Ngành KH&CN Thủ đô: Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1962-2017)
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Ngày 16/5/2017, Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngành Khoa học và Công
nghệ Thủ đô (1962-2017). Đến dự buổi Lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và nhiều thế
hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của ngành.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà
ngành KH&CN Hà Nội đã đạt được trong 55 năm qua, đồng thời mong muốn ngành KH&CN Hà
Nội sẽ đi đầu trong việc tìm ra những cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy KH&CN phát triển hơn nữa,
là địa phương đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và hỗ trợ tích cực
đối với việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
55 năm qua, ngành KH&CN Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Kết quả này bắt nguồn từ tinh thần
đoàn kết, đồng lòng, chung sức, ý thức trách nhiệm và đặc biệt là sự sáng tạo trong thực hiện
nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành.
Ghi nhận những đóng góp của Sở KH&CN Hà Nội với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của
Thủ đô, Sở đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp
này, UBND Tp Hà Nội đã trao tặng Bằng khen, Bộ KH&CN đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho
Sở KH&CN Hà Nội để biểu dương những thành tích và đóng góp của Sở trong thời gian qua.
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