, hội cấp xã, thị 
trấn và phát triển thêm 2 đến 3% hội viên 
mới (300-500 hội viên mới). Củng cố các 
Ban chuyển giao khoa học, kỹ thuật; Ban 
công tác hội và hỗ trợ hội viên và Trung tâm 
thuộc Hội Làm vườn Thành phố. Phối hợp 
với sở, ngành và các quận, huyện, thị xã tổ 
chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa 
học, kỹ thuật. 

Từ việc nhận thức rất rõ về xu thế 
phát triển của nông nghiệp nói chung, nông 
nghiệp Thủ đô nói riêng đã và đang tiến tới 
nền sản xuất xanh; chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất để thích ứng với sự thay đổi khí hậu 
ngày một khốc liệt. Với vị trí rất quan trọng 
trong việc phát triển kinh tế gia đình ở nông 
thôn, các cấp Hội đã vận động hội viên tích 
cực tham gia Chương trình xây dựng nông 
thôn mới bằng chính mô hình của từng gia 
đình và sự liên kết tạo thành chuỗi giá trị 
hàng hóa nông sản chất lượng cao. Ưu tiên 
phát triển các loại nông sản sạch, nông sản 
VietGAP… đóng góp vào phát triển nông 
nghiệp và phát triển nông thôn của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hội tiến hành khảo sát các 
mô hình phát triển mới như: vườn trên cao 
tại khu chung cư, vườn sinh thái nằm trong 
các lõi đô thị, khu sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao… Từ đó, Hội tham mưu 

cho các cơ quan sớm hình thành loại hình 
hoạt động thích hợp, tạo điều kiện để người 
dân phát triển được mô hình của mình theo 
hướng: hiệu quả, an toàn môi trường và có 
cảnh quan đẹp vì một Thủ đô xanh. 

Đồng thời, Hội cũng tiến hành thực 
hiện công tác thi đua, khen thưởng, vinh 
danh các nhà vườn, người có nhiều thành 
tích đóng góp cho phong trào phát triển làm 
vườn của Thành phố. 

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động, Thường vụ Hội tổ chức họp giao 
ban mỗi quý một lần; Ban chấp hành Hội 
tổ chức họp 6 tháng đầu năm và tổng kết 
cuối năm; Thường xuyên tổ chức đi  thăm 
quan các mô hình tốt để học tập, trao đổi 
kinh nghiệm, xây dựng mô hình điểm, nhân 
rộng mô hình phát triển kinh tế VAC hiệu 
quả, chuyển giao ứng dụng khoa học công 
nghệ./.
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Hội Cơ học Hà Nội
ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Trong suốt mấy thập niên xây dựng 
và trưởng thành, Hội Cơ học Hà 

Nội luôn đoàn hết, thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ tư vấn phản biện, giám định xã 
hội, phổ biến kiến thức, chuyển giao công 
nghệ; tham gia các đề tài, dự án có liên quan.

Hội Cơ học Hà Nội hiện có 500 hội 
viên là cán bộ khoa học ở các Bộ, các 
trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các 
Sở ban ngành thuộc UBND TP.Hà Nội và 
các Hội viên tập thể là các Công ty. Hội viên 
của Hội gồm các nhà khoa học có trình độ 
cao (Giáo sư, PGS, TS, ThS, KS, cử nhân) 
thuộc các lĩnh vực: thủy lợi, nông nghiệp, 
giao thông, xây dựng, cơ học máy, thiên văn 
khí tượng,...

Với đội ngũ các nhà khoa học giàu 
kinh nghiệm, nhiệt huyết, Hội đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia 
tích cực vào các vấn đề khoa học công nghệ 
của Thủ đô. Hiện Hội đang triển khai các 
nhiệm vụ trọng điểm như: Nghiên cứu đề 
xuất các biện pháp khoa học và công nghệ 
về các nguồn Nước của Thủ đô Hà Nội 
(nước sông, nước ngầm, nước thải, nước 
mưa); Nghiên cứu các tác hại do hoạt động 
khoa học công nghệ gây ra đối với Thủ đô 
Hà Nội và đề xuất các biện pháp khắc phục; 
Nghiên cứu an ninh nguồn nước và môi 
trường... Đối với công tác phản biện, thời 
gian qua, Hội đã tham gia phản biện các dự 

án của Hà Nội như: Dự án Phòng chống lũ 
chi tiết trên những sông có đê thuộc địa bàn 
TP Hà Nội; Dự án sử dụng quỹ đất của TP 
Hà Nội đến năm 2030, Dự án hạ mực nước 
Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì; Dự án Bảo vệ 
các sông Hồ của Thủ đô Hà Nội...

Mở rộng ra ngoài Thủ đô, Hội cũng 
tích cực tham gia phản biện (theo giấy mời) 
các dự án của tỉnh bạn như: Dư án Nhà máy 
thủy điện cột nước thấp trên sông Lô; Dự án 
Nhà máy xử lý rác và phát điện Trạm Thản, 
tỉnh Phú Thọ; Dự án Phát triển Nông nghiệp 
cận đô thị tỉnh Phú Thọ; dự án phát triển 
Nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ...; Đặc biệt 
Hội đang có 05 hội viên tham gia Hội đồng 
Tư vấn Phản biện xã hội của Liên hiệp các 
Hội KH&KT tỉnh Yên Bái...

Bên cạnh đó, Hội còn tham gia các 
đề tài độc lập cấp Nhà nước; Tham gia các 
Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ hàng năm của Bộ Công thương 
(2016-2021) với các vai trò Chủ tịch Hội 
đồng, phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản 
biện, Ủy viên độc lập; Tham gia chuyển 
giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học về 
Bơm nước chống ngập cho các hệ thống 
Thủy lợi lớn khu vực Bắc Nam Hà; Tham 
gia chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu 
khoa học về các loại bơm lưu lượng lớn cột 
nước thấp cho nhiều trạm bơm ở các tỉnh 
khu vực miền Tây (Cà Mau, An Giang, Hậu 
Giang, Cần Thơ…)./.

Hội Toán học Hà Nội
NGÔI NHÀ CHUNG CỦA ĐÔNG ĐẢO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC YÊU TOÁN

Là hội chuyên ngành Toán học, 
ba mươi lăm năm qua (1987-

2022), bằng tinh thần đoàn kết, Hội Toán 
học Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng tập 
hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức làm Toán, 
những người yêu thích Toán nhằm hỗ trợ 
nhau trong công việc và đóng góp cho sự 
nghiệp phát triển Toán học của Thủ đô và 
đất nước; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
Toán góp phần nâng cao dân trí về lĩnh vực 
Toán học; Tham gia nghiên cứu khoa học 
Toán học; Trao đổi thông tin, kinh nghiệm 
và hợp tác Toán học với các địa phương; 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực 
khoa học Toán học.

Trở thành ngôi nhà chung của đông đảo 
đội ngũ trí thức làm Toán và yêu thích Toán 
sống trên địa bàn Thủ đô, Hội Toán học Hà 
Nội hiện có 10 chi hội, với trên 200 hội viên 
thuộc các trường đại học đóng trên địa bàn, 
các trường cao đẳng, trường chuyên nghiệp, 
các trường phổ thông của Hà Nội. Đội ngũ 
cộng tác viên của Hội phát triển rất mạnh. 
Ngoài số cộng tác viên ở Hà Nội, Hội đã 
xây dựng được mạng lưới hơn 1000 cộng 
tác viên ở nhiều tỉnh trên toàn quốc. 
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Những năm qua, với sự năng nổ của 
Ban chấp hành Hội, sự hưởng ứng nhiệt tình 
của hội viên và các cộng tác viên, Hội Toán 
học Hà Nội đã thực hiện hiệu quả nhiều 
nhiệm vụ, có tác động mạnh mẽ đến việc 
nghiên cứu, giảng dạy và học Toán ở Hà 
Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc. Tiêu 
biểu, như nhờ có lực lượng đông đảo hội 
viên và cộng tác viên tham gia công tác Hội 
mà chỉ trong một nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 
thành công 24 hội thảo khoa học về Toán ở 
cả 3 miền đất nước, hình thành 3 khối liên 
kết cùng nhau nghiên cứu, giảng dạy và bồi 
dưỡng học sinh giỏi Toán, liên kết với một 
số trường đại học ở nước ngoài,….

Bên cạnh đó, Hội mở rộng các hoạt 
động chuyên môn, giúp cho hội viên và 
cộng tác viên có điều kiện nâng cao nghiệp 
vụ. Thật hiếm có 1 xemine Toán duy trì hoạt 

động liên tục trong 25 năm, mỗi năm học 
có từ 25 đến 30 buổi sinh hoạt vào sáng thứ 
5 hàng tuần. Câu lạc bộ Toán của giáo viên 
THCS Hà Nội cũng đã có trên 20 hoạt động 
thường xuyên và ổn định... Một điểm nhấn 
đặc biệt của Hội là rất quan tâm đến việc bồi 
dưỡng học sinh giỏi Toán, thể hiện trong các 
chuyên đề Hội thảo Toán học, trong việc tổ 
chức thi Olympic Toán góp phần nâng chất 
lượng “mũi nhọn” của ngành học phổ thông 
đồng thời giúp các em làm quen với hội 
nhập quốc tế chuyên ngành Toán (các em 
thi Toán bằng tiếng Anh, đề thi ngang tầm 
với trình độ quốc tế).

Bên cạnh đó, việc duy trì trang web của 
Hội đã đóng vai trò tích cực trong công tác 
thông tin, liên hệ và tập hợp đội ngũ một 
cách rộng rãi, được những người yêu thích 
Toán truy cập thường xuyên./.

Hội Luật gia TP. Hà Nội
ĐƠN VỊ NÒNG CỐT TRONG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 

Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong 

giai đoạn cách mạng mới, ngày 11 

tháng 11 năm 1987, UBND TP.Hà Nội đã 

ban hành Quyết định số 4897/QĐ-UB thành 

lập Hội Luật gia TP.Hà Nội. 

Với tính chất của Hội là một tổ chức 

chính trị - xã hội, nghề nghiệp; Tổ chức 

thống nhất tự nguyện của các luật gia đặt 

dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, 

quản lý nhà nước của UBND TP. Hà Nội, là 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc, của Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành 

phố. Hội có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng 

pháp luật, phản biện xã hội, giám định xã 

hội, nghiên cứu khoa học pháp lý; tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải, phòng 

chống tội phạm ở cơ sở; Tham gia giám sát 

thi hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của 

nhà nước và công dân. Hội còn tham gia 

một số hoạt động quản lý nhà nước theo quy 

định của pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính 

trị của thành phố.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ 

sở vật chất, phương tiện, kinh phí, mô hình 

tổ chức và phương thức hoạt động, song 

chỉ trong gần một năm sau ngày thành lập, 

Hội đã vận động kết nạp được 500 hội viên 
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và xây dựng được 14 chi hội ở các quận, 

huyện; các cơ quan thuộc khối nội chính. 

Tính đến ngày 31/12/2021, Thành hội có 41 

đơn vị trực thuộc gồm 22 quận, huyện, thị 

hội; 18 Chi hội Luật gia sở, ngành, công ty; 

01 Trung tâm tư vấn pháp luật; 363 Chi hội 

trực thuộc Quận/huyện, thị hội (trong đó có 

202 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn) 

với 5.700 hội viên.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển 

với 7 kỳ đại hội, trong quá trình hoạt động 

các cấp hội luật gia Hà Nội thường xuyên 

quan tâm xây dựng Hội và hội viên trong 

sạch, vững mạnh; nâng cao vị thế, vai trò, 

tác dụng của Hội trong đời sống xã hội ở Hà 

Nội. Trong hoạt động của mình, Hội luôn 

coi trọng hoạt động đối nội, đối ngoại, coi 

đây là cơ hội để mở rộng các hoạt động và 

tham gia hội nhập quốc tế. Quá trình phát 

triển mạnh mẽ về tổ chức Hội và hội viên 

từ ngày thành lập đến nay là thành tựu quan 

trọng hàng đầu của các cấp Hội Luật gia 

TP.Hà Nội. Đây là yếu tố quyết định kết quả 

hoạt động của Hội luật gia Hà Nội.

Đóng vai trò nòng cốt trong tuyên 

truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn Hà 

Nội. Hoạt động tư vấn pháp luật của Hội 

trong 35 năm qua bước đầu đã được xã hội 

hóa, đáp ứng một phần nhu cầu tư vấn pháp 

luật của công dân và tổ chức trên địa bàn 

Hà Nội. Trung bình mỗi năm, Hội tham gia 

phản biện 8 dự thảo Nghị quyết của HĐND 

thành phố và một số quận, huyện.

Ghi nhận những đóng góp đó, Hội đã 

được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt 

Nam tặng thưởng ba Huân chương Lao động 

(hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất), Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, 2017, 

Hội Luật gia Việt Nam và UBND TP.Hà 

Nội tặng nhiều Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc 

và Bằng khen./.

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Hà Nội
VÌ MỘT XÃ HỘI TIÊU DÙNG THÔNG MINH

Với những hoạt động tích cực trong 
các vấn đề liên quan đến Luật, 

đến lĩnh vực tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ người tiêu dùng Hà Nội đã dần khẳng 
định được vai trò của mình, góp phần hướng 
đến một thị trường tiêu dùng thông minh... 
Với vai trò và nhiệm vụ của mình, ngay 
từ những năm đầu thành lập Hội đã định 
hướng việc thực hiện động viên nhiệt tình 
và khả năng đóng góp về chuyên môn 
nghiệp vụ của các thành viên tập thể và hội 
viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên 
quan đến tiêu chuẩn hóa, bảo đảm đo lường 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn. 
Đồng thời tổ chức thông tin quảng bá cho 
người tiêu dùng về các quyền của người 
tiêu dùng, phổ biến Pháp lệnh và Nghị định 
về bảo vệ người tiêu dùng, tư vấn khiếu nại 
cho người tiêu dùng để bảo vệ và tự bảo  
vệ. Tăng cường thông tin, tuyên truyền 
trên báo, đài về quyền lợi người tiêu dùng. 
Song song với đó, Hội tiến hành đẩy mạnh 
hoạt động và hoạt động hiệu quả của Văn 
phòng tư vấn khiếu nại của người tiêu dùng 
Hà Nội. Phối hợp với các hội, các đơn vị để 
đề xuất và triển khai các đề tài KH&CN về 
lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng./.
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Hội Hóa học Hà Nội
TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 

HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG

Hơn 30 năm thành lập, phát triển 

với mô hình tổ chức linh hoạt, 

mềm dẻo, hiệu quả, Hội Hóa học Hà Nội đã 

hoàn thành vai trò của một tổ chức xã hội 

nghề nghiệp đặc thù, có phạm vi hoạt động 

khá rộng.

Có thể nói, trong những nhiệm kỳ qua, 

một nét nổi bật của Hội Hóa học Hà Nội 

Hội Hóa học Hà Nội là xây dựng tổ chức 

Hội theo mô hình: Lựa chọn những thành 

viên nòng cốt là những người nhiệt tình, có 

năng lực và có điều kiện tham gia công tác 

Hội, các cá nhân hoặc đại diện đến từ các 

tổ chức trong và ngoài nhà nước, các Viện 

nghiên cứu, các trường Đại học, các doanh 

nghiệp… Những thành viên này tham gia 

vào Ban chấp hành của Hội và sẽ vận động 

các thành viên trong tầm ảnh hưởng của 

mình cùng tham gia chia sẻ công tác của 

Hội trong những công việc cụ thể có liên 

quan: bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, nghiên cứu các đề tài, triển khai 

các dự án trong nhiều lĩnh vực khoa học 

công nghệ khác nhau (khoa học vật liệu, xử 

lý nước, xử lý phế thải, hóa học xanh, vật 

liệu xanh, nhiên liệu sạch…).

Là một tổ chức xã hội tập hợp đông 

đảo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong  

lĩnh vực có liên quan đến ngành hóa học của 

Thủ đô; ngay từ ngày đầu thành lập, Hội đã 

tập trung vào những hoạt động hướng tới 

cộng đồng. Trong đó, Hội xác định công tác 

tuyên truyền, vận động, phổ cập kiến thức, 

nâng cao nhận thức cộng đồng là một nhiệm 

vụ rất quan trọng và được triển khai mạnh 

mẽ trong nhiều năm. Đây cũng là một trong 

những hoạt động được đánh giá khá sôi nổi 

và hiệu quả của Hội. 

Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, 

Hội đã tổ chức hơn 40 lớp tập huấn cho các 

huyện ngoại thành Hà Nội; tham vụ giám 

sát và tập huấn về ATVSTP tại các bếp ăn 

đông người (Khu Công nghiệp, Nhà hàng, 

các trường có tổ chức bữa ăn bán trú…). 

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn phản 

biện cũng được đẩy mạnh. Các chuyên gia 

của Hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm 

của trí thức Thủ đô trong việc tham gia 

phản biện các vấn đề liên quan đến khoa 

học công nghệ của Thủ đô. Những năm 

qua, các cuộc hội thảo, các hoạt động phản 

biện của Hội tập trung vào các chương trình 

khoa học công nghệ như: chương trình bảo 

vệ môi trường, chương trình vệ sinh an toàn 

thực phẩm, các chương trình nghiên cứu về 

vật liệu mới, công nghệ mới trong các lĩnh 

vực có liên quan đến ngành Hoá học của 

Thủ đô.

Cùng với việc tích cực tham gia             

nghiên cứu khoa học, nhiều  cán bộ của Hội 

là các giáo sư, giảng viên còn tham gia công 

tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

môn Hóa tại các trường đại học, trung học 

chuyên nghiệp,... Đồng thời các thành viên 

của Hội tham gia tư vấn trong các cuộc bồi 

dưỡng và Thi tài năng trong nước và Quốc 

tế (ITEL ISEF )

Ghi nhận những đóng góp trên, Hội 

Hóa học Hà Nội đã nhiều lần được nhận 

Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học 

& Kỹ thuật Việt Nam, Bằng khen của Liên 

hiệp các Hội KH&KT Hà Nội./.



76 77

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

Hội Cơ khí Hà Nội
PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG CÁC TỔ CHỨC CHI HỘI

Góp mình vào sự phát triển ngành 
Cơ khí Thủ đô, Hội Cơ khí Hà 

Nội đã khẳng định được vai trò nòng cốt 
trong xây dựng tổ chức hội và tổ chức các 
hoạt động nghiên cứu mang lại hiệu quả 
cao, tạo môi trường thuận lợi gắn kết doanh 
nghiệp - nhà khoa học.

Có thể nói, Hội Cơ khí Hà Nội là một 
trong những Hội có tổ chức chi hội cơ sở 
tương đối đa dạng. Hội Cơ khí Hà Nội được 
thành lập 1989. Đây cũng là thời kỳ đầu đổi 
mới nên cũng mở đầu phong trào thành lập 
các hội nghề nghiệp mà công nghiệp cơ khí 
hóa là trung tâm. Vì vậy, ngay từ khi ra đời, 
Hội đã tích cực phát triển các Chi hội thành 
viên được tổ chức trong các doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 
các hợp tác xã cơ khí…, các Viện nghiên 
cứu cơ khí, các Trường Đại học Công 
nghiệp, các nhà máy cơ khí. 

Bên cạnh đó, Hội luôn đẩy mạnh các 
hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực 
ngành hoạt động như. Chủ trì soạn thảo, 
xây dựng phương pháp luận và thực hiện 
thí điểm cũng như triển khai rộng trên địa 
bàn các doanh nghiệp Hà Nội chương trình 
điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất công nghiệp ở 32 doanh nghiệp; Huy 
động các chuyên gia tư vấn chuyên ngành ở 
các trường Đại học và tại các doanh nghiệp 
thực hiện. Từ đó mở rộng áp dụng ra các 
địa phương trong toàn quốc như Quảng 
Ninh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam…; Góp phần 
cùng Bộ KH&CN đánh giá trình độ công 
nghệ các tỉnh thành và xây dựng phương 
pháp tổng hợp. 

Hội cũng được tín nhiệm với vai trò chủ 
tịch và chủ trì Ban Chủ nhiệm các chương 
trình Nghiên cứu ứng dụng hàng năm vào 

các doanh nghiệp Công nghiệp Hà Nội qua 
các tổng hợp chung về điều tra, đánh giá 
cùng xây dựng quy hoạch phát triển ngành 
Cơ khí chính xác và siêu chính xác của Hà 
Nội đến năm 2020.

Bên cạnh việc các doanh nghiệp tổ 
chức chủ trì các đề tài nghiên cứu ứng dụng 
vào doanh nghiệp, trung bình hàng năm có 
từ 15- 25 đề tài nghiên cứu ứng dụng trực 
tiếp vào doanh nghiệp có hiệu quả. Hội Cơ 
khí chủ trì các khâu tổ chức, theo dõi, kiểm 
tra và nghiệm thu. Ngoài ra còn tham gia 
tư vấn xây dựng kế hoạch và cùng với các 
doanh nghiệp đi khảo sát tuyển chọn đầu tư 
thiết bị từ EU, Đài Loan… để đổi mới và 
nâng cấp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, hàng năm, tại các doanh 
nghiệp đều tự xây dựng đề tài nghiên cứu 
ứng dụng, thực hiện có hiệu quả với kinh 
phí được cấp từ Thành phố. Chính vì việc 

tiến hành nghiên cứu ứng dụng nhằm phát 
triển các doanh nghiệp cơ khí hóa và hiện 
đại hóa đã tạo ra sự gắn kết giữa Hội Cơ 
khí Hà Nội với các doanh nghiệp chặt chẽ, 
hiệu quả.

Trong quá trình hoạt động Hội Cơ khí 
Hà Nội luôn liên hệ chặt chẽ với Hội Cơ khí 
Việt Nam qua kết hợp nghiên cứu và thẩm 
định các vấn đề KH&CN cơ khí trong toàn 
quốc như đánh giá trình độ công nghệ, thẩm 
định và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu 
khoa học, xét VIFOTEC, biên tập và viết 
báo cáo Cơ khí Việt Nam…

Góp mình vào sự phát triển ngành Cơ 
khí Thủ đô, Hội Cơ khí Hà Nội đã khẳng 
định được vai trò nòng cốt trong xây dựng 
tổ chức hội và tổ chức các hoạt động        
nghiên cứu mang lại hiệu quả cao, tạo môi 
trường thuận lợi gắn kết doanh nghiệp - 
nhà khoa học./.

Hội Vật lý Hà Nội
ĐƯA KHOA HỌC VẬT LÝ ĐẾN GẦN HƠN VỚI CUỘC SỐNG 

Hội Vật lý Hà Nội được thành lập 
năm 1987. Qua 35 năm xây dựng 

và phát triển, Hội đã xây dựng được tổ chức 
Hội với hơn 280 hội viên tâm huyết, năng 
động đóng góp vào sự lớn mạnh, đoàn kết 
của Hội.

Nguồn nhân lực của Hội Vật lý Hà 
Nội dựa vào hai nguồn là đội ngũ các giáo 
viên dạy Vật lý các cấp học và các trí thức, 
người lao động yêu thích môn Vật lý sẵn 
sàng tham gia phổ biến kiến thức và áp dụng 
Vật lý trong lao động, sản xuất và sinh hoạt. 
Trong quá trình hoạt động, Hội Vật lý Hà 

Nội dựa trên cơ sở đồng thuận và tự nguyện 
nên các hoạt động diễn ra linh hoạt, theo 
nhu cầu cấp thiết của xã hội. Hội luôn xác 
định tôn chỉ là nơi tập hợp những người yêu 
thích Vật lý và giúp ích cho cộng đồng. 

Với tính chất đặc biệt của Hội, có thể 
nói, đến thời điểm này, một trong những 
nguồn nhân lực có đóng góp nhiều cho các 
hoạt động khoa học và chuyên môn đó là 
các du học sinh, nhân sỹ, trí thức ở nước 
ngoài công tác, học tập. Lực lượng này góp 
phần cập nhật kiến thức mới, các thành tựu 
khoa học cho các buổi sinh hoạt và là cầu 
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nối cho ngững người yêu thích bộ môn Vật 
lý của Hà Nội tham gia giao lưu, học tập và 
công tác tại nước ngoài.

Trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm 
vụ của mình, Hội đã liên kết với các trường 
đại học sư phạm và các trường đại học khác 
trong việc bồi dưỡng và đào tạo giáo viên 
vật lí. Đồng thời tham gia với Cục Quản lý 
chất lượng - Bộ GD&ĐT ra đề thi, chấm thi, 
huấn luyện đội tuyển thi quốc gia, quốc tế 
về vật lí và khoa học công nghệ cho các kì 
Olympic vật lí quốc tế (IPhO), Olympic vật lí 
Châu Á (APhO), kì thi khoa học và công 
nghệ quốc tế (Intel-ISEF) Olympic Thiên 
văn và Vật lý thiên văn quốc tế...

Hội cũng cộng tác với Hội Vật lí Việt 
Nam, tham gia biên tập tạp chí “Vật lí ngày 
nay”, tạp chí “Vật lí và Tuổi trẻ”; tham gia 
tổ chức các kì thi Olympic vật lí sinh viên;... 
Tham gia triển khai các dự án về giáo dục: 

Giáo dục phổ thông 2018; giáo dục STEM; 
chuyển đổi số trong giáo dục. Tham gia tư 
vấn xây dựng Sách giáo khoa mới môn Vật 
lý phục vụ chương trình giáo dục tổng thể 
2018. Đặc biệt, Hội rất tích cực tham gia 
phản biện các văn bản quản lý trong xây 
dựng kế hoạch giáo dục, quan điểm giáo 
dục trong các trường phổ thông và đại học; 
Góp ý chỉnh sửa sách giáo khoa môn Khoa 
học tự nhiên cấp Trung học cơ sở.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19 đến việc dạy và 
học, Hội đã tích cực tổ chức trao đổi kinh 
nghiệm về dạy và học trong thời gian cách 
ly xã hội, về dạy và học trực tuyến, dạy học 
qua truyền hình, dạy học từ xa, hướng dẫn 
học sinh cách tự học. Bằng các hoạt động 
chuyên môn, Hội Vật lý Hà Nội đang từng 
bước góp phần đưa khoa học vật lý đến gần 
hơn với cuộc sống./.

Hội Sử học Hà Nội
GÌN GIỮ CÁC GIÁ TRỊ KHOA HỌC LỊCH SỬ

Hội Sử học Hà Nội được thành lập 
năm 1990. Đến nay, Hội Sử học 

Hà Nội đã trải qua hơn 30 năm hình thành 
và phát triển, với 5 kỳ Đại hội.

Nhờ phát huy thế mạnh là nơi tập hợp 
những nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử, 
công tác nghiên cứu khoa học của Hội Sử 
học Hà Nội được đẩy mạnh. Hội đã triển 
khai và hoàn thành đề tài khoa học cấp Nhà 
nước: Giáo dục và đào tạo của Thăng Long 
- Hà Nội: Định hướng phát triển giáo dục 
và đào tạo của Thủ đô trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thành viên của 
Hội Sử học Hà Nội còn là chủ trì hay tác 
giả chính và có mặt trong hầu hết các đề tài 
khoa học cấp Nhà nước của chương trình 
KX09. Hội Sử học Hà Nội đã thực sự đóng 
vai trò đầu tầu với những đóng góp toàn 
diện trong chương trình khoa học lớn nhất 
và quan trọng nhất phục vụ cho kỷ niệm 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội và phát huy 
thành công của các chương trình kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thành viên của Hội Sử học Hà Nội 
với vai trò tổ chức của chi hội Nhà xuất bản 
Hà Nội đã là chủ biên, chủ trì và chịu trách 
nhiệm biên tập xuất bản gần 40 cuốn sách 
trong tủ sách Thăng Long ngàn năm văn 
hiến. Sau Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long Hà Nội, nhiều chi hội và thành viên 
của Hội Sử học Hà Nội lại tiếp tục tham 
gia và thực hiện phần 2 của Dự án Tủ sách 
Thăng Long ngàn năm văn hiến, tập trung 
vào khu vực Hà Nội mở rộng.

Hội Sử học Hà Nội đã tổ chức và tham 
gia tổ chức khoảng 20 hội nghị, hội thảo 
và toạ đàm khoa học, trong đó nhiều cuộc 
được đánh giá cao cả về quy mô tổ chức 
và chất lượng chuyên môn như 1000 năm 
Vương triều Lý và Kinh đô Thăng Long 
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Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô

NHÂN TỐ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ THIÊN NHIÊN, 
MÔI TRƯỜNG THỦ ĐÔ

Được thành lập năm 1990, trải qua 
32 năm xây dựng, phát triển, Hội 

Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô 
Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu và trở 
thành nhân tố quan trọng thúc đẩy hoạt động 
bảo vệ thiên nhiên, môi trường của Thành 
phố, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô 
văn minh, xanh, sạch, đẹp trong mắt nhân 
dân cả nước và bạn bè Quốc tế. 

Ngay từ khi được thành lập, Hội luôn 
chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến 
thức về BVTNMT tới đông đảo nhân 
dân,… Các ủy viên Ban Chấp hành (BCH) 
và hội viên đã viết, biên tập và đăng tải 

hàng trăm tin, bài, hình ảnh trên trang web                         
moitruong xanh.org.vn của Hội. Đại diện 
BCH đã dự và phát biểu nhiều ý kiến tâm 
huyết tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về 
BVTNMT; trả lời phỏng vấn các cơ quan 
truyền thông đại chúng về thể chế, chính 
sách phát triển KT-XH và phát triển bền 
vững môi trường sinh thái của Hà Nội...

Hội phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên 
nhiên và Môi trường Việt Nam; Liên hiệp 
các Hội KH&KT Hà Nội tổ chức nhiều hội 
nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về bảo 
vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đã thu 
hút sự quan tâm của các nhà khoa học và sự 
tham gia của nhiều thành phần.

(21/11/2009); Hà Nội học: Phương pháp 
luận và nội dung nghiên cứu (12/2011); 
Không gian lịch sử văn hóa Thăng Long - 
Hà Nội trong tiểu ban Các vấn đề nghiên 
cứu khu vực, Hội thảo quốc tế Việt Nam học 
lần thứ IV (11/2012); Hội thảo khoa học kỷ 
niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/2014); 
Ngô Quyền trong sự nghiệp trung hưng đất 
nước; Nỏ thần An Dương Vương, về việc 
đánh giá giá trị các di sản văn hóa trên địa 
bàn Thủ đô…; 

Song song với đó, Hội còn tham gia 

biên soạn địa chí của các địa phương, như: 
địa chí Tây Hồ, địa chí Đông Anh, địa chí Cổ 
Loa… Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản 
Thăng Long - Hà Nội tổ chức các hoạt động, 
chương trình nghiên cứu nhằm bảo tồn, phát 
huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm 
Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội và Khu 
di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Ghi nhận những đóng góp của Hội, 
năm 2020 Hội Sử học Hà Nội được Chủ 
tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng 
Bằng khen./.

Là thành viên của Hội đồng Khoa học 
và Kỹ thuật Thủ đô, Hội luôn tích cực tham 
gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội. Tham gia Ban soạn thảo “Định 
hướng Chiến lược bảo vệ môi trường” và 
“Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
Thủ đô đến năm 2020”. Chủ trì thực hiện 
hiệu quả một số đề tài nghiên cứu khoa học 
“Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường 
cho nhân dân Thủ đô” (do Hội Môi trường       
Quebec - Canada tài trợ); “Xây dựng mô 
hình thí điểm xã hội hóa bảo vệ môi trường 
tại phường Kim Liên”; “Nghiên cứu xây 
dựng thể chế hóa về xã hội hóa bảo vệ môi 
trường tại Hà Nội”. 

Công tác đối ngoại luôn được Hội quan 
tâm và tạo dựng được mối quan hệ hợp tác 
bền chặt với một số tổ chức quốc tế: UNDP. 
UNEP, BGCI, WB; tổ chức môi trường các 
nước: Anh, Pháp, Canada, Úc, Nhật Bản. 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 
2021-2026) của Hội được tổ chức vào ngày 
16/10/2021 bằng hình thức trực tuyến. Đại 
hội bầu BCH mới với 50 ủy viên.

Trải qua 32 năm xây dựng và phát 
triển, với 5 kỳ Đại hội, Hội Bảo vệ Thiên 
nhiên và Môi trường Thủ đô Hà Nội đã quy 
tụ được đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh 
vực môi trường đóng góp trí tuệ, góp phần 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
Thủ đô. Hiện nay Hội có 2 đơn vị thành viên 
và 60 chi hội, với trên 1.200 hội viên là hạt 
nhân tại các cơ quan, doanh nghiệp và xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đang 
tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi 
trường và chống biến đổi khí hậu, góp phần 
xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, xanh, 
sạch, đẹp./.
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Hội Điện lực Hà Nội
XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH, ĐOÀN KẾT

Những năm qua, Hội Điện lực Hà 
Nội đã có những đóng góp thiết 

thực về việc ứng dụng KHCN, phổ biến 
kiến thức… góp phần vào sự phát triển của 
Ngành, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH 
Thủ đô.

Hội Điện lực Hà Nội được thành lập 
theo Quyết định số 2120/QĐ-UB ngày 
23/10/1991 của UBND TP. Hà Nội. Hội là 
nơi quy tụ của nhiều nhà khoa học trong các 
trường Đại học, Viện nghiên cứu, các doanh 
nghiệp trên địa bàn Thủ đô, Hội chủ yếu tập 
trung mở rộng, phát triển các hoạt động trên 
địa bàn Thủ đô. 

Với tính chất một hội nghề nghiệp, Hội 

phát triển với mục tiêu: Đoàn kết, tập hợp 
các hội viên, những người làm nghề điện 
trên địa bàn TP.Hà Nội, xây dựng Hội vững 
mạnh, huy động tối đa tiềm năng và phát 
huy trí tuệ của hội viên, mở rộng quan hệ 
hợp tác với các Hội thành viên trong Liên 
hiệp hội, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH 
Thủ đô. 

Bằng những hoạt động của mình, Hội 
Điện lực Hà Nội đã tham gia tích cực vào đời 
sống chính trị, xã hội của Thủ đô, phát huy 
trí tuệ của các hội viên trong việc khuyến 
khích đưa nhanh các tiến bộ KHCN vào sản 
xuất, phổ biến kiến thức KHKT trong lĩnh 
vực điện lực./.

Hội các ngành Sinh học Hà Nội

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Hội các ngành Sinh học Hà Nội 
thành lập năm 1991 với nhiệm 

vụ tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa 
học công nghệ cho nông dân, doanh nghiệp 
và hợp tác xã; tư vấn phản biện xã hội cho 
Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam,... thực hiện các đề 
tài dự án để chuyển giao khoa học công 
nghệ cho địa phương...

Từ con số ít ỏi ban đầu, qua hơn 30 
năm kiên trì, nỗ lực phát triển, hiện Hội các 
ngành Sinh học Hà Nội là nơi tập hợp của 

300 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực có 
liện quan đến khoa học sinh học.

Cùng với sự lớn mạnh về đội ngũ hội 
viên tâm huyết, nhiệt tình, đoàn kết cùng 
nhau phát triển, Hội đã xây dựng được niềm 
tin, uy tín đối với đối tác, trở thành mái nhà 
chung của các hội viên. Hiện Hội các ngành 
Sinh học Hà Nội đang triển khai các nhiệm 
vụ trọng điểm như: Phổ biến kiến thức khoa 
học công nghệ tập trung ứng dụng các chế 
phẩm sinh học phòng trừ dịch hại trong 
sản xuất rau hoa an toàn cho nông dân các 



84 85

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Đông Anh, 
Sóc Sơn - Hà Nội. Tổ chức nghiên cứu và 
hợp tác phổ biến về tảo tại Hà Nội, Nghệ An 
và Hưng Yên.

Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện liên 
kết với các tổ chức như Công ty TNHH 
Việt Nhật tiếp tục sản xuất vi sinh vật hữu 
hiệu EM phục vụ cho nông dân và người 
tiêu dùng.

Hiện Hội các ngành Sinh học Hà Nội 
đã và đang thực hiện đề tài cấp Bộ về nguồn 
lợi thủy sản, đã tổ chức Hội thảo Nguồn lợi 

thủy sản Việt Nam tại TP. Vinh (Nghệ An) 
do khoa Sinh Đại học KHTN phụ trách, 
PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn tham gia thực 
hiện. Công ty Thiên Phúc thực hiện đề tài 
đông trùng hạ thảo.

Nhờ nghiên cứu khoa học của Hội, đã 
tạo ra đông trùng hạ thảo, tảo xoắn, chế 
phẩm nấm Nomuri,... là những sản phẩm 
quý, được dùng trong việc chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Đề tài “Đông trùng hạ 
thảo” do Hội chủ trì đã đạt giải Ba Vifotec 
năm 2017./.

Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội

KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC, 
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG 

Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội 
được thành lập năm 1992, trải 

qua 4 kỳ đại hội, đến nay Hội đã phát triển 
được 200 hội viên với 11 Chi hội, 1 Trung 
tâm và 6 Ban chuyên môn.

Trên cơ sở triển khai nhiệm vụ, chức 
năng một cách hiệu quả, đa dạng và gắn với 
các hoạt động thực tiễn của các cơ sở trường 
học của ngành, Thành phố nên Hội Tâm lý 
giáo dục học Hà Nội không chỉ nêu cao vai 
trò trong việc phổ biến kiến thức mà còn 
tham gia giám sát, phản biện xã hội cho các 
chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục.

Trong công tác giám sát phản biện xã 
hội, Hội đã cử các thành viên của Hội tham 
gia nhiều dự án, kế hoạch, dự thảo Thông 
tư của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Hà 
Nội và Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt 
Nam. Đặc biệt với Thành phố, Hội đã tham 
gia phản biện nhiều chương trình, kế hoạch 
phát triển xã hội, phát triển giáo dục do Ban 
Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc 
thành phố tổ chức... Thông qua các đề tài 
phản biện xã hội này, Hội đã đóng góp tích 
cực đưa khoa học tâm lý giáo dục đến quảng 
đại quần chúng.

Ngoài ra, Hội đã có nhiều hoạt động 
thực tiễn liên kết với các tổ chức phi chính 
phủ cũng như phối hợp với các tổ chức 
trong nước thực hiện các đề tài, dự án 
về tâm lý giáo dục. Gần đây có tổ chức                               
Kenan đã tài trợ cho Hội và mời tham dự 
chuỗi các hội thảo, sự kiện: “Cải thiện đời 
sống và nâng cao năng lực lãnh đạo cho 
phụ nữ Việt Nam”; “Tăng cường sự tham 
gia của các bên liên quan đến việc phòng 
chống bạo lực học đường”; “Bất bình đẳng 
giới trong giáo dục”; “Môi trường giáo dục 
an toàn”; “Phòng chống lạm dụng tình dục 
trong học đường” (2015-2017). Tọa đàm 
khoa học với các nhà giáo dục Hàn Quốc về 
“Phương pháp tiếp cận hiệu quả trong phát 
triển năng lực tư duy sáng tạo cho trẻ trong 
các giai đoạn từ 3 đến 11 tuổi”.

Trong các đề tài dự án Hội thực hiện, 
năm 2019, được sự tài trợ của Quỹ Châu Á 
(TAF), Hội đã triển khai hiệu quả đề tài giải 
pháp cải tiến tổ chức, đổi mới phương thức 
hoạt động để phát huy quyền và bảo vệ lợi 
ích của Hội viên hội Tâm lý giáo dục học 
Hà Nội.

Nhờ đổi mới phương thức hoạt động 
mạnh mẽ, Hội đã tập hợp, huy động nhiều 
nhà khoa học Tâm lý giáo dục, các cán bộ 
quản lý, những nhà giáo tâm huyết sáng tạo 
của Hà Nội. Trong hoạt động phối hợp với 
các sở giáo dục thẩm định chương trình giáo 
dục kỹ năng sống, Hội Tâm lý giáo dục học 
Hà Nội đã thành lập Hội đồng thẩm định 
cho 51 trung tâm giáo dục kỹ năng sống 
ngoài nhà trường. Trong đó, thẩm định 45 
trung tâm giáo dục của Hà Nội, thẩm định 6 
trung tâm giáo dục của Hải Dương./.
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Hội Chăn nuôi Hà Nội được thành 
lập từ năm 1992. Những năm 

qua, Hội luôn chú trọng phát triển hội viên 
và được coi là một trong những hoạt động 
trọng tâm. Bên cạnh đó, Hội cũng thường 
xuyên đẩy mạnh các hoạt động khoa học 
kỹ thuật chuyên ngành; thường xuyên cập 
nhật, tổng hợp các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
và công nghệ mới,...

Hội cũng đã gắn kết với các cơ quan 
báo, đài của địa phương để phổ cập các tiến 
bộ kỹ thuật mới, các gương điển hình chăn 
nuôi giỏi, hiệu quả cao, ứng dụng thành 
công các tiến bộ KHKT và quản lý để chăn 
nuôi năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu 
quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Hội luôn tổ 
chức các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên con, 
chuyên đề theo hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, 
dễ ứng dụng, tạo nhiều thời gian cho nông 
dân hỏi đáp, trao đổi thảo luận, kết hợp với 

tham quan cơ sở chăn nuôi giỏi qua đó thiết 
thực giúp đỡ người chăn nuôi.

Song song với đó, Hội Chăn nuôi Hà 
Nội còn tích cực tham gia tư vấn các dự án, 
đề tài, chuyên đề về khoa học kỹ thuật, khoa 
học quản lý, tổ chức liên kết thị trường cho 
Ngành nông nghiệp và kiến nghị các giải 
pháp để Thành phố xem xét. 

Hội cũng tham gia tư vấn, phản biện 
đề án sử dụng đất cho chăn nuôi trong quy 
hoạch sử dụng đất của Hà Nội giai đoạn 
2015-2025, tư vấn định hướng và chính 
sách ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp, kết quả góp phần đề xuất 
UBND Thành phố ban hành Nghị quyết ứng 
dụng công nghệ cao trong nông nghiệp giai 
đoạn 2016-2025. Ngoài ra, Hội cũng tích 
cực tham gia các hoạt động tư vấn của Hội 
Chăn nuôi, Hiệp hội Gia cầm Việt Nam và 
định hướng phát triển chăn nuôi Việt Nam 
giai đoạn 2015-2025./.

Hội Chăn nuôi Hà Nội
CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ, THÚC ĐẨY 

CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN

Hội Kế toán Thành phố Hà Nội

TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT, PHÁT TRIỂN

Hội Kế toán TP. Hà Nội là hội 
nghề nghiệp. Hội hoạt động theo 

tôn chỉ giúp các hội viên thường xuyên cập 
nhật, nghiên cứu các chính sách mới của 
Nhà nước về công tác kế toán; phản biện 
cơ chế; tổ chức đào tạo, tập huấn, giao lưu 
học hỏi, tuyên truyền, định hướng đạo đức 
nghề nghiệp.

Trải qua 28 năm (1994-2022) hoạt 
động và phát triển, từ 9 chi hội thành viên 
ban đầu với 1.000 hội viên (năm 1997). Đến 
nay, Hội Kế toán Thành phố đã có 28 chi 
hội thành viên với hơn 4.000 hội viên. Hội 
viên của Hội gồm các cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động công tác tại 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,               
doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Trong 
số các hội viên, nữ chiếm tỷ lệ 65%; nhiều 
hội viên có trình độ học vấn cao như tiến sĩ, 

thạc sĩ, đa số đều tốt nghiệp đại học và có 
nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán.

Trong những năm qua, hoạt động của 
Hội Kế toán Thành phố ngày càng phát 
triển, lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, hoạt 
động Hội được điều chỉnh, cải tiến, nội dung 
phong phú, cung cấp kịp thời các thông tin 
bổ ích về chính sách tài chính, kế toán, thuế. 
Mô hình hoạt động ngày càng thiết thực, 
phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, được hội 
viên tích cực hưởng ứng.

Hội Kế Toán Thành phố luôn bám sát và 
phấn đấu vì mục đích, tôn chỉ của Hội là tập 
hợp, đoàn kết các cá nhân tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực kế toán trên địa bàn, nâng cao 
chất lượng chuyên môn, giữ gìn phẩm chất 
đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản 
lý kinh tế tài chính của đất nước trong thời 
kỳ hội nhập như hiện nay. Ban Chấp hành 
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Hội qua các nhiệm kỳ đã xây dựng Quy chế 
làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng 
chí ủy viên BCH; thành lập Văn phòng Hội 
để tạo điều kiện cho việc điều hành và quản 
lý công tác Hội. Ban Chấp hành Hội luôn 
coi trọng công tác nghiên cứu khoa học về 
tài chính kế toán, phối hợp và trực tiếp chỉ 
đạo công tác bồi dưỡng và trang bị kiến thức 
kế toán, tài chính cho cán bộ, công chức, 
viên chức và các đối tượng khác làm công 
tác kế toán trên địa bàn.

Với nhiều hoạt động thiết thực, đóng 
góp chung vào công tác tài chính - kế toán 
của ngành, Hội Kế toán Thành phố đã nhận 
được nhiều bằng khen của Hội Kế toán và 
Kiểm toán Việt Nam, Liên hiệp các Hội 

KH&KT Thành phố, Bằng khen của Liên 
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. 

Trong thời gian tới, kế hoạch hoạt động 
của Hội Kế toán Thành phố sẽ tập trung vào 
một số nhiệm vụ chính: Tăng cường tổ chức 
trang bị kiến thức tài chính, kế toán cho hội 
viên, người làm công tác kế toán trên địa 
bàn; Phát triển thêm các chi hội, thu hút 
hội viên, phấn đấu đến năm 2025 phát triển 
thêm 500 hội viên; Bên cạnh đó, các hoạt 
động phong trào cũng được quan tâm để tạo 
không khí phấn khởi, thi đua của Hội, từ 
đó hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội Kế toán 
và Kiểm toán Việt Nam, Liên hiệp các Hội 
KH&KT Thành phố giao và Nghị quyết của 
Đại hội Hội Kế toán nhiệm kỳ VI (2019-
2023) đề ra./.

Hội Đúc luyện kim Hà Nội

ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG NGÀNH ĐÚC - 
LUYỆN KIM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội Đúc luyện kim Hà Nội được 
thành lập ngày 9 tháng 11 năm 

1996 theo quyết định số 3049/QĐUB ngày 
17/09/1996 của UBND Thành phố Hà Nội.

Từ khi ra đời đến nay, Hội không ngừng 
được củng cố và phát triển. Từ 300 hội viên 
của ngày đầu thành lập, đến nay Hội đã quy 
tụ được 400 hội viên. Với con số khiêm 
tốn ban đầu chỉ có 6 Chi hội ở các trường 
Đại học và các viện chuyên ngành, Hội đã 
phát triển mở rộng tới 18 chi Hội ở cả các 

xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất chuyên 
ngành. Hội có tổ chức Văn phòng hội và 
các ban: Tổ chức - phát triển hội, Khoa học 
công nghệ, Thông tin tuyên truyền, Hợp tác 
quốc tế và Trung tâm khoa học công nghệ 
đúc luyện kim. 

Với nhiệm vụ tập hợp đội ngũ cán 
bộ khoa học giới thiệu vào các hội đồng 
KHCN, GDĐT; tư vấn, phản biện, giám 
định xã hội chuyên ngành Đúc-luyện kim; 
hàng năm Hội đã tổ chức giám định, phản 

biện cho hàng chục đề tài, dự án từ cấp 
TP.Hà Nội, cấp Bộ Công thương đến cấp 
nhà nước. Trong 5 năm gần đây, Lãnh đạo 
Hội đã đóng góp nhiều ý kiến bằng văn bản 
cho luật KHCN, luật giao thông vận tải, luật 
sở hữu trí tuệ và luật Thủ độ. Bên cạnh đó, 
hàng năm Hội đều dành tâm huyết tổ chức 
các hội nghị KHCN đúc luyện kim; tính đến 
nay Hội đã tổ chức thành công 17 hội nghị. 
Theo kế hoạch, cuối năm 2022, hội nghị 
KHCN đúc luyện kim lần thứ 18 sẽ tiếp tục 
được thực hiện.

Cũng trong 10 năm qua, Hội đã tích 
cực chủ trì và tham gia triển khai 5 đề tài, 

dự án cấp Thành phố, cấp Bộ Công thương 
và nhà nước. Đặc biệt, 10 năm qua, các cán 
bộ Hội tự hào giành 5 giải thưởng Vifotech, 
7 bằng sáng chế độc quyền. Năm 2016, Hội 
được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 
tặng Cờ đơn vị xuất sắc và được UBND TP. 
Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích 20 
năm hoạt động. 

Hội Đúc luyện kim Hà Nội có văn 
phòng đặt tại Viện Khoa học công nghệ Mỏ 
luyện kim tại 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội, 
số điện thoại: 0913060486, 0912173419, 
email: suanguyenvan@gmai.com, phuong-
toduy@gmail.com./.
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Hội Châm cứu Hà Nội
GÓP PHẦN CHĂM LO CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Trong những năm qua, tiếp nối 
truyền thống xây dựng và phát 

triển, Hội Châm cứu Hà Nội luôn hoàn 
thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Hội Châm cứu Hà Nội thành lập năm 
1997 theo Quyết định số 4330/QĐ-UB ngày 
07/11/1997 của UBND TP. Hà Nội với tính 
chất một tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

Trong quá trình xây dựng và phát 
triển, Hội Châm cứu Hà Nội luôn chú trọng 
công tác củng cố, phát triển tổ chức và đổi 
mới phương thức hoạt động. Hội xác định 
coi công tác vận động tuyên truyền, kết 
nạp hội viên mới, nâng cao chất lượng hội 

viên là công tác trọng tâm thường xuyên. 
Những năm qua, các chi hội quận, huyện 
và các chi hội bệnh viện hưởng ứng tích 
cực, đã vận động những người hành nghề y 
học cổ truyền hợp pháp tham gia Hội ngày 
càng tăng. 

Bên cạnh đó, nhằm phổ cập và nâng 
cao chuyên môn châm cứu cho cán bộ y tế 
và lương y là hội viên của Hội, Hội Châm 
cứu Hà Nội đã chủ động tổ chức các lớp 
bồi dưỡng chuyên môn với đa dạng hình 
thức. Ngoài ra, các chi hội còn tích cực 
tham gia hoạt động nhân đạo; mở rộng 
công tác đối ngoại./.

Hiệp hội Du lịch Hà Nội
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HỖ TRỢ MẠNH MẼ 

CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Hiệp hội Du lịch Hà Nội (HANTA) là 
một tổ chức xã hội nghề nghiệp 

tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức 
kinh tế và công dân Việt Nam đang sinh 
sống, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực 
du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan 
đến hoạt động du lịch trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội.

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên 
kết các Hội viên để hợp tác, hỗ trợ nhau 
trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá 

trị chất lượng sản phẩm du lịch, tăng khả 
năng cạnh tranh trong và ngoài nước, cùng 
nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp phát 
triển du lịch Thủ đô nói riêng và du lịch 
Việt Nam nói chung.

Giữ vai trò là cầu nối giữa doanh 
nghiệp và các cơ quan quản lý, thời gian 
qua, Hiệp hội đã tích cực tham gia xây 
dựng, tháo gỡ các khó khăn về chính sách 
phát triển du lịch; góp tiếng nói mạnh mẽ 
giúp cho các cơ quan quản lý nắm bắt 
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và giải quyết các vướng mắc cho doanh 
nghiệp; tổ chức giới thiệu về các thỏa thuận 
quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm giúp 
các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện 
để triển khai các điều ước quốc tế TPPP, 
Nghị quyết 92, Chỉ thị 14 của Thủ tướng 
Chính phủ. Kết nối theo chiều sâu và có 
trọng tâm, trọng điểm các hoạt động giữa 
các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội 
Du lịch Hà Nội với các địa phương trong 
cả nước. Nhờ triển khai công tác xúc tiến 
thị trường, liên kết thị trường trong nước 
và quốc tế đạt kết quả tốt, qua đó nhiều 
doanh nghiệp thành viên đã thiết lập được 
mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp 
nước ngoài, có doanh nghiệp đã tham gia 
là thành viên của Liên hiệp Lữ hành các 
nước ASEAN (FATA); đồng thời tổ chức 

nhiều đoàn famtrip khảo sát thị trường du 
lịch trong nước và quốc tế nhằm kết nối, 
xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. 
Tổ chức thực hiện nhiều ấn phẩm quảng 
bá du lịch, các bộ phim tài liệu về du lịch, 
văn hóa nhằm quảng bá các sản phẩm du 
lịch của Thủ đô với cả nước. Bên cạnh đó, 
Hiện hội cũng chú trọng công tác đào tạo 
nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học…

Trên tinh thần cùng hợp tác và phát 
triển, từ nhiều năm nay Hiệp hội Du lịch 
Hà Nội đã có mối quan hệ gắn kết với Hiệp 
hội Du lịch các tỉnh, thành trong cả nước. 
Đây là điều kiện thuận lợi để các Hiệp hội 
gần gũi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, 
cùng giúp đỡ nhau phát triển ngành Du 
lịch nước nhà ngày một phát triển./.

Hội Ngôn ngữ học Hà Nội

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ, PHÁT TRIỂN NGÀNH 
NGÔN NGỮ HỌC

Trải qua chặng đường 24 năm 
(1998-2022) xây dựng và trưởng 

thành, Hội Ngôn ngữ học Hà Nội đã khẳng 
định được vị thế tập hợp đội ngũ đông đảo 
những người làm công tác nghiên cứu, ứng 
dụng ngôn ngữ học, những người yêu thích 
ngôn ngữ và văn hóa Hà Nội tự nguyện 
tham gia xây dựng Hội nhằm đóng góp  vào 
sự phát triển của ngành ngôn ngữ học nước 
nhà nói chung và của TP.Hà Nội nói riêng. 

 Từ khi thành lập với 97 hội viên đến 
nay (2022) Hội đã thu hút gần 200 hội viên 
phần lớn là những người làm công tác giảng 
day, nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ và Việt 
ngữ, giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại 
hoc, cao đẳng, viện nghiên cứu, trong đó có 
một số nhà văn, nhà báo, dịch giả, văn nghệ 
sĩ yêu ngôn ngữ và văn hóa Hà Nội thường 
xuyên hợp tác, trao đổi về tiếng Hà Nội, về 
những vấn đề ngôn ngữ văn hóa Hà Nội.

Hội Ngôn ngữ học Hà Nội hiện có 
các Chi hội trực thuộc tại Khoa Ngôn ngữ 
học Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân 
văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Ngôn 
ngữ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền. 

Hội Ngôn ngữ học Hà Nội trong 24 
năm qua đã hợp tác hoạt động với nhiều 
trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn 
Hà Nội tổ chức thành công nhiều Hội thảo 
và Tọa đàm khoa học về ngôn ngữ văn hóa 
Hà Nội, về tiếng Hà Nội và những vấn đề 
liên quan đến những nhân tố văn hóa xã hội 
để lại dấu ấn trong ngôn ngữ, những trầm 
tích văn hóa qua những di tích ngôn ngữ 
trên mảnh đất hơn 1000 năm Thăng Long 
– Hà Nội.

Trong 4 nhiệm kỳ qua, Hội Ngôn ngữ 
học Hà Nội đã tổ chức được 7 Hội thảo và 
Tọa đàm khoa học, đã xuất bản được các 
ấn phẩm có giá trị khoa học và ứng dụng 

(có chuyển giao công nghệ cho các đơn vị 
hợp tác). Gần đây có ấn phẩm như: “Tiếng 
Hà Nội từ cách tiếp cận liên ngành”, Nxb 
ĐHQG HN, 2019, 323 trang.

Đặc biệt trong thập niên gần đây nhiều 
hội viên của Hội đã tích cực tham gia phổ 
biến các kiến thức ngôn ngữ học và Việt 
ngữ học trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và viết bài báo khoa học cho tạp chí 
chuyên ngành Ngôn ngữ và Đời sống của 
Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.    

Những đóng góp của Hội trong 24 năm 
qua đã được UBND Thành phố và Liên 
hiệp các Hội KH&KT Hà Nội ghi nhận 
và khen thưởng, được nhận Bằng khen 
của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 
(các năm 2003, 2007), đặc biệt năm 2011 
UBND TP.Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 
Hội Ngôn ngữ Hà Nội vì đã có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội./.
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Hội Cầu đường Hà Nội

ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP LỰC LƯỢNG, XÂY DỰNG 
TỔ CHỨC HỘI BỀN VỮNG

Hội Cầu đường Hà Nội được thành 
lập năm 1998, Hội có chức năng 

tập hợp, đoàn kết hội viên, tổ chức phối hợp 
hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung 
của Hội, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp 
pháp của hội viên, phổ biến, huấn luyện 
kiến thức cho hội viên, tham gia chương 
trình dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, tư 
vấn phản biện và giám định xã hội theo đề 
nghị của cơ quan Nhà nước.

Những năm qua, Hội đã có những đóng 
góp quan trọng trong tư vấn, phản biện, 
giám sát xã hội về xây dựng giao thông, 

thực hiện các chủ trương của Thành phố.
Hội viên của Hội là các nhà khoa học 

đầu ngành, cán bộ kỹ thuật chủ chốt, những 
người làm công tác quản lý đã góp phần làm 
cho bộ mặt Thủ đô ngày càng văn minh, 
hiện đại; với việc hoàn thành các tuyến cao 
tốc Hà Nội – Lào Cai, cao tốc Hà Nội – Hải 
Phòng, Hà Nội – Bắc Giang, Hà Nội – Thái 
Nguyên, Hòa Lạc – Hòa Bình, Quốc lộ 
32… đường nội đô Văn Cao – Hồ Tây, Cát 
Linh – La Thành, cầu vượt Đông Trù, Vĩnh 
Thịnh, Văn Lang; các nút giao thông cầu 
vượt, hầm đi bộ giải quyết vấn đề ùn tắc 

đảm bảo an toàn cho người tham gia giao 
thông, hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh – 
Hà Đông, Nhổn – Ga Hà Nội, bãi đỗ xe cao 
tầng Nguyễn Công Trứ, Trần Nhật Duật… 
Hội cùng với các lực lượng chức năng tham 
gia hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu, thực 
hiện đường thông hè thoáng, tuyên truyền 
chấp hành Luật giao thông.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công 
nghệ của Hội đã đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, giúp sử dụng ngân sách Nhà nước một 
cách hợp lý, khắc phục tồn tại trong duy tu 
nâng cấp đường nội đô, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, giảm giá thành xây dựng. Bên cạnh 
đó, nhằm từng bước nâng cao chất lượng 
của hội viên, Hội Cầu đường Hà Nội đã đẩy 
mạnh công tác tham quan học tập các công 
trình giao thông tiêu biểu, giao lưu với các 
hội bạn tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh 
Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh…

Thành công của Hội chính là sự đoàn 
kết, tập hợp lực lượng cán bộ khoa học 
kỹ thuật cầu đường xây dựng tổ chức bền 
vững. Thường trực Hội gồm các cán bộ 
khoa học, những người làm công tác quản 
lý có uy tín, tâm huyết, yêu nghề. Tổ chức 
Chi bộ Đảng của Hội đã phát huy tốt vai 
trò, góp phần giúp hội hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ hàng năm.

Với những đóng góp và nỗ lực nêu trên 
Hội Cầu đường Hà Nội đã nhận được nhiều 
Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.Hà 
Nội, Bằng khen của Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam, Bằng khen của Liên 
hiệp các Hội KH&KT Hà Nội và đặc biệt 
năm 2018, Hội Cầu đường Hà Nội vinh dự 
được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba./.
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Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC VẤN ĐỀ 
VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội chủ 
yếu tham gia nghiên cứu cơ bản 

và nghiên cứu ứng dụng các vấn đề về kinh 
tế- xã hội.

Hội có chức năng tư vấn, phản biện, 
nghiên cứu đề xuất giải quyết các vấn đề về 
kinh tế- xã hội thông qua việc đảm nhận các 
chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu ứng 
dụng, đề tài nghiên cứu cơ bản và các góp 
ý khác giúp các cơ quan quản lý nhà nước 
Trung ương, Bộ, Ngành, các địa phương và 
doanh nghiệp hoạch định đường lối chính 
sách, chiến lược phát triển, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kinh tế và quản lý kinh tế vào thực 

tiễn. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn hạn góp phần nâng cao trình độ 
nghiệp vụ chuyên môn, trình độ dân trí cho 
các đơn vị doanh nghiệp và các đối tượng 
lao động khác.

Hiện Hội là nơi tập hợp của 250 hội 
viên bao gồm các nhà khoa học, cán bộ 
giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế - xã 
hội ở các trường đại học, các viện nghiên 
cứu, một số nhà quản lý các ban ngành 
của Hà Nội. 

 Hơn 22 năm xây dựng và phát triển, 
Hội đã trực tiếp chủ trì hoặc tham gia           
nghiên cứu nhiều chương trình, đề tài các 

cấp  về những vấn đề về kinh tế- xã hội, 
đã có những đóng góp tích cực về đề xuất 
những vấn đề kinh tế vĩ mô, vi mô cho Nhà 
nước, nhiều Bộ ngành và địa phương. Hội 
đã huy động một lực lượng đông đảo cán bộ 
có trình độ đại học trở lên tham gia tư vấn 
nghiên cứu các dự án và đề tài khoa học. 
Đơn vị đã được Thành phố và một số địa 
phương trong nước tín nhiệm giao nhiệm 
vụ chủ trì trên 20 dự án quy hoạch và đề tài 
khoa học; phối hợp tham gia trên 10 dự án, 
đề tài khác. Nhiều dự án, đề tài nghiên cứu 
đã được ứng dụng tốt trong quản lý kinh 
tế và kinh doanh thực tiễn, chẳng hạn như: 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 
huyện Đông Anh- Hà Nội đến năm 2020; 
Giải pháp phát triển bền vững các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội giai đoạn 2008- 2010, tầm nhìn 
2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế-xã hội huyện Quốc Oai đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Chương 
Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 
thị xã Sơn Tây đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030.

Bằng uy tín của mình, Hội đang được 
Thành phố tin nhiệm giao chủ trì thực hiện đề 
tài: “Nghiên cứu đề xuất các chính sách phí, 
lệ phí theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của 
Quốc hội đối với Thành phố Hà Nội”, do 
GS.TS Hoàng Văn Cường - Chủ tịch Hội 
làm chủ trì Đề tài./.

Hội Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hà Nội

PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LĨNH VỰC 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Hội Thông tin Khoa học Kỹ thuật 
Hà Nội được thành lập năm 1998 

với chức năng phổ biến, tuyên truyền khoa 
học công nghệ. Hội là thành viên của Hội 
Thông tin Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Hai mươi năm qua, Hội Thông tin 
Khoa học Kỹ thuật Hà Nội không ngừng 
lớn mạnh thu hút đông đảo hội viên tham 
gia. Đến nay, Hội đã có 323 hội viên hoạt 

động đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực 
truyền thông, phổ biến kiến thức, Hội có 
lực lượng hội viên là những nhà báo, nhà 
đạo diễn, biên tập và quay phim từng công 
tác lâu năm tại các cơ quan báo chí Trung 
ương và địa phương. Hiện nay, Hội tham 
gia hợp tác với nhiều Báo, Đài để thực hiện 
các dự án sản  xuất  phim tài liệu truyền 
thống, phim tài liệu khoa học, phim tài liệu 
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hướng dẫn công nghệ và các phim ca nhạc, 
văn nghệ… Hội đã tham gia  xây dựng nội 
dung, biên tập các sách, kỷ yếu, sách tư liệu 
cho các đơn vị trên địa bàn Hà Nội và các 
điạ phương khác; xây dựng, biên tập và vận 
hành các trang tin điện tử.

Trong lĩnh vực thông tin tư liệu, Hội có 
các thành viên là các trung tâm thông tin, 
thư viện lớn của các trường đại học, Viện         
nghiên cứu Khoa học và một số cơ quan 
Trung ương và Hà Nội. Hội tham gia vào các 
Dự án xây dựng số hóa tư liệu; xây dựng thư 
viện, trung tâm thông tin số nhằm lưu trữ và 
cung cấp tốt việc khai thác thông tin tư liệu 
của độc giả. Hội đã phối hợp cùng với Hội 
Thông tin Khoa học Công nghệ Trung ương 
tổ chức các triển lãm chuyên đề.

Bên cạnh hai lĩnh vực chủ yếu trên, Hội 
Thông tin còn phối hợp với các cơ quan chủ 
quản đề tài khoa học; các nhà khoa học để tổ 
chức các buổi chuyên đề chuyển giao, phổ 
biến kiến thức trong cộng đồng,…

Với bề dày hơn 20 năm xây dựng và 
phát triển, Hội Thông tin Khoa học Kỹ thuật 
Hà Nội đã được Bộ Khoa học và Công nghệ 
tặng 2 Bằng khen; UBND Thành phố tặng 1 
Bằng khen cùng rất nhiều Giải thưởng, Giấy 
khen của các cơ quan khác. Có thể nói, đây 
là bằng chứng sống động nhất khẳng định 
thành quả trong hoạt động thông tin khoa 
học của Hội./.

Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

ĐỒNG HÀNH CÙNG TIN HỌC VIỄN THÔNG THỦ ĐÔ

Hội Tin học Viễn thông Hà Nội 
(HANICT) được thành lập theo 

Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27 tháng 
09 năm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội.

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội 
Tin học Viễn thông Hà Nội hoạt động nhằm 
mục đích tập hợp lực lượng để góp phần 
đẩy mạnh sản xuất, nghiên cứu, phổ biến và 
ứng dụng tin học - viễn thông phục vụ phát 
triển kinh tế và khoa học, nâng cao trình độ 
lý luận nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy tin 
học - viễn thông: phát hiện và giúp đỡ bồi 
dưỡng những người có năng khiếu trong các 
lĩnh vực tin học - viễn thông của Thành phố 
Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

Trải qua 23 năm hoạt động và phát 
triển, với 4 kỳ đại hội, HANICT đã và đang 
tích cực phát huy vai trò, vị trí của tổ chức 
Hội, tập hợp hội viên, đẩy mạnh các hoạt 
động thế mạnh. HANICT đã thành lập một 
số câu lạc bộ như CLB Phần mềm, CLB các 
hội viên doanh nghiệp cung cấp trang thiết 
bị CNTT-TT, CLB người sử dụng CNTT-
TT. Hàng năm, HANICT phối hợp tốt với 
Sở KH&CN Hà Nội tổ chức các Chợ Công 
nghệ và Thiết bị Hà Nội (Techmart Hanoi) 
HANICT cũng đã tổ chức được khá đều đặn 
các buổi giao lưu CNTT với các tỉnh, thành 
phố lân cận. Đặc biệt, trong thời gian tiếp 
theo, HANICT xác định một trong những 
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nhiệm vụ trọng tâm là  phối hợp, đồng hành 
cùng Thành đoàn Hà Nội tổ chức thường 
niên sự kiện “Hội thi Tin học Trẻ Hà Nội”.

Để hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, 
mới đây, 7/2022, Hội Tin học Viễn thông Hà 
Nội đã chính thức khai trương trụ sở mới tại 
địa chỉ ở tầng 5, toà nhà Tạp chí Kinh tế Việt 
Nam, 96 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Với việc 
đưa Văn phòng Hội vào hoạt động chính 
thức, các hoạt động của HANICT được kỳ 
vọng sớm đi vào nề nếp với rất nhiều việc 
cần phải làm. Văn phòng của HANICT sẽ 
là địa chỉ để không chỉ hội viên thường tụ 
họp và thảo luận về nhiều vấn đề thời sự 

của CNTT mà sắp tới đây, với sự hoạt động 
chuyên nghiệp của Văn phòng, hoạt động 
của ban lãnh đạo HANICT cũng sẽ chủ 
động hơn trong các công việc chung.

Với thế mạnh về công nghệ, tin học, 
chuyên sâu về mảng CNTT trong tự động 
hoá, HANICT đang hướng đến tập trung 
chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp 
tổng thể về chuyển đổi số và công nghệ 
thông minh; đẩy mạnh các hoạt động để 
xứng đáng với vị thế một tổ chức hội của 
Thủ đô với tầm ảnh hưởng không chỉ trên 
địa bàn riêng của mình./.

Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Hà Nội

VÌ MỤC TIÊU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Hội Quy hoạch phát triển đô thị 
Hà Nội thành lập năm 2000, 

đến nay đã qua 4 kỳ đại hội với 22 năm 
hoạt động. 

Hội  là nơi hội tụ, tập hợp, đoàn kết rộng 
rãi những người làm công tác quy hoạch, 
quản lý và phát triển đô thị ở Thủ đô. Số 
lượng hội viên hiện nay là 574 người, đến 
từ UBND Thành phố, 8 sở ngành, Viện Quy 
hoạch xây dựng Hà Nội, 30 quận huyện thị 
xã và 8 đơn vị doanh nghiệp tư vấn, đầu tư 
phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà 
Nội, sinh hoạt tại 16 chi hội. Nhiều giáo sư, 

phó giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trong lĩnh vực 
quy hoạch kiến trúc là hội viên của Hội.

Hội tích cực đóng góp cho mục tiêu 
xây dựng và phát triển bền vững đô thị Hà 
Nội. Hoạt động Hội đạt kết quả tích cực về 
nhiều mặt: Công tác tuyên truyền phổ biến 
KHKT, công tác nghiên cứu khoa học và 
đào tạo, công tác liên kết, trao đổi, hợp tác 
với các hội nghề nghiệp khác và đặc biệt là 
đã có những đổi mới, đột phá trong công 
tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội 
về QHKT, quản lý và phát triển đô thị xây 
dựng văn bản pháp quy. Những năm qua, 

nhiều đại diện của Hội là thành viên Ban 
chấp hành hoặc lãnh đạo của các Hội cấp 
trên (như Hội Quy hoạch phát triển đô thị 
Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam...) và 
là những thành viên nòng cốt trong các hội 
đồng của các cơ quan quản lý của Thành 
phố Hà Nội: Hội đồng Quy hoạch kiến trúc, 
Hội đồng Thẩm định Quy hoạch đô thị, Quy 
hoạch xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội, Hội 
đồng Tư vấn kinh tế của MTTQ Thành phố 
và nhiều Hội đồng chuyên đề khác… Hội 
đã tham gia góp ý, phản biện cho hàng trăm 
đồ án quy hoạch, thiết kế công trình, dự án 
ĐTXD, các dự thảo luật, các nghị quyết, 
nghị định, chương trình, đề án của Quốc 
gia, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành 
phố… qua đó Hội đã có những đóng góp 
có giá trị cho lĩnh vực quy hoạch, phát triển 
quản lý đô thị và sự phát triển chung của 
Thủ đô, vai trò, vị thế, uy tín của Hội ngày 
càng được nâng cao.

Nhiều hội viên của Hội đã tham gia đào 
tạo trình độ đại học, trên đại học, nghiên cứu 
khoa học, có các tác phẩm đạt giải thưởng 
cao của quốc gia, thành phố (như Giải 
thưởng quy hoạch đô thị Quốc gia, Kiến trúc 

Quốc gia, Văn học nghệ thuật Thủ đô, Kiến 
trúc Hà Nội...) và đạt giải thưởng tại cuộc 
thi tuyển về quy hoạch-kiến trúc do các cấp 
từ Trung ương tới địa phương tổ chức. 

Trong 22 năm, với sứ mệnh của mình, 
Hội đã được lãnh đạo Trung ương, Thành 
phố luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên, chỉ 
đạo sát sao các hoạt động của Hội.

Trong giai đoạn tới, Hội Quy hoạch phát 
triển Đô thị Hà Nội cùng Hội Quy hoạch 
phát triển Đô thị Việt Nam đang triển khai 
Chương trình hợp tác đã ký kết với UBND 
Thành phố Hà Nội, đồng thời chủ động triển 
khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt Nghị 
quyết 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ 
Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 06-NQ/
TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về 
quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển 
bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, cũng như thực hiện 
tốt chương trình công tác của Thành ủy, 
UBND, HĐND TP. Hà Nội./.
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Hội Thú y Hà Nội

ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y

Hội Thú y thành phố Hà Nội được 

thành lập ngày 23/8/2002 theo 

QĐ số 5807/ QĐ-UB ngày 23/8/2002 của 

UBND Thành phố Hà Nội; là một tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp tự nguyện hoạt động 

trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thú y, sản 

xuất cung ứng thuốc, vật tư và dịch vụ thú y.

Hội là nơi tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ 

nhau nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật 

và nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền 

phổ biến các kiến thức, chuyển giao công 

nghệ, nhằm góp phần phòng chống dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần phát triển 

chăn nuôi theo hướng hàng hóa quy mô lớn 

và ngăn chặn dịch bệnh từ động vật lây lan 

sang người, thiết thực góp phần bảo vệ môi 

trường sinh thái trên địa bàn TP.Hà Nội.

Hai mươi năm xây dựng và phát triển, 

Hội Thú y Hà Nội đã qua 4 kỳ Đại hội. Từ 

con số hơn 300 hội viên, đến nay Hội đã 

có trên 1000 hội viên hoạt động trong lĩnh 

vực thú y ở tất cả các xã, phường, thị trấn 

tại 30 quận, huyện thị xã. Trong quá trình 

hoạt động, Hội đã phối hợp chặt chẽ với 

Chi cục Thú y Hà Nội (nay là Chi cục Chăn 

nuôi – Thú y), các Công ty chăn nuôi và sản 

xuất thuốc thú y trên địa bàn thành phố làm 

tốt việc phòng chống dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi, hướng dẫn và chuyển giao các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật... góp phần thúc đẩy chăn 

nuôi của Thành phố phát triển, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh.

Những năm qua, mặc dù trong điều 

kiện kinh phí của Hội hạn chế, song hàng 

tháng các Chi hội vẫn duy trì tổ chức sinh 

hoạt lồng ghép với các buổi giao ban của 

Trạm chăn nuôi Thú y, để đánh giá kết quả 

hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch 

nhiệm vụ tháng tiếp theo. Có thể nói đây là 

mô hình hoạt động có hiệu quả thể hiện sự 

gắn kết, phối hợp giữa hoạt động của Hội 

với Cơ quan quản lý nhà nước về thú y giúp 

hoạt động của Hội phong phú, có chất lượng 

trong điều kiện kinh phí Hội khó khăn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, 

tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho 

hội viên và nông dân; công tác chuyên môn 

kỹ thuật; hoạt động tư vấn, phản biện giám 

định xã hội... của Hội cũng diễn ra sôi nổi, 

hiệu quả.

Có thể nói, một trong những thành 

công của Hội là tổ chức Hội ngày được 

kiện toàn, các Chi hội thường xuyên quan 

tâm phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả 

chất lượng hoạt động của Hội. Hội xây 

dựng được mối quan hệ gắn bó, phối hợp 

với Trạm chăn nuôi Thú y là cơ quan quản 

lý nhà nước về chăn nuôi thú y trên địa 

bàn; các công ty sản xuất kinh doanh thức 

ăn chăn nuôi thuốc thú y để triển khai các 

hoạt động phù hợp, khả thi và có hiệu quả, 

hoàn thành nhiệm vụ Hội. Hàng năm nhiều 

Chi hội, cá nhân đã được Liên hiệp các Hội 

Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hội Thú y 

Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Thành phố, UBND Thành phố,   

Sở NN&PTNT khen thưởng./.
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Hiệp hội Dược học Hà Nội
ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 

CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hiệp hội Dược học Thành phố Hà 
Nội là nơi tập hợp đội ngũ trí 

thức gồm các dược sỹ và cán bộ khoa học, 
kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực dược trên 
địa bàn Thủ đô Hà Nội, hơn mười năm qua, 
Hiệp hội Dược học Thành phố Hà Nội đã 
khẳng định được vai trò, sự năng động của 
một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện. 
Hiệp hội đã có những đóng góp nhất định 
cho sự phát triển chung của ngành Dược học 
Thủ đô, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. 

Hội Dược học TP. Hà Nội, tiền thân là 
Chi hội Dược học Hà Nội, trực thuộc Hội Y 
Dược Hà Nội. Ngày 17 tháng 1 năm 2003, 
UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 

149/2003/QĐ-UB cho phép thành lập Hiệp 
hội Dược học TP. Hà Nội. Từ đó đến nay, 
Hội đã phát triển được hơn nghìn hội viên 
với các liên chi và chi hội trực thuộc.

Những năm qua, trên tinh thần thực 
hiện tôn chỉ, mục đích Hội, Hiệp hội Dược 
học Hà Nội đã không ngừng đẩy mạnh các 
hoạt động KHKT nghiệp vụ dược; tổ chức 
các đợt tập huấn, hội thảo trong và ngoài 
nước nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ cho các dược sĩ hội viên. Song song với 
đó, Hội cũng thường xuyên tổ chức các đợt 
học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 
thuật dược học, các lớp học về dược lâm 
sàng cho học viên..../.

Hội Tự động hóa TP. Hà Nội

ĐẨY MẠNH KHOA HỌC TỰ ĐỘNG HÓA, PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Hội Tự động hóa TP. Hà Nội là hội 

nghề nghiệp gồm các nhà khoa 

học, kỹ sư, doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực tự động hóa nhằm thực hiện các 

nhiệm vụ tư vấn phản biện, thông tin tuyên 

truyền phổ biến kiến thức, tổ chức hội thảo 

khoa học, hội thi, giải thưởng khoa học, 

vinh danh.

Được thành lập năm 2008, đến nay Hội 

đã phát triển lên 160 hội viên. Hội viên của 

Hội công tác ở các trường đại học, cao đẳng, 

trong các cơ quan quản lý nhà nước, tại các 

doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra nhiều hội 

viên là các nhà khoa học, nhà quản lý đã 

nghỉ chế độ nhưng vẫn nhiệt huyết, tham gia 

đóng góp to lớn vào các hoạt động của Hội, 

Liên hiệp hội.

Trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng, 

Hội tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên 

môn gồm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
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giao kết quả nghiên cứu khoa học và công 

nghệ; tham gia triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tự động hoá theo 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng 

điểm cấp thành phố; tham gia chủ trì, phối 

hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí, 

điện tử, tự động hoá phục vụ phát triển các 

ngành, các lĩnh vực nhằm cụ thể hoá Chiến 

lược phát triển khoa học và công nghệ của 

Thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Ngoài ra, Hội cũng đẩy mạnh tổ chức 

và tham gia các Hội nghị khoa học để 

hưởng ứng các dịp Techmart hay các sự 

kiện KH&CN của Thành phố Hà Nội và 

của Hội Tự động hóa Việt Nam. Tổ chức 

các lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao 

kiến thức chuyên môn; Biên soạn tài liệu 

chuyên ngành. Tham gia tích cực công tác 

phản biện xã hội, đóng góp cho nhà nước về 

các văn bản luật và các văn bản dưới luật. 

Hội Tự động hoá Hà Nội đã tham gia phản 

biện các chính sách khoa học công nghệ của 

Thành phố Hà Nội, các đề án, và dự án lớn 

của Hà Nội và của đất nước

Với các thành tích hoạt động đã đạt 

được, năm 2014, Hội Tự động hóa TP. Hà 

Nội đã được tặng bằng khen của Liên hiệp 

các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA)./.

Hội Nữ trí thức Hà Nội

PHÁT HUY NĂNG LỰC, TÂM HUYẾT 
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA THỦ ĐÔ

Cùng với sự phát triển của đất nước 
nói chung và sự phát triển của 

Thủ đô nói riêng, đội ngũ nữ trí thức Hà Nội 
đã tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất 
lượng. Sau gần một thập niên ra đời, Hội Nữ 
trí thức Hà Nội đã thu hút được  trên 300 hội 
viên; trong đó có 05 giáo sư; 12 Phó giáo 
sư; 14 tiến sĩ; 27 thạc sĩ ; 180 cử nhân và 40 
hội viên cao đẳng.

Kể từ năm 2013 đến nay, Hội Nữ trí 
thức Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết 

thực, hiệu quả, mang lại sức lan tỏa lớn ở 
các mặt hoạt động. Cụ thể, trong công tác 
tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học 
công nghệ, Hội đã tích cực phối hợp với các 
tổ chức, ban ngành, các trường đại học,... 
tổ chức hội thảo như: phối hợp với tổ chức 
APHEDA và Ủy ban Dân tộc tổ chức các 
buổi Hội thảo/tập huấn tại các tỉnh Lạng 
Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ về tác hại của 
Amiang trắng với sức khỏe con người. Phối 
hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội 

tổ chức 02 Hội thảo “Đầu bờ” với chuyên 
đề: “An toàn thực phẩm trong sản xuất nông 
nghiệp” tại xã Ba Trại (Ba Vì) và xã Đông 
Xuân (Sóc Sơn); tổ chức nhiều hội nghị, hội 
thảo truyền thông về:  Chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng hậu Covid; Xây dựng tiêu chí 
mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ rau 
an toàn trên địa bàn Thủ đô,...; tổ chức Tọa 
đàm: “Nữ trí thức Hà Nội tham gia xây dựng 
phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 
2016-2020, tầm nhìn 2030”;... Đặc biệt 
nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, tổ 
chức giao lưu với gần 200 các thế hệ nữ trí 
thức Thủ đô qua các thời kỳ. 

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, Hội là chủ nhiệm 
các đề tài khoa học cấp Thành phố. Đồng 
thời phối hợp với đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hà Nội tham gia góp ý một số dự thảo luật...

Trong năm 2022, hưởng ứng phong 
trào vận động giúp đỡ trẻ em mồ côi do   
Covid 19 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành 
phố Hà Nội phát động, Hội Nữ trí thức Hà 

Nội đã nhận đỡ đầu 01 em trong ba năm với 
số tiền 500.000 đồng/tháng.   

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Quỹ 
Nhà văn Lê Lựu tổ chức cuộc thi viết về đề 
tài “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; về 
đời sống, sự nghiệp của các Doanh nhân và 
Nữ trí thức Thủ đô tiêu biểu”. Sau hai năm 
phát động, đã có trên 300 tác phẩm của các 
nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên 
trong cả nước gửi đến.

Qua gần 10 năm hoạt động Hội Nữ trí 
thức Hà Nội đã có 01 hội viên được công 
nhận là công dân ưu tú Thủ đô; nhiều hội 
viên được vinh danh là phụ nữ tiêu biểu 
nhiều năm liên tục. 18 hội viên được tặng 
bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT 
Việt Nam vì có thành tích xuất sắc; nhiều 
hội viên được tặng bằng khen của đảng ủy 
các cơ quan Trung ương được công nhận 
là đảng viên tiêu biểu xuất sắc nhiều năm 
liên tục./.
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Hội Khoa học Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Hội Khoa học Kỹ thuật - Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội 

KHKT Trường ĐHBKHN) là Hội khoa 

học kỹ thuật liên ngành bao gồm 18 chi hội 

chuyên ngành.

Được thành lập từ năm 1982, Hội 

KHKT Trường ĐHBKHN với tư cách là 

một tổ chức chính trị xã hội của trí thức 

khoa học công nghệ, cùng với các tổ chức 

đoàn thể chính trị xã hội khác tạo thành lực 

lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng 

và phát triển của Trường ĐHBKHN.

Từ khi thành lập đến nay, Hội luôn luôn 

bám sát các kế hoạch, chương trình hoạt 

động, đổi mới và phát  triển của nhà trường 

để tập hợp đội ngũ trí thức trong Trường 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến 

lược phát triển mà các đại hội Đảng bộ của 

Trường đặt ra cho từng giai đoạn cũng như  

kế hoạch triển khai cụ thể từng năm.

Hội KHKT Trường cũng như các chi 

hội chuyên ngành luôn luôn đỡ đầu về mặt 

chuyên môn cho các kì thi Olimpic chuyên 

ngành như: Chi hội cơ học đỡ đầu cho thi 

Olimpic Cơ học; Chi hội tin học đỡ đầu cho 

thi Olipimc Tin học; Chi hội Vật lí đỡ đầu 

cho thi Olimpic Vật lí; Chi hội Điện đỡ đầu 

cho thi Olimpic lí thuyết mạch… Cùng với 

đó, Hội KHKT Trường và các chi Hội phối 

hợp với các Trường Con, các Viện , Bộ môn 

tổ chức các buổi hội thảo khoa học (các cấp 

khác nhau), các cuộc giao lưu giữa các thầy 

giáo, các nhà khoa học, các doanh nghiệp 

với các sinh viên của các ngành nhằm giúp 

cho học sinh nắm biết được sự phát triển 

KHCN trong thực tiễn hàng ngày, nhận 

dạng được những phương hướng phát triển 

trong tương lai, những đòi hỏi bức thiết về 

nhân lực KHCN cho đất nước. 

Trong những năm gần đây, các hội viên 

của Hội tích cực tham các chương trình 

trọng điểm của Nhà nước. Tích cực đề xuất 

và triển khai các đề tài các dự án theo các 

nghị định thư hợp tác Quốc tế. Ngoài ra các 

hội viên cũng đẩy mạnh tham gia nghiên cứu 

triển khai, sản xuất, chuyển giao công nghệ, 

thông qua  BK-Holdings  đạt hàng chục tỷ 

đồng. Phần lớn các đề tài và dự án đều được 

nghiệm thu đánh giá xuất sắc và được triển 

khai vào thực tiễn. Đóng góp đáng kể cho 

sự phát triển kinh tế quốc dân.

Mặt khác, trong việc phối hợp chặt chẽ 

với các đoàn thể quần chúng trong trường, 

Hội KHKT Trường ĐHBKHN đã động viên 

các hội viên các cán bộ KH của Trường 

tham gia chủ trì và thực hiện tốt các  nhiệm 

vụ tư vấn phản biện giám định xã hội; tích 

cực đề xuất và triển khai các đề tài các dự 

án theo các nghị định thư hợp tác quốc tế, 

theo chương trình liên kết với các doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất, các trường đại 

học khác…

Từ cuối 2019 đến 2021, Trường ĐHBK 

có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, tuy 

nhiên Hội KHKT Trường chỉ đạo các chi 

hội chuyên ngành duy trì hoạt động bình 

thường. Theo dự kiến đến  đầu  năm 2023, 

Hội sẽ tổ chức Đại hội. Thời gian tiếp theo, 

Hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức 

hoạt động tự  chủ, linh hoạt  tăng cường lực 

lượng cán bộ KHCN trẻ năng động để phát 

huy hơn nữa vai trò của Hội./.
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Hội KHKT Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GÓP XÂY
THƯƠNG HIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được 
thành lập theo quyết định số 2402/

QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo 
đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, 
tổ chức đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực trình độ đại 
học và trên đại học; tổ chức hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp, các hoạt động tư vấn, nghiên 
cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ phục vụ phát triển kinh tế của Hà 
Nội, vùng Thủ đô và cả nước. 

Trường đang đào tạo hai chương trình 
gồm đào tạo Thạc sĩ, đào tạo đại học với 24 
mã ngành; 10 Chương trình bồi dưỡng với 
hơn mười nghìn học viên, sinh viên (trong 
đó có hơn một nghìn học viên cao học). Mỗi 
năm trường tuyển thêm gần 2000 học viên, 

sinh viên các hệ đào tạo.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, 

khoa học công nghệ và hợp tác phát triển 
là một trong những thế mạnh khẳng định 
thương hiệu của Nhà trường. Mỗi năm cán 
bộ giảng viên Nhà trường có khoảng 50 
công bố trong các tạp chí quốc tế có uy tín 
và 200 công bố trong nước (các tạp chí được 
tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư 
nhà nước) ; 01-02 đề tài cấp Nhà nước, 01-
02 đề tài cấp Thành phố, hơn 40 đề tài cấp 
cơ sở, biên soạn 30 giáo trình và 50 đầu 
sách tham khảo, chuyên luận, sách hướng 
dẫn… Từ 2016 đến nay, Trường tổ chức 
08 Hội thảo Quốc gia và quốc tế, 06 lần tổ 
chức Hội thảo cán bộ trẻ, 05 lần tổ chức Hội 
thảo sinh viên nghiên cứu khoa học, 04 lần 
tổ chức hoạt động Sáng tạo khởi nghiệp với 

Bí thư Thành ủy Hà Nội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ thăm và làm việc với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (19/3/2021)

khoảng gần 2000 sinh viên tham gia. Trung 
bình mỗi năm trường tổ chức khoảng 03 
Hội thảo quốc gia, 10 hội thảo cấp trường, 
50 Hội thảo cấp đơn vị; Hoạt động sáng tạo 
khởi nghiệp, Hoạt động sinh viên nghiên cứu 
khoa học… Nhà trường tích cực tham gia 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Thành 
phố giao. Hiện Nhà trường đang chủ trì 02 
nhiệm vụ thuộc Chương trình số 06-CT/TU 
và 03 nhiệm vụ thuộc Chương trình số 07-
CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Nhà trường 
cũng đang có quan hệ hợp tác với hơn 130 
đơn vị trong ngoài nước. 

Tạp chí khoa học của Trường được 
cấp phép hoạt động từ năm 2015, đến nay 

Trường đã xuất bản được 60 số (trong đó 
20 số KHTN hoàn toàn xuất bản bằng tiếng 
Anh). Tạp chí khoa học của Trường đã có 3 
mã ngành được tính điểm khoa học của các 
Hội đồng CDGSNN. Nhà trường hiện đang 
triển khai đề án xuất bản tạp chí online.

Ghi nhận những đóng góp của Nhà 
trường trong sự nghiệp giáo dục, khoa học, 
Trường đã được trao tặng nhiều danh hiệu 
cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân 
chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân 
chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều 
năm liền được nhận Cờ Thi đua của Chính 
phủ, Thành phố cùng nhiều danh hiệu, giải 
thưởng cao quý khác…/.

Hội Khoa học Kỹ thuật phường Khương Mai

TÂM HUYẾT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Hội Khoa học Kỹ thuật phường 
Khương Mai (Hội KHKT phường 

Khương Mai) là tổ chức của giới trí thức 
trong phường, hầu hết là các cán bộ đã nghỉ 
hưu, mong muốn được mang sức lực, kiến 
thức của mình tiếp tục đóng góp xây dựng 
Phường ngày một tốt đẹp hơn.

Được thành lập năm 1998 theo quyết 
định số 13/QĐ-LHH của Liên hiệp các 
Hội KH&KT Hà Nội, Hội KHKT phường 
Khương Mai có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức KHCN và phát triển giáo 

dục, góp phần nâng cao dân trí trong địa bàn 
phường; Tư vấn về các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và 
cải thiện môi trường sống; Chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng. Tại phường Khương Mai, 
Hội KHKT Khương Mai hoạt động trong 
khối các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc phường.

Ngay trong năm đầu thành lập, Hội đã 
tiến hành hội thảo chuyên đề “Định hướng 
phát triển kinh tế của phường Khương Mai”, 
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giúp Đảng uỷ và chính quyền đưa ra các chủ 
trương, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh 
tế của phường giai đoạn 1999- 2000.

Từ năm 2011, hàng quý, Hội đã duy trì 
ra bản tin khoa học kỹ thuật, y học và đời 
sống. Tính đến quý II năm 2022, Hội đã tổ 
chức thực hiện được 46  bản, cung cấp thông 
tin chính xác, thiết thực, được phổ biến đến 
lãnh đạo phường, các bí thư chi bộ trong 
phường, người đứng đầu các tổ chức thuộc 
Mặt trận Tổ quốc phường và hội viên (hiện 
nay số lượng phát hành là 70 bản), được dư 
luận đánh giá tích cực. Bên cạnh đó, Hội 
cũng tổ chức được nhiều hội thảo khoa học, 
tập trung vào các vấn đề khoa học kỹ thuật 
mới, phục vụ các hoạt động chính trị-xã hội 
thiết thực, có những vấn đề thời sự, Hội đã 
sớm tổ chức được hội thảo, trao đổi khoa 
học nhằm cung cấp thông tin mới cho các 
đối tượng, có vấn đề được đề cập thuộc loại 
sớm nhất trong thành phố.

Như, trong năm 2019, Hội đã tổ chức 
thành công hai buổi thông tin về vệ sinh an 
toàn thực phẩm và xây dựng cộng đồng từ 
đường phố nói không với thực phẩm bẩn, 
được dư luận hoan nghênh. Năm 2020, Hội 
đã tổ chức hội thảo khoa học “Ý chí tiến 
công thần tốc, táo bạo, bất ngờ và tinh thần 
đoàn kết hiệp đồng của phi đội Quyết thắng 
trong trận tập kích sân bay Tân Sơn Nhất 
ngày 28 tháng 4 năm 1975”,...

Hơn 20 năm xây dựng, củng cố tổ chức, 
Hội KHKT Khương Mai luôn mong muốn 
được đóng góp sức lực, trí tuệ, tâm huyết 
của mình vào việc góp phần tạo dựng môi 
trường sống an toàn, vệ sinh, văn minh, trật 
tự trong phường, góp phần làm cho phường 
Khương Mai có những bước đi phù hợp 
trong quá trình xây dựng đô thị thông minh 
của Thủ đô Hà Nội./.

Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội

35 NĂM NHỮNG MỐC SON VÀNG

Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội 
được thành lập từ năm 1987 với 

tên gọi Chi hội Châm cứu tư nhân Hà Nội. 
Đến năm 2015 Hội chính thức được đổi tên 
là Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội. Hội 
đã tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng 
với nhiều hoạt động khám chữa bệnh miễn 
phí. Là hội hoạt động mang tính chất nghề 
nghiệp tự nguyện và vận động. 

Trong những ngày đầu thành lập, Hội 
Châm cứu tư nhân Hà Nội gặp nhiều khó 
khăn, chủ yếu là không có cơ sở vật chất để 
học tập và làm việc. Lớp học đầu tiên được 
tổ chức tại Văn Miếu quốc tử giám do giáo 
sư Nguyễn Tài Thu trực tiếp giảng dạy, từ 
khóa đầu tiên đến khóa học thứ 4 đều được 
tổ chức ở đây. 

Lương y Trần Định - chủ tịch đầu tiên 
của Chi hội cùng Lương y Nguyễn Duy 
Lịch, Lương y Nguyễn Huy Mão, lương y 
Hà Văn Tiêu… là những người đầu tiên đặt 
nền móng cho chi Hội. Giai đoạn 2010 đến 
nay chủ tịch hội kế cận là lương y Nguyễn 
Quang Bình và lương y Nguyễn Thị Kim 
Oanh. Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội 
được các cấp, các ngành đánh giá cao về các 
hoạt động dã ngoại, học tập chuyên môn, 
đến vùng sâu vùng xa chia sẻ những khó 
khăn, giúp đỡ nhiều bệnh nhân.

Sau 35 năm, bằng sự nỗ lực vượt khó, 
cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban 
chấp hành Hội cũng như hội viên, Hội đã có 
520 hội viên với 8 chi hội cơ sở quận, huyện 
và một cơ sở châm cứu Đức Thọ Đường (tại 
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chùa Bát Phúc). Từ khi thành lập tới nay, 
Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội đã làm 
tốt việc thừa kế, phát huy, phát triển đông y 
nói chung và lĩnh vực châm cứu nói riêng, 
bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; tăng cường 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao 
kiến thức chuyên môn và quản lý cho đội 
ngũ cán bộ hội viên. 

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh   
Covid-19 hoành hành, cán bộ, hội viên Hội 
Châm cứu Thăng Long Hà Nội đồng hành 
cùng các ban ngành, đoàn thể, Trung tâm 
Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà 
Nội tham gia nhiều đợt cấp phát nhu yếu 
phẩm và hướng dẫn cách phòng tránh dịch 
Covid-19 cho nhân dân.

Trong những năm tiếp theo, Hội phấn 
đấu tiếp tục củng cố xây dựng Hội nhất là 
các chi hội phát triển toàn diện đồng đều, 

tăng cường các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho các cán bộ, hội viên nâng cao tay nghề 
và kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới Đông - 
Tây y kết hợp. 

Ghi nhận những đóng góp trên, Hội 
Châm cứu Thăng Long Hà Nội được Trung 
ương Hội Châm cứu Việt Nam trao tặng 
Cờ thi đua xuất sắc (nhiệm kỳ 2010-2015). 
Cũng trong nhiệm kỳ này, Trung ương Hội 
đã trao tặng 156 Bằng khen và 147 giấy 
khen cho các tập thể và cá nhân của Hội; 
Bộ Y tế tặng 5 Bằng khen. Trung ương Hội 
châm cứu Việt Nam phong tặng 30 cây kim 
châm cứu Việt Nam và nhiều Bằng khen 
cho cán bộ, hội viên. Ngoài ra, Hội còn 
nhận được nhiều Kỷ niệm Chương, Bằng 
khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội 
trao tặng./.

Câu lạc bộ Trí thức trẻ Hà Nội

TẬP HỢP SỨC TRẺ, ĐƯA ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CUỘC SỐNG
Câu lạc bộ Trí thức trẻ Hà Nội được 

thành lập theo Quyết định số 18/
QĐ-LHH ngày 19/1/2015 của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Sau khi ra đời, chỉ trong thời gian ngắn, 
Câu lạc bộ đã liên kết, quy tụ được đội ngũ 
trí thức trẻ Thủ đô là các nhà khoa học, nhà 
quản lý, kỹ sư chuyên ngành, văn nghệ sỹ, 
ca sỹ nổi tiếng. Các hội viên Câu lạc bộ đa 

phần có tuổi đời dưới 45 tuổi, nhiều hội viên 
là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây 
là những yếu tố nền tảng giúp Câu lạc bộ 
thuận lợi tham gia vào mọi mặt hoạt động 
kinh tế - chính trị xã hội.

Những năm qua, Câu lạc bộ luôn 
hướng trọng tâm hoạt động tập trung vào ba 
lĩnh vực: Ứng dụng khoa học - công nghệ 
chế tạo những thiết bị môi trường phục vụ 

đời sống con người ở những vùng đặc biệt 
khó khăn; Tuyên truyền phổ biến kiến thức 
khoa học - công nghệ cho thanh niên; và 
thực hiện các chương trình thiện nguyện vì 
lợi ích cộng đồng. Có thể kể một số chương 
trình tiêu biểu Câu lạc bộ đã thực hiện như: 
Chương trình “Môi trường xanh cho biển 
đảo Tổ quốc” - Nghiên cứu, cung cấp giải 
pháp công nghệ và chế tạo máy lọc nước 
biển thành nước ngọt cho các đảo trên quần 
đảo Trường Sa. Đến nay đã có 25 điểm đảo 
Trường Sa, 15 Nhà giàn DK1 có máy lọc 
nước biển thành nước ngọt. Ngoài ra Câu 
lạc bộ còn ứng dụng thành công 02 chế 
phẩm sinh học xử lý môi trường, rác thải 
hữu cơ; Sản xuất máy ép rác thải vô cơ C-Sea 
cho biển, đảo.

Ở chương trình “Nước sạch học 
đường”, Câu lạc bộ đã chế tạo thành công 
máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho 
vùng xâm nhập mặn Đồng bằng Sông Cửu 
Long, độ mặn xử lý tới 32 gram/lít. Lắp 
tặng hàng chục máy cho các điểm trường 
học các huyện ven biển. Chế tạo thành công 

máy xử lý nước nhiễm phèn, cung cấp nước 
sạch sinh hoạt cho người dân. Giải pháp 
công nghệ sục khí và lọc màng gốm, hoàn 
toàn không dùng hóa chất, không tồn dư cặn 
bẩn trong hệ thống.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng tổ chức 
đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề 
nghiệp, tư vấn khoa học - công nghệ cho 
thanh niên định kỳ hàng năm. Liên kết cùng 
các tổ chức xã hội của Trung ương Đoàn, 
Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 
thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hàng 
năm như: Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn, 
Xuân biên giới - Tết hải đảo, Trường Sa 
xanh, thực hiện nhiều đợt cứu trợ đồng bào 
miền Trung, Tây Bắc trong thiên tai, lũ lụt, 
dịch bệnh Covid 19...

Ghi nhận những đóng góp tích cực 
trên, Câu lạc bộ đã nhận được Bằng khen 
của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Mặt 
trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, và nhiều 
Bộ, ban ngành khác. Năm 2017, Câu lạc 
bộ vinh dự được nhận Giải 3 - Giải thưởng 
Sáng tạo khoa học công nghệ Vifotec./.
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1. Viện nghiên cứu Đào tạo Tin học công nghệ và Môi trường

2. Trung tâm Sáng tạo và Phát triển cộng đồng

3. Liên hiệp Khoa học và Công nghệ Thủy tinh

4. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Y học cổ truyền

5. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng

6. Trung tâm Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

7. Trung tâm Vật liệu Mới

8. Viện nghiên cứu Công nghệ môi trường

9. Viện nghiên cứu Phát triển đô thị 

10. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường

11. Trung tâm Tài nguyên môi trường và sinh thái ứng dụng

12. Viện nghiên cứu Phát triển nhân lực Hà Nội 

13. Viện Khoa học phát triển nông thôn

14. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng dưỡng sinh

15. Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ truyền thông và giáo dục

16. Trung tâm Kinh tế và Môi trường nông thôn

17. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nâng cao năng lực quản lý 

18. Viện Nghiên cứu giáo dục và công nghệ

ĐƠN VỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Liên hiệp khoa học Công nghệ thủy tinh

ĐƯA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY TINH VÀO ĐỜI SỐNG

Liên hiệp khoa học Công nghệ thủy 
tinh hoạt động trong lĩnh vực khoa 

học công nghệ thủy tinh. Bao gồm, nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; sản xuất 
thử nghiệm các sản phẩm mới; dịch vụ tư vấn, 
chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo.

Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp 
khoa học Công nghệ thủy tinh luôn nêu cao 
tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Đến nay, Liên 
hiệp đã xây dựng được đội ngũ chất lượng 
gồm NCV cao cấp, phó giáo sư, tiến sĩ, kỹ 
sư giàu kiến thức, kinh nghiệm, công nhân 
lành nghề.

Những năm qua, Liên hiệp đã tổ chức 
thực hiện thành công nhiều đề tài và dự 
án sản xuất thử nghiệm các cấp từ cơ sở, 

thành phố đến Nhà nước. Nhiều sản phẩm 
thủy tinh ra đời từ kết quả các đề tài. Có sản 
phẩm của Liên hiệp đã đạt được nhiều huy 
chương vàng, bạc tại Hội chợ Hàng công 
nghiệp Giảng Võ; đạt Giải thưởng WiPO. 
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ men màu đắp 
nổi mỹ nghệ danh thắng Hà Nội kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội” đã được 
nghiệm thu xuất sắc.

Kết quả của đề tài “Nghiên cứu công 
nghệ chế tạo thủy tinh bọt từ thủy tinh phế 
liệu làm vật liệu cách âm, cách nhiệt” do 
PGS.TS Nguyễn Văn Tự và cộng sự thuộc 
Liên hiệp khoa học Công nghệ thủy tinh 
thực hiện trong khuôn khổ đề tài khoa học 
số 01C.03/03-2010-2 của TP.Hà Nội đã 
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gây tiếng vang lớn. Nghiên cứu đã chỉ ra 
thủy tinh bọt được tạo ra không thấm nước, 
thấm hơi bởi có cấu trúc rộng dạng cầu ở áp 
suất âm, có khả năng kháng cháy do chịu 
nhiệt từ 450-500oC. Thủy tinh bọt cũng bền 
trong môi trường khí hậu biển, nước mặn, 
bền axit (trừ HF và H2SO4), chịu được các 
dung môi hữu cơ; chống lại được dịch hại 
do nấm mốc, trực khuẩn và các chủng vi 
sinh vật xâm nhập. Ưu việt của thủy tinh bọt 
so với bê tông khí là có thể chịu được áp lực 

từ 150-350 kg/m3, tương ứng với mác 450-
1.100 kg/m3. Theo các nhà khoa học, sản 
phẩm thủy tinh bọt có thể ứng dụng rộng 
rãi trong ngành xây dựng, công nghiệp năng 
lượng, kỹ thuật quốc phòng, công nghiệp 
hóa dầu, lương thực - thực phẩm, vận tải và 
cảng biển.

Là một tổ chức nghiên cứu khoa học, 
Liên hiệp khoa học Công nghệ thủy tinh  
luôn xác định thực hiện các đề tài phục vụ 
nhu cầu phát triển của xã hội./.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ trong y học cổ truyền

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG YHCT

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
công nghệ trong y học cổ truyền 

được thành lập tháng 5 năm 2008. Trung 
tâm mong muốn thông qua giá trị của nền y 
học cổ truyền, nâng cao tính dân tộc, lòng tự 
hào và yêu nước nhằm giữ gìn bản sắc văn 
hoá của nước nhà trong thời kỳ hội nhập.

Ngay từ khi ra đời, trên cơ sở chức 
năng nhiệm vụ, Trung tâm đã có định hướng 
phát triển tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, 
gồm nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phát 
triển kỹ thuật mới trong lĩnh vực Y học cổ 
truyền để góp phần từng bước hiện đại hoá 
nền y học cổ truyền của nước nhà; Sản xuất 
thử nghiệm từ kết quả nghiên cứu; Tham gia 
đào tạo và liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên 
môn trong lĩnh vực Y học cổ truyền; Phổ 

cập, nâng cao nhận thức của cộng đồng 
trong việc sử dụng y học cổ truyền. 

Những năm qua, Trung tâm tích cực 
tham gia, tổ chức nhiều hoạt động như: 
Tham gia hội chợ thiết bị và công nghệ 
(Techmart 2008, 2009, 2010, 2012); Phối 
hợp với các hội Đông y ở các địa phương 
đào tạo và chuyển giao phương pháp Đo 
kinh lạc để chẩn bệnh cho các hội viên là 
thầy thuốc Đông y. Ngoài ra Trung tâm 
còn tổ chức các buổi báo cáo khoa học, 
nói truyện về Đo kinh lạc cho các đơn vị là 
câu lạc bộ Đông Y, bệnh viện Đông y của 
một số địa phương. Trung tâm đã tổ chức 
được 19 khóa chuyển giao công nghệ máy 
đo kinh lạc cho hơn 450 học viên các tỉnh, 
thành phố miền Bắc và miền Trung. Cùng 
với đó, Trung tâm cũng tổ chức được 14 

lớp châm cứu nâng cao cho các y, bác sỹ, 
lương y và sinh viên của Học viện Y dược 
học cổ truyền Việt Nam (mỗi lớp khoảng 
30 học viên).

Đồng thời Trung tâm cũng kết hợp 
với đài truyền hình Trung ương và các địa 
phương làm nhiều chương trình phổ biến 
kiến thức, khoa học công nghệ khi kết hợp 
máy đo kinh lạc trong Đông y để chẩn đoán 
và điều trị cho bệnh  nhân đạt kết quả cao. 
Ngoài ra còn phối hợp với các báo, tạp chí 

chuyên ngành để viết bài và đưa tin nhằm 
đưa sản phẩm khoa học phục vụ đời sống.

Máy đo kinh lạc của Trung tâm đã 
được giải Vifotec năm 2011 và được cấp 
bằng độc quyển giải pháp công nghệ của 
Cục năm 2015; được trao cúp Vàng Tecmart 
của Bộ KH&CN năm 2012. Ngoài ra Trung 
tâm còn được Thành phố, các bộ ban ngành 
tặng nhiều bằng khen và các danh hiệu cao 
quý khác./.

Trung tâm Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

ỨNG DỤNG KHOA HỌC PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

Trung tâm Môi trường và Tài 
nguyên thiên nhiên (Trung tâm 

CEN) là tổ chức khoa học và công nghệ, 
được thành lập từ năm 2010, trực thuộc 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Nội. Các hoạt động của Trung tâm CEN 
tập trung vào nghiên cứu, tư vấn và đào tạo 
trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên và phát triển bền vững.

Đội ngũ chuyên gia của Trung tâm 
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CEN bao gồm 20 chuyên gia Việt Nam và 
quốc tế thực hiện các hoạt động nghiên cứu, 
tư vấn và đào tạo cho cộng đồng và nhân 
viên chính phủ. Trung tâm CEN hiện tại 
là thành viên của mạng lưới VPA-FLEGT 
(mạng lưới các tổ chức phi chính phủ của 
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận 
động chính sách cho cải thiện quản trị rừng) 
và mạng lưới VNGO&CC (mạng lưới các 
tổ chức phi chính phủ của Việt Nam hoạt 
động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và 
chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu). 

Bên cạnh lĩnh vực hoạt động nghiên 
cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong 
lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên 
và phát triển bền vững; Trung tâm CEN còn 
tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng chính 
sách; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; tư vấn 
chuyển giao công nghệ; tổ chức hội nghị, 
hội thảo khoa học, thông tin khoa học công 
nghệ; hợp tác trong nước và quốc tế trong 
lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên 
và phát triển bền vững.

Cụ thể, trong những năm gần đây, 
Trung tâm đã tham gia ký kết và tổ chức 
thành công một số hội thảo. Tiêu biểu, năm 
2018, Trung tâm CEN ký thỏa thuận hợp tác 
với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang; 
Ký thỏa thuận hợp tác với Hội phụ nữ huyện 
Thanh Ba, Phú Thọ; tổ chức Hội thảo tham 
vấn “Áp dụng phương pháp giảng dạy tích 
cực có sự tham gia của học viên tại IMARD 
1”; tiến hành khảo sát thực địa nhiệm vụ 
“Đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ công 
chức viên chức của Bộ NN&PTNT”; Tập 
huấn Kỹ năng giảng dạy cho giảng viên 
nguồn tại IMARD 1. Năm 2019, tổ chức hội 
thảo “Phát triển sinh kế chống chịu với Biến 
đổi khí hậu dựa trên tiếp cận hệ sinh thái”; 
tham gia chia sẻ kết quả dự án tại Hội nghị 
quốc tế “Asean chống chịu thiên tai và thích 
ứng một cách thông minh với khí hậu” tại 
Manila, Philippines. Trong năm 2022, Hội 
thảo quốc tế ICSEED lần thứ 15, Trung tâm 
CEN đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về chính 
sách sản xuất ngô bền vững trên đất dốc;..../.

Trung tâm Vật liệu mới

DẤU ẤN TỪ SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ 
VẬT LIỆU MỚI

Hơn một thập kỷ qua, Trung tâm Vật 
liệu mới đã trở thành nơi nghiên 

cứu triển khai các tiến bộ khoa học – kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu mới cũng 
như công nghệ có liên quan để đưa vào sản 
xuất và thương mại các sản phẩm phục vụ y tế, 
môi trường và đời sống.

Trung tâm Vật liệu mới được thành lập 
vào 9/2010 theo Quyết định số 65/QĐ-LHH 
ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội. Trung 
tâm có chức năng nghiên cứu triển khai các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật thuộc lĩnh vực 

công nghệ vật liệu mới cũng như công nghệ 
có liên quan để đưa vào sản xuất và thương 
mại các sản phẩm phục vụ y tế môi trường 
và đời sống.

Với những sáng tạo đặc biệt trong công 
nghệ vật liệu mới, nhiều đề tài, công trình của 
Trung tâm đã nhận được nhiều giải thưởng 
khoa học. Tiêu biểu như đề tài “Công nghệ 
và ứng dụng Compozit cacbon y sinh để chế 
tạo sản phẩm cấy ghép hộp sọ (implant) và 
dụng cụ chỉnh hình tại Việt Nam” đạt giải 
Nhì VIFOTEC (2012); trong lĩnh vực công 
nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, 
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bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên với 
đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng công 
nghệ mới vào xử lý chăn nuôi, rác nước thải 
trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và đảo 
Trường Sa” đạt giải Khuyến khích VIFOTEC 
(2014, 2016); đề tài “Phương pháp chế tạo 
và ứng dụng nẹp compozit cacbon C-PEEK 
trong phẫu thuật kết hợp xương” đạt giải Nhì 
VIFOTEC (2015);… Năm 2017, Trung tâm 
đã ứng dụng công nghệ 3D tạo mảnh vá gồm 
hai khuyết hổng sọ mắt cho một bệnh nhân ở 
bệnh viện Đa khoa Hải Dương, đã hoàn thiện 
tới mức chỉ cần ghép ngay trong phẫu thuật 
(không phải chỉnh sửa) bằng vật liệu PEEK lần 
đầu tiên ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình 
“Chuyển giao tiến bộ khoa học và công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp và nông 
thôn” của Liên hiệp các Hội KHKT Hà 
Nội, Thường trực Liên hiệp Hội đã giao cho 
Trung tâm Vật liệu mới triển khai mô hình 

“Ứng dụng vật liệu và công nghệ mới vào 
xử lý môi trường chăn nuôi, rác và nước 
thải trong sản xuất nông nghiệp và nông 
thôn” cho hội viên Hội Làm vườn và nông 
dân của TP.Hà Nội. Từ tháng 8/2014, đặc 
biệt là trong năm 2015 và 2016 đã tiếp nhận 
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về xử lý môi 
trường trong trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao 
chất lượng an toàn thực phẩm, nông sản và 
môi trường nông thôn xanh sạch thông qua 
ứng dụng vật liệu mới – polyme diệt khuẩn 
trong lĩnh vực cải thiện môi trường nông 
thôn mang lại hiệu quả.

Ghi nhận những kết quả đạt được, 
Trung tâm được UBND TP.Hà Nội (2013), 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014), Liên hiệp các 
Hội KHKT Việt Nam (2015); Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2016) tặng Bằng 
khen. Kỹ sư Bùi Công Khê được UBND TP. 
Hà Nội tuyên dương “Người tốt việc tốt tiêu 
biểu” năm 2013./.

Viện Nghiên cứu Công nghệ Môi trường

TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Viện Nghiên cứu Công nghệ Môi 
trường được thành lập với chức 

năng nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực 
công nghệ môi trường; tổ chức thực hiện 
các dịch vụ khoa học và công nghệ như tư 
vấn quan trắc, phân tích môi trường, đánh 
giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống 
xử lý ô nhiễm môi trường; Chuyển giao 
công nghệ; Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa 
học; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn; Hợp tác trong nước và quốc tế 
trong lĩnh vực Công nghệ môi trường.

Kể từ khi ra đời đến nay, Viện Nghiên 
cứu Công nghệ Môi trường đã sớm xác định 
chiến lược phát triển kinh doanh với mục 

tiêu: Phát triển kinh doanh trong lĩnh vực 
công nghệ môi trường được đặt lên hàng 
đầu; Mở rộng các hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong lĩnh vực dịch vụ khác; Hợp tác 
liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân 
để mở rộng phát triển bền vững; Ưu tiên 
phát triển nguồn nhân lực có tính chuyên 
nghiệp và trình độ cao.

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực  
nghiên cứu ứng dụng công nghệ môi trường, 
Viện đã tạo được mối quan hệ đối tác với 
nhiều doanh nghiệp, đơn vị. Trong đó, ký 
kết hợp đồng với Viện có hơn 30 đơn vị 
tiêu biểu./.
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/12/1982 - 9/12/2022)

Viện Khoa học phát triển nông thôn

XÂY DỰNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG 
TRÊN NỀN TẢNG KHOA HỌC

Sau một thập niên hình thành (2012-
2022), Viện Khoa học phát triển 

nông thôn đã từng bước kiện toàn đội ngũ, 
mở rộng mạng lưới ảnh hưởng, khẳng định 
vai trò của tổ chức Viện trong phát triển 
khoa học nông thôn.

Hiện Viện có 14 hội viên, chủ yếu là 
những cán bộ khoa học có học hàm học vị 
cao, có năng lực, sức khỏe và tâm huyết 
phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông thôn. 
Với nguồn lực chất xám có được từ đội ngũ 
cán bộ đa ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội, 
am hiểu thành thị, nông thôn, liên kết nông 

thôn thành thị; Nên tuy đơn vị nhỏ, hoạt 
động tự lực, số lượng cán bộ ít nhưng Viện 
đã thiết kế được mạng lưới rộng và lâu dài 
với các cộng tác viên, sinh viên tình nguyện 
khởi nghiệp, các trường đại học và viện    
nghiên cứu, nhờ đó Viện có đủ khả năng chủ 
trì và tham gia nhiều lĩnh vực gắn với phát 
triển. Hiện Viện đang triển khai dự án điều 
tra khảo sát đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa vùng đồng bằng sông Hồng.

Những năm qua, song song với các 
hoạt động theo chức năng, Viện Khoa học 
phát triển nông thôn chú trọng đẩy mạnh 

hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp. 
Gần đây Viện đã triển khai các đề tài khoa 
học như “Nghiên cứu phát triển cây vụ đông 
trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã nghiệm 
thu năm 2016; đề tài “Nghiên cứu giải pháp 
phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên” nghiệm thu năm 2022. 
Ngoài ra, Viện tổ chức xây dựng dự án Liên 
kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ 
chức chăn nuôi, thu mua gắn với tiêu thụ bò 
thịt lai BBB trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 
Tập huấn các khóa về xây dựng dự án Nông 
nghiệp ứng dựng công nghệ cao cho Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực 
hiện điều tra khảo sát nhằm xây dựng cơ sở 
quản lý dữ liệu điều tra các cơ sở sản xuất 
kinh doanh nông sản an toàn trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội; Đánh giá các chương 

trình, dự án, đề án phát triển nông nghiệp của 
Thành phố Hà Nội; Điều tra khảo sát phân 
tích đánh giá nhằm đề xuất hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa cho Phòng Thương mại 
công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trên cơ sở các nghiên cứu, kết quả 
Viện đã đưa ra những đánh giá thực trạng và 
đề xuất giải pháp và các chính sách cho phát 
triển nông thôn; Thử nghiệm một số mô hình 
nhỏ trồng đỗ tương, khoai tây đông hữu cơ 
trên đất lúa tại xã Đồng Phú (Chương Mỹ, 
năm 2015); Thử nghiệm mô hình đỗ tương 
hè hữu cơ phục vụ cho chế biến sản phẩm 
theo công nghệ nhỏ của Nhật để bán cho 
người Nhật tại Việt Nam tại xã Lệ Chi - Gia 
Lâm (năm 2020); Xây dựng mô hình du lịch 
nông nghiệp trên nền nhãn - ong - cá và hoa 
- cây cảnh cho tỉnh Hưng Yên;..../.
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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI                                                

1. Công ty Cổ phần Ao Vua

2. Công ty Cổ phần Thiên Phúc

3. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

4. Công ty Giống gia súc Hà Nội

5. Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Đức Nhật

6. Công ty Cổ phần Giấy Miza

7. Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Hàn Mỹ Việt - Chi nhánh Hà Nội

8. HTX Đan Hoài

9. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

10. Viện Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

11. Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed

12. Công ty Việt Hòa

13. HTX Rau an toàn Hồng Hà

14. Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Biogroup 

THÀNH VIÊN LIÊN KẾT 

Công ty Cổ phần Ao Vua luôn hướng 
đến xây dựng và không ngừng bồi 

dưỡng đội ngũ có tâm, có tài, tạo ra các sản 
phẩm dịch vụ tốt, trải nghiệm vượt mong đợi 
của khách hàng. Để du lịch Ao Vua xứng với kỳ 
vọng là nơi thỏa mãn và nâng tầm nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe và niềm tin cho mọi người.

Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội * Email: aovuajsc@gmail.com
ĐT: 0968-910-998 * 02-422-339-333

CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA

Tổng Giám đốc
NGUYỄN MẠNH THẢN
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Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc với lịch sử 10 năm phát triển và tự hào 
là  doanh nghiệp KHCN đầu tiên nuôi trồng thành công Đông trùng hạ thảo tại 

Việt Nam.
Không chỉ được coi là thượng thảo dược và được tôn xưng là thần dược trị bách bệnh, 

Đông Trùng Hạ Thảo còn là loại dược liệu hạng nhất không chứa độc tính trong Đông y, 
được xếp trên Linh chi, Nhân sâm hay bất kỳ dược liệu nào khác.

Sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu cùng sự tư vấn hỗ trợ chuyên môn từ những chuyên 
gia nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, đến năm 2011 Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên 
Phúc đã thành công khi nuôi trồng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam trên nền cơ chất 
tổng hợp trong phòng thí nghiệm với các nguyên liệu sẵn có như gạo lứt, nước dừa, bột 
nhộng tằm và có bổ sung các vi chất cần thiết.

Thành công luôn đến từ cả quá trình nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO THIÊN PHÚC
VPGD: Số 740 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Khu nuôi trồng: BL – 84 khu quy hoạch Yersin – P.9 – TP. Đà Lạt

Biến thách thức thành 
cơ hội

Cuộc cách mạng Công 
nghiệp lần thứ 4 (I - 4.0) làm 
thay đổi môi trường nhân loại 
xuất hiện thêm không gian số. 
Thời đại SMAC (gồm Social, 
Mobile, Analytics và Cloud), 
một sản phẩm mới hôm nay 
nhưng ngày mai đã có sản 
phẩm với công nghệ mới 
hơn thay thế. Thời kỳ Vuca - 
cạnh tranh địa chính trị gây 
biến động - bất định - phức 
tạp và mơ hồ ngày càng 
khốc liệt. Đối thủ cạnh tranh 
trong ngành Led với gần 
6.000 nhà cung cấp LED tại 
Việt Nam gây bất đối xứng 
với sức mạnh công nghệ lôi 
kéo mạnh mẽ khách hàng 
của Rạng Đông. Trong bối 
cảnh cạnh tranh khốc liệt 
đó, chuyển đổi số phải tạo 
năng lực thích ứng với môi 
trường và điều kiện cạnh 
tranh mới.

Chuyển đổi số tại Rạng 
Đông là quá trình thay đổi 
mang tính chiến lược, là một 
hành trình với sự chuẩn bị từ 

sớm qua các lần chuyển đổi 
tầng công nghệ, đầu tư khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo được thực hiện từ 30 
năm nay thông qua các kỳ 
thi đua sáng tạo trong Công 
ty, kết hợp giữa đội ngũ tinh 
hoa của Công ty với nguồn 
tri thức bên ngoài, thực hiện 
Open innovation với việc kết 
hợp, hợp tác với các tập đoàn 
công nghệ, các đối tác công 
nghệ trong và ngoài nước 
Amazon Web sevide, FPT, 
VNPT, Vietel… các viện, 
trường Đại học. Bên cạnh 
đó là các tri thức tham khảo 
từ những mô hình chuyển 
đổi số thế giới Siemens,           
Microsofts, mô hình kinh 
doanh số DBM (Đại học 
MIT), 5 nền tảng công nghệ 
số của Gartner...

Vững vàng trên con 
đường chuyển đổi số 

Năm 2022 là giai đoạn 
mới của chuyển đổi số Rạng 
Đông, sau bước vừa làm vừa 
học, ứng dụng, thử nghiệm 
một số công cụ số Rạng 

Đông đã thực hiện được các 
bước số hoá riêng lẻ, đồng 
bộ hoá từng phần giống như 
thực hiện mài giũa các bánh 
răng riêng lẻ. Bước vào 
giai đoạn 2022-2023, Rạng 
Đông đã thực hiện ghép các 
modul chức năng vào thành 
bộ máy hoàn chỉnh, các 
bánh răng đã khớp nối đồng 
bộ và bánh đà đã quay đưa 
Rạng Đông vượt qua những 
khó khăn suốt những năm 
2020-2021.

Để có được những kết 
quả này, Rạng Đông đã thực 
hiện 3 nội dung: Chuyển đổi 
số áp dụng 2 nguyên lý và 3 
nguyên tắc; Chuyển đổi số đi 
vào cốt lõi gồm tái cấu trúc 
chất lượng sản phẩm và tái 
cấu trúc mô hình kinh doanh; 
Có cách làm và lộ trình phù 
hợp. Trong nội dung chuyển 
đổi số áp dụng hai nguyên lý 
đó là: chuyển đổi số là quá 
trình tự thay đổi một cách hệ 
thống; chuyển đổi số là quá 
trình đổi mới sáng tạo liên 
tục dựa trên dữ liệu và kết 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ NHỮNG THÀNH CÔNG 
BƯỚC ĐẦU CỦA MÔ HÌNH RẠNG ĐÔNG
Chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông 2020-2025 tầm nhìn 2030 không nằm 

ngoài công cuộc chuyển đổi số quốc gia với vai trò duy trì, phát triển doanh 
nghiệp. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, chuyển đổi số càng được thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn, là ưu tiên hàng đầu trong sản xuất - kinh doanh.
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nối và 3 nguyên tắc: Tổng 
thể và toàn diện; Đồng bộ 
và từng thời kỳ có trọng tâm 
trọng điểm, đột phá; Chính 
chủ và lãnh đạo.

Rạng Đông đã thực 
hiện bài bản căn cơ có nghề, 
thấu hiểu những lý thuyết, 
hoàn cảnh thực tế của Việt 
Nam và lựa chọn cách làm, 
lộ trình phù hợp, làm thực 
và mang lại kết quả thiết 
thực. Gần 3 năm thực hiện 
chiến lược chuyển đổi số 
còn rất mới mẻ, chưa có 
mô hình mẫu tại Việt Nam, 
Rạng Đông đã lập được mặt 
bằng tăng trưởng mới. Năm  
2015-2020 tăng trưởng bình 
quân 8 - 10%/năm; Năm 
2020-2022  hình thành mặt 
bằng tăng trưởng mới 15-
20%/năm; Năm 2020 tăng 
trưởng 15,6%, năm 2021 
tăng trưởng 16%; kết thúc 9 
tháng năm 2022 Rạng Đông 
đã đạt tăng trưởng 18,9%. 

Đến nay, chuyển đổi 
số Rạng Đông đã vượt qua 

được xác suất thất bại và 
bước đầu thành công (vượt 
qua xác suất thất bại 50-
70% các doanh nghiệp khi 
chuyển đổi số). 

Rạng Đông chuyển từ 
nhà sản xuất sản phẩm sang 
nhà cung cấp sản phẩm & 
dịch vụ, phát triển lĩnh vực 
Smart Home, Smart City & 
Smart Farm. Hệ sinh thái 
SP/DV - 4.0 Rạng Đông đã 
thương mại hoá, được người 
tiêu dùng Việt Nam đánh 
giá cao và nhận được các 
giải thưởng xếp hạng 5 sao, 
lĩnh vực: “Giải pháp chiếu 
sáng G-S-HCL trong tòa 
nhà/ căn hộ thông minh”; 
Xếp hạng 5 sao, lĩnh vực: 
“Giải pháp chiếu sáng thông 
minh cho đường phố trong 
Thành phố thông minh”; 
Giải pháp chiếu sáng thông 
minh và nông nghiệp chính 
xác trong nông nghiệp công 
nghệ cao đã xuất sắc được 
công nhận “Giải thưởng 
Sao Khuê 2021”. Năm 2022 

Rạng Đông được xếp hạng 
TOP 50 doanh nghiệp lợi 
nhuận xuất sắc Việt Nam- 
giải thưởng của PROFIT 
500 (do Việt Nam Report và 
Báo Vietnamnet bình chọn).

Những thành công bước 
đầu trên chặng đường thực 
hiện chuyển đổi số Rạng 
Đông giai đoạn 2020-2025, 
tầm nhìn 2030 với nội dung 
trọng tâm là thay đổi chiến 
lược sản phẩm, thay đổi toàn 
bộ mô hình kinh doanh đã 
tạo tiền đề cho những thành 
công tiếp theo trên con 
đường chuyển đổi số.

Địa chỉ: Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
ĐT: (024) 3 858 4310/3 858 4165 * Web: www.rangdong.com.vn * Mail: ralaco@rangdong.com.vn
Có 02 cơ sở tại Hà Nội & Bắc Ninh

Rạng Đông cung cấp sản phẩm và 
giải pháp đồng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC NHẬT
Địa chỉ:  Xóm Ngã tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Với phương châm “Sự thành công của khách hàng là niềm vinh dự của chúng tôi” 
và dịch vụ hậu mãi sau bán hàng hoàn hảo, chế độ bảo hành chu đáo, thi công 

công trình với thời gian nhanh nhất, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả hợp 
lý. Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Đức Nhật có các trang thiết bị hiện đại như: 
máy NC, CNC, trung tâm gia công công nghệ cao sản xuất ra các chi tiết có độ chính xác, 
chất lượng tốt nhất theo yêu cầu của khách hàng. Hiện nay các sản phẩm của Công ty được 
ứng dụng rộng rãi trong các mô hình đầu tư khác nhau trong cả nước và được các doanh 
nghiệp đón nhận trên tinh thần hợp tác và phát triển, tạo cầu nối bền vững giữa hai bên.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MIZA

Công ty Cổ phần Giấy MIZA với ngành nghề chính là tái chế giấy thải để sản xuất 
ra sản phẩm giấy bao bì, bao gói cung cấp cho các nhà máy bao bì cả nước.

Thực hiện triết lý hoạt động kinh doanh: Thu hút, đào tạo, khuyến khích phát triển đội 
ngũ chuyên gia trong ngành giấy, cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề. Chú 
trọng lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng hiệu quả, kỷ luật cao. Xây dựng và phát triển 
các giá trị văn hóa, phát triển thương hiệu.

Với sứ mệnh, không ngừng sáng tạo, cải tiến tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất 
lượng cao với giá cạnh tranh. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần 
nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông 
và toàn xã hội.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Phòng KD: 08888.0.5544  *  Fax: 024.3965.6121  *  Email: admin@miza.vn
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CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT - 
CHI NHÁNH HÀ NỘI

Được thành lập từ năm 1995 tại TP. 
Hồ Chí Minh với tiền thân là Cửa 

hàng Hàn Việt, Công ty Hàn Mỹ Việt là đơn 
vị đầu tiên giới thiệu và đem đến các sản 
phẩm thiết bị Hàn Quốc như Autonics, Fox, 
Parker, Sang-A… đến với khách hàng trong 
lĩnh vực tự động và chế tạo máy. Qua 27 năm 
thành lập và phát triển, Công ty Hàn Mỹ Việt 
đã trở thành một trong những nhà cung cấp 
uy tín tại Việt Nam về các sản phẩm xuất 
xứ Hàn Quốc: thiết bị điều khiển tự động, 
điện tử công nghiệp, khí nén… với hệ thống 
phân phối rộng khắp như Hà Nội, Bắc Ninh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Tp.HCM… và hiện 
nay đa dạng sản phẩm với các thương hiệu 

từ Nhật (Hitachi), Pháp (Schneider), Trung 
Quốc (Chint)… Với phương châm “Không 
ngừng phát triển - Không ngừng hoàn thiện”, 
Công ty Hàn Mỹ Việt luôn mong muốn đóng 
góp sức mình vào công cuộc hiện đại hóa đất 
nước cũng như tạo ra các giá trị bền vững 
trong tương lai.

Địa chỉ: 72 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.3573 7935

HỢP TÁC XÃ ĐAN HOÀI
Địa chỉ: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại:024.3388.5935 * Fax:024.3388.6659

Là doanh nghiệp được thành lập từ 2004 có liên kết hợp tác với Tập đoàn hoa Flora 
quốc tế (tập đoàn nổi tiếng chuyên sản xuất các loại hoa cao cấp, sản phẩm đã có 

mặt khắp các châu lục với hơn 100 nước ưa chuộng). Hiện nay Flora Việt Nam đã có cơ sở vật 
chất tiên tiến với 20.000m2 nhà lưới công nghệ cao để sản xuất hoa cao cấp, một phòng nuôi 
cấy mô hiện đại và một đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, cùng với các chuyên gia Việt Nam.  
Cùng với việc ứng dụng công nghệ nhà lưới hiện đại bậc nhất trong việc nuôi trồng, chăm 
sóc và xử lý. Flora Vietnam luôn đi đầu trong việc cung ứng các sản phẩm hoa lan Hồ Điệp 
chất lượng cao, giá thành hợp lý đến tay người tiêu dùng trong cả nước.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

NGƯT,TS. PHẠM XUÂN KHÁNH
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng

Là một trong những cơ sở Giáo dục 
nghề nghiệp chất lượng cao của Hà 

Nội, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà 
Nội có qui mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo 
hàng đầu cả nước. Hiện nay nhờ thường xuyên 
đổi mới công tác tuyển sinh với nhiều giải pháp 
thu hút người học, chủ động “tuyển sinh và 
đào tạo các nghề mới có nhu cầu sử dụng lao 
động cao” trên địa bàn Thành phố Hà Nội đồng 
thời đào tạo gắn kết chặt chẽ với các Doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, kết hợp với nghiên 
cứu khoa học, sản xuất sản phẩm có khả năng 
thương mại hoá, hướng tới thành lập doanh 
nghiệp khoa học công nghệ trong nhà trường.

Trường được thành lập theo Quyết định 
808/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/6/2009 của Bộ 
LĐTB và XH nhằm đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao có kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ 
cấu ngành nghề và trình độ cho Thủ đô và khu 
vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Theo NGƯT, TS. Phạm Xuân Khánh - Bí 
thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao 
đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Để đạt được 

mục tiêu “100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra có 
việc làm và có thể tự tạo việc làm”. Nhà trường 
đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng như: “tiên phong trong đào 
tạo nghề chất lượng cao”, “đào tạo gắn với giải 
quyết việc làm cho sinh viên”, “mỗi bài học là 
công việc, mỗi mô đun, môn học là một sản 
phẩm”, học lý thuyết gắn liền với thực hành, 
thực tế, nghiên cứu khoa học gắn liền với sản 
xuất, làm ra sản phẩm để nâng cao kỹ năng thực 
hành nghề, rèn luyện tay nghề cho sinh viên. 
Cùng với đó, nhà trường còn thường xuyên đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới 
chương trình, giáo trình... nhằm đáp nhu cầu 
sử dụng lao động của doanh nghiệp trong nước 
và cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho 
các nước phát triển như Newzealand, Đức, Hàn 
Quốc, Nhật Bản.

Sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, Trường 
Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã xây 
dựng được mối quan hệ chặt chẽ với hơn 400 
các trường học, doanh nghiệp, tổ chức chính 
trị xã hội trong và ngoài nước. 100% sinh viên 
được đưa đi thực tập, đào tạo tại các  doanh 
nghiệp, được doanh nghiệp trả lương và ra 
trường có việc làm nhờ chất lượng tay nghề. Có 
thể nói, chính các mối quan hệ giữa nhà trường 
và doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn cho nhà 
trường trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 
đào tạo, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của 
nhà trường trong và ngoài nước.
Địa chỉ: Phố Nhuệ Giang - Phường Tây Mỗ -
              Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 024. 3765.3568
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H ợp tác xã rau quả an toàn Hồng 
Hà được thành lập từ năm 2019, 

với số thành viên ban đầu là 10 thành viên 
và 9 hộ xã viên với vốn điều lệ là 1.9 tỷ đồng. 
Qua 3 năm phát triển hiện nay HTX có 25 
thành viên và 35 xã viên tham gia. Thu nhập 
trung bình của xã viên là 70 triệu đồng/năm. 
Năm 2021 là năm đại dịch Covid, tuy nhiên 
HTX vẫn đạt doanh thu là hơn 3.1 tỷ đồng. 
Sản lượng đạt trên 350 tấn rau củ/năm. Mục 
tiêu và sứ mệnh của HTX là sản xuất rau an 
toàn, rau củ quả hữu cơ góp phần vào thị 
trường rau an toàn phục vụ người tiêu dùng 
Thủ đô. Năm 2019 Công ty đã được chứng 
nhận 8 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp 
thành phố. Năm 2020 Công ty đã đạt vùng 

sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ với hơn 50 
loại rau củ theo mùa vụ. Nhằm nâng cao 
giá trị sản phẩm nông nghiệp, hiện nay,  
ngoài các sản phẩm rau củ quả tươi, HTX 
còn nghiên cứu và đưa ra thị trường hàng 
loạt sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu 
rau củ hữu cơ như: Mỳ chũ rau củ, Trà tía 
tô, bột cần tây, bột tía tô, bột các loại rau 
củ. Trong những năm qua, các sản phẩm 
của HTX đã xây dựng được niềm tin nơi 
người tiêu dùng, các sản phẩm của HTX 
đã trở thành những sản phẩm nổi tiếng của 
địa phương được người tiêu dùng đánh giá 
cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
cho địa phương.

HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ AN TOÀN HỒNG HÀ 
Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Vinaseed là Tập đoàn nông nghiệp 
có quy mô và thị phần lớn nhất 

Việt Nam. Vinaseed nằm trong Top 10        
doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất 
sàn chứng khoán Việt Nam, quản trị tài 
chính đứng đầu doanh nghiệp ngành trồng 
trọt, TOP 500 doanh nghiệp lớn và tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam liên tục 6 năm 
liền, TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam,  và là một trong 200 công ty 
có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất Châu 
Á – TBD.

Định hướng chiến lược đến 2025, tầm 
nhìn 2030, trong bối cảnh chung của ngành 
nông nghiệp có nhiều khó khăn và thách 

thức, Vinaseed luôn quyết tâm đổi mới toàn 
diện về tổ chức và quản trị doanh nghiệp, 
với tinh thần “Thay đổi để thành công”. 
Vinaseed tập trung vào các mục tiêu chiến 
lược:

+ Đầu tư xây dựng hiện đại hóa cơ sở 
vật chất nâng cao năng lực cạnh tranh.

+ Tập trung đầu tư chiều sâu lấy khoa 
học công nghệ là cốt lõi.

+ Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng được các yêu cầu 
của cạnh tranh và hội nhập, xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp.

+ Mở rộng các hoạt động hợp tác 
quốc tế.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM - VINASEED
Địa chỉ: Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38523294 * Email: nsc@vinaseed.com.vn * Fax: (024) 38527996
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Cách đây hơn 30 năm Xí nghiệp liên doanh Khoa học và Sản xuất Fitohoocmon giữa 
Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật Viện khoa học Việt Nam và Công ty Giống cây 

trồng Sở Nông nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định 289/QĐ-UB ngày 12 tháng 2 
năm 1991 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Trong 30 năm hình thành và phát triển Xí 
nghiệp liên doanh Fitohoocmon đã được cổ phần hoá năm 2001 để sau đó hình thành tiếp các 
công ty: Công ty Cổ phần Phân bón Fitohoocmon, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học, Công 
ty Cổ phần BIFI sau này liên kết với CHLB Đức đổi thành Công ty Cổ phần MC-BIFI, Công ty 
Cổ phần Tinh dầu BIO Việt Nam, Công ty Cổ phần Giáo dục xanh và Viện Khoa học công nghệ 
Sinh học và Môi trường, tất cả cùng hợp lại trong Tập đoàn BIOGROUP.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, các Công ty đã nhận được 6 giải Nhất, 1 giải Nhì Giải 
thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), 4 Cúp vàng và Giải thưởng Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO), TS. Lê Văn Tri - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người nắm 
giữ 60 Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, được tổ chức kỷ lục Việt Nam và Châu 
Á xác lập TS. Lê Văn Tri là người có nhiều Bằng sáng chế nhất Việt Nam và Châu Á trong lĩnh 
vực công nghệ sinh học.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - BIOGROUP 
30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ký kết hợp tác với tập đoàn MC-Bauchemie 
(CHLB Đức)

Lễ ký kết và khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón HCVS

Chương trình phát triển cơ giới hóa trồng lúa
Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà BioGroup, 814/3 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội,Việt Nam
Điện thoại: (024) 3775.4253 * Fax: (024) 3775.4346
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