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Các cơ quan của Chính phủ của các tổ chức, đoàn thể cần giúp đỡ Quỹ VIFOTEC để Quỹ hoạt
động có hiệu quả.

  

Việc ra đời Quỹ Hộ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam nhằm tập hợp, động viên, khuyến khích, hỗ
trợ các tài năng sáng tạo của cả nước phát huy hết mọi khả năng của mình vào việc phát triển
nển khoa học kỹ thuật nước nhà, góp phần đáng kể vào việc giải quyết yêu cầu bức bách đang
đặt ra của nền kinh tế xã hội cung như Sự nghiệp phát triển đất nước chung. Việc xây dựng
“Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam” là việc làm cần thiết, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Biết
bao nhiêu tài năng và tiềm lực sáng tạo của quần chúng lao động cần được phát hiện. Bồi
dưỡng và hổ trợ vì vậy việc hội đồng hướng hoạt động của Quỹ vào một phong trào có tính xã
hội với mục đích cao cả của Quỹ chắc chắn sẽ được Sử ủng hộ rộng rãi của dư luận cũng như
trong nước và ngoài nước. Điều quan trọng là cần có chương trình hoạt động thiết thực, có hiệu
quả để Quỹ ngày càng có uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Việc làm này phù
hợp với bối cảnh xã hội của nền kinh tế hàng hóa nhiều thanh phần theo cơ chế thị trường vì nó
đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng lao động dáng tạo thuộc mọi tầng lớp, mọi
thành phần kinh tế.

  

Các cơ quan của Chính phủ đặc biệt là Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, cùng các tổ chức đoàn thể cùng quan tâm, giúp đỡ để
Quỹ hoat động có hiệu quả và theo đúng pháp luật của nhà nước. Đây vừa là trách nhiệm vừa
thể hiện Sự đổi mới vể hình thức đối với việc phát triển phong trào Sáng tạo khoa học kỹ thuật
của quần chúng trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Tôi mong rằng nhiều đồng chí
có nhiệt tình và uy tín cao tiếp tục tham gia hoạt động của hội đồng bảo trợ và góp phần tích
cực vào hoạt động của Quỹ làm cho Quỹ ngày càng phát triển tốt và có uy tín trong dư luận xã
hội.

  

Chúc các đồng chí mạnh khỏe (trích)
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