T nm 2001 n nay, di s ch o trc tip ca B Khoa hc và Công ngh, s h tr và to iu kin thun li ca Vn phòng
Chng trình Nông thôn min núi, thành ph à Nng ã và ang trin khai thc hin tng cng 13 d án thuc Chng
trình “H tr ng dng và chuyn giao tin b khoa hoc va công nghê phuc vu phat triên kinh tê - xa hôi
nông thôn va miên nui”.
Trong giai on 2011 n 2015, có 5 d án c trin khai thuc Chng trình Nông thôn min núi vi s kinh phí u t
là 26.621,2 triu ng, trong ó ngân sách Trung ng h tr là 13.670 triu ng (chim 51,35%), ngân sách a
phng h tr là 9.277,1 triu ng (chim 34,84%) và ngân sách huy ng c t các ngun khác là 3.674,1 triu
ng (chim 13,81%).
Thc hin s ch o ca B Khoa hc và Công ngh, S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng ã tin hành
thanh tra 03 d án, c th:
- D án "Xây dng mô hình sn xut hàng hóa nm n và nm dc liu ti à Nng", thi gian thc hin t
tháng 4/2011 n tháng 4/2015.
- D án "Xây dng mô hình chn nuôi th trng Newzealand trên a bàn huyn Hoà Vang, thành ph à
Nng", thi gian thc hin t tháng 4/2013 n tháng 9/2015.
- D án "Xây dng mô hình ng dng nng lng mt tri ti huyn Hòa Vang, thành ph à Nng", thi gian thc hin t
tháng 4/2014 n tháng 12/2015.
Kt qu thanh tra các d án nêu trên, nhn thy: Trình t, th tc xut, xét h s, giao trc tip d án; iu kin, yêu cu
ca t chc ch trì, ch nhim d án, t chc h tr ng dng công ngh phù hp theo quy nh ti Thông t 07/2011/TTBKHCN ngày 27/6/2011 ca B KH&CN hng dn qun lý Chng trình. C quan ch trì, Ch nhim d án ã phi
hp vi n v chuyn giao và các t chc liên quan trin khai thc hin c bn y ni dung so vi Thuyt minh d án ã
phê duyt và hp ng ký kt. Kt qu thc hin các d án ã giúp thành ph y mnh ng dng các k thut tiên tin
trong trng trt và chn nuôi, xây dng các mô hình im v sn xut nông nghip, trong ó có các mô hình
nuôi th New Zealand, mô hình sn xut nm n và nm dc liu, mô hình sn xut in và nc nóng bng nng lng
mt tri. Các mô hình này u tip tc c duy trì và nhân rng trong nhân dân.
Trong quá trình thc hin và sau khi các d án kt thúc, thành ph cng ch o các n v nh S Khoa hc và
Công ngh, S Nông nghip và Phát trin nông thôn, Hi Nông dân thành ph và Hi Nông dân các qun,
huyn, Trung tâm Khuyn ng nông lâm phi hp cht ch lng ghép vao các chng trình d án trin khai trên
a bàn, phát huy sc mnh tng hp và hiu qu. C th, ã lng ghép vi Chng trình khuyn nông ca Trung tâm
Khuyn ng nông lâm, Chng trình truyn thông, tp hun ca Trung tâm Thông tin khoa hc và công ngh,
Chng trình ng dng khoa hc và công ngh ca Trung tâm Công ngh sinh hc, Chng trình xây dng nông
thôn mi ca thành ph và các chng trình v phát trin nông nghip nông thôn ca UBND huyn Hòa
Vang… Qua vic lng ghép vi các chng trình khác nhau ã to ra c nhng im sáng v ng dng khoa hc và
công ngh, huy ng c các ngun lc to nên sc mnh tng hp và nâng cao hn hiu qu cng nh kh nng nhân
rng ca các d án nông thôn min núi./.
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