Các nghiên cu KH&CN ang dn gn lin vi thc t, gii quyt các bài toán kinh t-xã hi. Trong nh: Mô hình
bóng èn in thông minh ca sinh viên i hc Bách khoa à Nng.
Ngành KH&CN ã tp trung trin khai các nhim v, gii pháp vi mc tiêu a KH&CN phc v trc tip cho phát
trin các ngành, lnh vc; h tr phát trin các sn phm, c bit là lnh vc y t, nông nghip, nông nghip công
ngh cao theo chui giá tr; h tr doanh nghip ng dng, i mi công ngh; ci thin môi trng kinh doanh; thúc y
s phát trin ca h sinh thái khi nghip i mi sáng to, tng cng nng lc tip cn cuc Cách mng công nghip ln
th t.
Thi gian qua, các chng trình, nhim v KH&CN c tp trung trin khai mnh m, a nhim v nghiên cu khoa
hc gn kt vi yêu cu ca thc tin, óng góp vào s phát trin kinh t-xã hi ca thành ph. Trong nm 2018, riêng
S KH&CN t chc qun lý 81 nhim v KH&CN các cp, trong ó có 5 tài cp quc gia, 3 d án nông thôn min
núi, 35 tài cp thành ph, 35 tài cp c s và 3 mô hình ng dng thuc nhiu lnh vc… vi tng kinh phí gn
68,3 t ng.
Công tác nghiên cu khoa hc ca các s, ban, ngành, qun, huyn, vin, trng trên a bàn thành ph c chú
trng hn. Các n v này ã trin khai thc hin khong hn 300 nhim v nghiên cu khoa hc vi tng kinh phí hn
7,4 t ng. Nhiu kt qu nghiên cu c ng dng, góp phn vào vic phát trin kinh t-xã hi ca thành ph.
Các kt qu nghiên cu trong lnh vc khoa hc-xã hi, nhân vn ã cung cp nhng lun c khoa hc phc v s lãnh
o ca ng, giúp các c quan chc nng trong vic hoch nh ch trng, chính sách phát trin kinh t-xã hi, nh tài
“Nghiên cu tng quát nghèo a chiu thành ph à Nng và gii pháp gim nghèo a chiu” c S Lao ng-Thng
binh và Xã hi s dng a vào án gim nghèo a chiu bn vng ca thành ph à Nng giai on 2020-2025.
Các kt qu nghiên cu trong KH&CN và i mi sáng to ã có óng góp thit thc trong nhiu lnh vc nh: y t,
nông nghip, giao thông, nng lng, môi trng, qun lý tài nguyên, dch v. Hu ht các bnh vin ln trên a bàn
thành ph u ch trì nhng tài cp thành ph vi các hng nghiên cu rt a dng và phong phú, t y hc hin i n y
hc c truyn, t c bn n ng dng và ã có nghiên cu trong lnh vc qun lý y t. Các nghiên cu này có tm quan
trng trong quá trình trau di kin thc ngh nghip, nâng cao hiu qu và cht lng chm sóc, bo v sc khe
nhân dân.
Nhiu quy trình k thut tiên tin trong lnh vc y t c ng dng hiu qu vào vic khám, cha bnh, góp phn d
phòng, y lùi bnh, in hình nh các tài: “Bào ch viên nang mm cha h tiu phân nano nang hóa cao chit
kim tin tho giúp phòng và iu tr si thn - si mt”, “Nghiên cu bào ch viên hoàn sâm nhung tán dc n và
ánh giá hiu qu iu tr trên bnh nhân suy gim s lng và cht lng tinh trùng ti Bnh vin Y hc c truyn thành
ph à Nng”, “Nghiên cu ng dng k thut th tinh trong ng nghim trong iu tr vô sinh ti Bnh vin Ph sn - Nhi
à Nng”...
Hot ng ng dng KH&CN ti các qun, huyn c trin khai hiu qu. Trong ó, huyn Hòa Vang chú trng y mnh
nghiên cu ng dng và chuyn giao tin b KH&CN nhm phc v phát trin nông nghip, nông thôn, góp phn
thc hin chng trình tái c cu ngành nông nghip, xây dng nông thôn mi và Ngh quyt 03-NQ/TU ca Ban
Thng v Thành y v phát trin huyn Hòa Vang.
Các qun, huyn ã tích cc phi hp hng dn các xã, phng chuyn i c cu cây trng, mùa v, nhân rng mô
hình sn xut có hiu qu kinh t nh: mô hình hoa lan, hoa chu, hoa thm, mô hình chn nuôi ln, gà... và c
bit là các mô hình nông nghip công ngh cao, in hình là mô hình hoa lan Mokara (qun Cm L); hoa
chu, hoa thm (huyn Hòa Vang) và mô hình nuôi nm (qun Ng Hành Sn).
Trong các lnh vc dch v, vic ng dng công ngh thông tin và các công ngh ch cht ca cách mng 4.0 c y
mnh, trong ó áng chú ý là tài cp thành ph “Nghiên cu xây dng h thng thuyt minh a ng qua thit b di
ng ti Bo tàng à Nng” ã c áp dng h tr hot ng thuyt minh các ni dung, t liu, hin vt. H thng này c du
khách ánh giá cao, ch cn kt ni wifi min phí ca thành ph, ti ng dng di ng và quét mã QR Code thì du
khách có th nghe gii thiu v ni dung ca 600 t liu, hin vt ang c trng bày ti ây.

Nhìn chung, hot ng nghiên cu khoa hc c trin khai rt bài bn, nhiu ngành, n v hình thành b phn qun lý
và Hi ng KH&CN trin khai các nhim v KH&CN, có quy trình qun lý riêng và có s a dng trong phân
chia cp các tài. Kt qu nghiên cu ã a ra các gii pháp thit thc trong công tác tham mu, qun lý ca các
ngành, trong công tác dy và hc ca các trng, óng góp vào s phát trin ca thành ph.
(Ngun: Báo à Nng)

