Tham d L công b có Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Trng Ban T chc Trung ng Phm Minh Chính,
Trng Ban Kinh t Trung ng Nguyn Vn Bình, Phó Th tng Chính ph V c am, B trng B KH&T Nguyn Chí
Dng, B trng B KH&CN Chu Ngc Anh, B trng B GD&T Phùng Xuân Nh, Th trng B Ngoi giao V Hng
Nam cùng lãnh o các b, ban ngành Trung ng và a phng. c bit, s kin có s tham d ca 100 chuyên gia,
nhà khoa hc tiêu biu hot ng trong lnh vc KH&CN nc ngoài và các nhà khoa hc trong nc.
Phát biu khai mc Chng trình, B trng B KH&T Nguyn Chí Dng cho bit, trong bui gp g các bn tr tài nng,
trí tu sáng 19/8/2018, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ã nhc nh và cn dn chúng ta v truyn thng
dân tc Vit Nam t ngàn i nay i vi vic quan tâm, trng dng nhân tài, coi nhân tài là rng ct, nguyên khí ca
quc gia, nguyên khí mnh thì th nc vng, nguyên khí yu thì th nc suy. Th tng ánh giá cao vic quay tr v
ca nhiu nhà khoa hc Vit kiu, nht là trong bi cuc cuc CMCN 4.0 ang bùng n và tr thành mt c hi ln ngàn
nm có mt i vi các nc ang phát trin nh Vit Nam. B trng Nguyn Chí Dng chia s, thc hin nhim v ca Chính
ph, B KH&T ang phi hp vi các c quan liên quan xây dng Chin lc quc gia v công nghip 4.0, trong ó
xây dng các trung tâm i mi sáng to và huy ng nhân tài, trí thc trong lnh vc KH&CN làm nòng ct vi
sáng kin mng li i mi sáng to. Hin ã có hn 100 chuyên gia, nhà khoa hc tiêu biu cho th h tài nng, tri
thc ngi Vit ang hc tp, làm vic ti nc ngoài hng ng tham gia. Cùng vi ó là hàng trm nhà khoa hc, chuyên
gia trong nc và các doanh nghip công ngh hàng u, cùng gp g to mt liên kt, trao i, chia s tm nhìn, chin
lc phát trin v KH&CN và nhng ngành, lnh vc Vit Nam cn y mnh trong thi gian ti. B trng hy vng, thông
qua sáng kin mng li sáng to i mi Vit Nam, i ng này s kt ni nhiu hn na nhng tài nng, trí tu Vit trên toàn
th gii, kt hp vi các nhà khoa hc, chuyên gia công ngh và doanh nghip trong nc, nc ngoài to thành sc
mnh, ngun lc quan trng a nc ta không ngng vn lên, sánh vai cùng các cng quc tiên tin trên th gii.
Cm ng và vui mng trc s góp mt ca hn 100 trí thc tr, Phó Th tng V c am cho bit, cuc CMCN 4.0 là mt
thi c và chúng ta phi nm bt. Chúng ta nhc nhiu n công ngh, nhng ngành khoa hc ang thnh vng nh AI,
Big data..., nhng quan trng nht, chúng ta phi nm ly tay nhau truyn khát vng a t nc mình vn lên, cng c
nim tin, cho nhau ng lc không ch lúc thành công mà c khi tht bi và kiên trì i n cui con ng. mt ngày
nào ó chúng ta có th t hào ã không b l c hi.
Ti bui L, i din các nhà qun lý, các chuyên gia, nhà khoa hc ngi Vit ti nc ngoài ã có nhng chia s v
nhng mi quan tâm và nêu các kin ngh góp phn thúc y phát trin Mng li i mi sáng to. Trong phiên ta
àm gia các nhà khoa hc, khi nói v vic kin to nhng giá tr chung trong phát trin mng li i mi sáng to, 6
din gi mi ngi ã la chn mt t ng rt ngn gn nhng y hàm ý: “canh tác” (hàm ý ging nh quá trình gieo ht
ging và thu hoch, cn quá trình ch không ch mt ln), “tin tng”, “n tng”, “n cùng”, “yêu” (tình yêu mãnh lit
cho quê hng, t nc) và “tim lc”.
Phát biu ti bui L, B trng B KH&CN Chu Ngc Anh khng nh, không phi là công ngh mà chính là con ngi
vi t duy sáng to s quyt nh s thành bi ca mt quc gia trong cuc ua phát trin mang li s thnh vng cho ngi
dân và t nc. Vit Nam cn da vào nhân t con ngi nh mt li th cnh tranh quc gia thúc y s phát trin. Chúng
ta cn các nhà qun lý và hoch nh chính sách gii làm vic trong các c quan trong và ngoài nc. Cn phát
trin ngun vn trí tu, tài nng trong mi lnh vc thit yu ca nn kinh t xã hi, sao cho nng lc to ra các giá tr
tinh thn và vt cht tt p cho ngi dân và t nc. Nhìn vào ngun vn con ngi trong lnh vc KH&CN, Vit Nam có
mt ngun lc vô cùng quý báu và y tim nng, ó là các nhà khoa hc, chuyên gia ngi Vit ang làm vic ti nc
ngoài.
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