(nh: Toàn cnh Phiên hp)

Tham d có Th trng B Khoa hc và Công ngh (KH&CN) Phm Công Tc, i din lãnh o V Khoa hc Xã hi,
Nhân vn và T nhiên (B KH&CN - n v c giao làm u mi); i din lãnh o các B Tài nguyên và Môi trng; B
Công thng; B Y t; B Giáo dc và ào to; B Quc phòng; B Nông nghip và Phát trin Nông thôn; Vin Hàn
lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam; i hc Quc gia Hà Ni; ai hc Quc gia Thành ph H Chí Minh;… và i
din lãnh o các n v có liên quan thuc B KH&CN.
Ti Phiên hp, Phó V trng V Khoa hc Xã hi, Nhân vn và T nhiên Nguyn Th Thanh Hà công b ni dung
Quyt nh s 168/Q-BKHCN ngày 29/01/2018 ca B trng B KH&CN v vic thành lp T công tác trin khai
Chng trình 562. Theo ó thành viên ca T công tác gm: Th trng B KH&CN, T trng Phm Công Tc; Phó
V trng V Khoa hc Xã hi, Nhân vn và T nhiên, thng trc T công tác Nguyn Th Thanh Hà; i din lãnh o
cp V ca các B, ban ngành và các n v liên quan B KH&CN.
Ngoài ra, Phó V trng V Khoa hc Xã hi, Nhân vn và T nhiên Nguyn Th Thanh Hà gii thiu ni dung
Chng trình 562, gm 03 mc tiêu, 10 nhim v và gii pháp c phân công cho 11 B, ngành có liên quan
thc hin, trong ó 03 mc tiêu chung gm: nâng cao tim lc khoa hc c bn; n nm 2025 t trình tiên tin trong
khu vc; nghiên cu có nh hng tip thu, làm ch các công ngh tiên tin. Công b ni dung Quyt nh s
3585/Q-BKHCN ngày 15/12/2017 ca B trng B KH&CN phê duyt nh hng nghiên cu u tiên các khoa
hc c bn trong lnh vc Hóa hc, Khoa hc s sng, Khoa hc trái t và Khoa hc Bin giai on 2017 – 2025; và
mt s xut nh hng u tiên nghiên cu c bn nh hng giai on 2017 – 2025.
Phát biu ti Phiên hp, Th trng Phm Công Tc cùng chia s vi các i biu nhng óng góp ca khoa hc c bn
trong phát trin kinh t - xã hi thi gian qua. Th trng c bit lu ý n vic tp trung, phát trin nghiên cu khoa hc
c bn phù hp hn na nhm phc v phát trin kinh t - xã hi trc xu th hi nhp hin nay. ng thi bày t mong mun
các thành viên trong T công tác Chng trình 562 a ra nhng xut c th theo tng lnh vc, cùng thng nht,
quyt tâm trin khai hiu qu khoa hc c bn trong lnh vc Hóa hc, Khoa hc s sng, Khoa hc trái t và Khoa
hc Bin giai on 2017 – 2025.
Trong khuôn kh Phiên hp, các i biu ã cùng nhau tho lun, chia s nhng khó khn, vng mc cng nh ra
các gii pháp nhm tháo g khó khn, nh hng k hoch nm 2019 và các nm tip theo trong vic thc hin, trin
khai Chng trình 562./.
(Trích ngun https://www.most.gov.vn/)

