
Ngày 9/12/2021, tại Lễ công bố và sơ kết 2 năm Chương trình tài trợ các dự án khoa học
– công nghệ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF), Quỹ đã công bố tài trợ 92 tỷ
đồng cho 20 dự án khoa học - công nghệ có những giá trị thực tiễn với cộng đồng, nâng
tổng giá trị tài trợ trong 3 năm qua lên 445 tỷ đồng. Đây là chương trình phi lợi nhuận
của Tập đoàn Vingroup, nhằm mục tiêu thay đổi môi trường nghiên cứu và góp phần tạo
bệ phóng đưa khoa học Việt vươn tầm quốc tế. Chương trình tài trợ các dự án khoa học –
công nghệ VinIF được triển khai từ năm 2019 nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà
khoa học phát huy khả năng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, từ đó, xây dựng những
công trình khoa học và giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Chương trình tài trợ các dự án khoa học – công nghệ VinIF được triển khai từ năm 2019
nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học phát huy khả năng nghiên cứu và đổi
mới sáng tạo, từ đó, xây dựng những công trình khoa học và giải pháp công nghệ mang
lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Ông Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học quỹ VinIF và
VinBigData, Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh: “Đích đến cuối cùng của nghiên cứu khoa
học phải là tạo ra được những nhà khoa học có tư duy lành mạnh và tác phong làm việc
chuyên nghiệp, những sản phẩm ứng dụng có ý nghĩa thực tế, giúp nâng cao tầm hiểu
biết và chất lượng cuộc sống của người Việt và khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt trên
trường quốc tế. Muốn làm được như vậy, nhà khoa học không thể đứng độc lập một
mình mà cần sự chung tay của cả cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân.
Những nỗ lực dài hạn của VinIF trong việc hỗ trợ nguồn lực phát triển dự án khoa học -
công nghệ là nhằm mục tiêu đó”. Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá cao việc ra đời
Quỹ VinIF với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm mục đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền
vững cho Việt Nam. ĐHQGHN và Tập đoàn Vingroup đã và đang triển khai nhiều hoạt
động hợp tác hiệu quả và ĐHQGHN là một trong các tổ chức nhận được hỗ trợ nhiều
nhất từ Quỹ VinIF với 10 dự án với tổng kinh phí là gần 60 tỷ đồng trong vòng 3 năm
qua. 20 dự án nổi bật nhất năm 2021 trong số hơn 200 dự án đề xuất đã được xét duyệt
tài trợ với tổng giá trị lên tới 92 tỷ đồng. Các dự án trên đến từ nhiều lĩnh vực từ Y sinh -
Y dược - Vật lý - Vật liệu đến Toán học - Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính…
Điểm chung của các dự án là nghiên cứu khoa học mũi nhọn hoặc có định hướng ứng
dụng, cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, cũng như mang tầm ảnh hưởng
quốc tế. 02 dự án của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 01 dự án của Trường ĐH Công
nghệ, ĐHQGHN nhận tài trợ của Quỹ VinIF năm 2021 với tổng giá trị 14,5 tỷ đồng.
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