Trong lch s xây dng và bo v T quc ca dân tc ta, Khoa hc và Công ngh (KH&CN) ã có nhiu óng góp
to ln. Ngày 18-5-1963, ti i hi ln th nht ca Hi ph bin Khoa hc và K thut Vit Nam, Ch tch H Chí Minh ã
n d và phát biu giao nhim v cho các nhà khoa hc, cán b qun lý KH&CN Vit Nam phi quan tâm phát
trin KH&CN vì nó có nh hng rt ln ti s nghip gii phóng dân tc, xây dng và phát trin t nc. Trong bài
phát biu ó có câu: “Khoa hc phi t sn xut mà ra và phi tr li phc v sn xut, phc v qun chúng, nhm nâng
cao nng sut lao ng, không ngng ci thin i sng ca nhân dân, bo m cho ch ngha xã hi thng li”. Câu nói
cô ng và gin d ca Bác ã hàm cha y nguyên lý, phng châm và s mnh cao c ca KH&CN.
T du n sâu sc ó, Lut KH&CN ã c Quc hi thông qua ngày 18-6-2013, ti k hp th 5 - khóa XIII, trong ó
quyt nh Ngày 18-5 là Ngày KH&CN Vit Nam.
nhiu nc phát trin trên th gii u có ngày quc gia v khoa hc, tun khoa hc. M có ngày KH&CN tr
(NYSD) bt u cách ây hn 100 nm. Úc có tun l KH&CN quc gia c t chc t nm 1998 vi mc tiêu a khoa
hc tr thành mt vn hóa ln, khi dy nim am mê khoa hc ca ngi dân. nc ta, ngoài nhng ngày k nim lch s
trng i ca dân tc, nhiu ban, ngành, oàn th có ngày k nim truyn thng, nhm tôn vinh, tri ân, khuyn
khích ng viên nhng ngi có nhiu óng góp cho cng ng, xã hi và t nc. ng thi, nhng ngày k nim ó cng là
dp xã hi nhìn nhn nhng vic ã làm c và nhng vic cn phi tip tc làm trong mi ngành ngh, lnh vc. Do ó,
KH&CN - lnh vc mà ng ta ã khng nh là quc sách phát trin hàng u, là mt trong nhng ng lc quan trng
nht phát trin kinh t - xã hi và bo v T quc, vic quyt nh k nim Ngày KH&CN Vit Nam hàng nm ca ng
và Nhà nc ta ã áp ng úng nguyn vng ca nhng nhà khoa hc và ng tình ng h ca toàn xã hi.
Ngày hi ca toàn xã hi
Nm 2014 là nm u tiên trên toàn quc t chc Ngày KH&CN Vit Nam, vi ch “KH&CN - ng lc phát trin
nhanh và bn vng”. T ây, vào ngày này hàng nm là dp mi ngi tri ân, tôn vinh các nhà khoa hc xut sc,
các công trình KH&CN có giá tr óng góp cho sn xut và i sng, biu dng ngi dân và th h tr am mê
KH&CN và các n v ng dng KH&CN tiên tin hin i. ng thi, ây cng là dp mi ngi chúng ta, nhà khoa hc,
ngi làm KH&CN, doanh nghip, nhà qun lý nâng cao mnh m nhn thc và trách nhim thúc y KH&CN
óng góp cho s phát trin nhanh và bn vng ca t nc.
Ngày KH&CN không ch là ngày hi tôn vinh nhng ngi làm khoa hc; ây cng là ngày gii khoa hc trong
nc trng bày, trình din nhng thành tu nghiên cu, sáng to ca mình vi công chúng và cng chính là c hi
tuyên truyn ph bin giáo dc v vai trò ca KH&CN, ng li chính sách, pháp lut phc v phát trin KH&CN
nh là quc sách hàng u. Mc ích ca Ngày KH&CN là khi dy nim say mê sáng to ca c mt dân tc;
không ch to ra ngày hi dành cho nhng ngi làm khoa hc mà là c xã hi, nhm nâng cao ý thc v
KH&CN, ý thc t trng, t tôn dân tc, ng h và hu thun ca c xã hi i vi KH&CN. ây phi tr thành ngày hi ca
tt c mi ngi, ca toàn xã hi.
à Nng chào mng Ngày khoa hc và công ngh Vit Nam 18-5, hng ti k nim 60 nm thành lp
ngành Khoa hc và Công ngh
Sau 15 nm thc hin Ngh quyt s 33 ca B Chính tr khóa IX v xây dng và phát trin thành ph à Nng
trong thi k công nghip hóa, hin i hóa t nc, à Nng ã có bc i phát trin mnh m và ang hng ti mc tiêu tr
thành mt trong nhng trung tâm kinh t - xã hi ln ca c nc và ông Nam Á vi vai trò là trung tâm v khi
nghip, i mi sáng to, du lch, thng mi, tài chính, logistics, công nghip công ngh cao, công ngh thông
tin, công nghip h tr; là mt trong nhng trung tâm vn hoá - th thao, giáo dc - ào to, y t cht lng cao,
khoa hc - công ngh phát trin ca t nc.
thc hin mc tiêu trên, trc ht cn phi y mnh công nghip hóa – hin i hóa và rt cn có nhng t phá, trong ó
nht thit phi to t phá trong KH&CN. Chính vì vy, Ngày KH&CN Vit Nam 18-5 cng là dp các cp y ng,
chính quyn, các c quan ban ngành, nghiên cu vn dng nhng c ch, chính sách phù hp, to mi iu kin
cho KH&CN thc s là ng lc thúc y phát trin nhanh và bn vng. làm c iu ó, cn nht là to môi trng thun li
cho các nhà nghiên cu, các cán b làm công tác khoa hc phát huy ht trí tu, tài nng, c cng hin và

nâng cao trình nng lc, dn thân cho khoa hc, c tôn vinh và hng th xng áng vi kt qu nghiên cu
KH&CN ca mình.
Nm 2019, tròn 60 nm k nim ngày thành lp ngành Khoa hc và Công ngh, ây là s kin rt có ý ngha i vi
ngành khoa hc Vit Nam nói chung và ca S Khoa hc và công ngh thành ph à Nng nói riêng. ây
không ch là dp k nim, ng viên cán b làm công tác khoa hc mà còn là dp ng viên th h tr, c bit là hc
sinh, sinh viên say mê nghiên cu khoa hc và ng dng tin b KH&CN vào sn xut, i sng; “nhm nâng cao
nng sut lao ng, không ngng ci thin i sng ca nhân dân, bo m cho ch ngha xã hi thng li” nh Bác H ã
dy. Ngày KH&CN phi tr thành ngày hi ca toàn xã hi. Tng bc Ngày KH&CN là du n sâu sc trong c
nm và bin KH&CN tr thành mi nhn phát trin ca thành ph.

