Trong khuôn kh S kin Khoa hc và Công ngh (KH&amp;CN) khu vc Nam Trung b và Tây
Nguyên nm 2014, chiu 06/11/2014 ti tnh Phú Yên, B KH&amp;CN phi hp vi UBND tnh Phú
Yên t chc Hi ngh v hot ng các trung tâm ng dng tin b KH&amp;CN ln th 7 nm 2014.
Tham d và ch trì Hi ngh có B trng B KH&amp;CN Nguyn Quân, Phó ch tch UBND tnh Phú Yên Trn
Quang Nht, cùng hn 200 cán b ca các Trung tâm ng dng tin b Khoa hc và Công ngh trên toàn quc.
Phát biu ti Hi ngh, B trng Nguyn Quân cho bit, ây là s kin thng niên c t chc hàng nm, c coi là din àn
quan trng nhng ngi làm công tác khoa hc k thut các a phng có dp gp g, trao i kinh nghim nhm tìm
ra nhng mô hình tt, chia s nhng vn còn khó khn, vng mc nhm cùng tháo g. ng thi, ây cng là dp
các i biu cùng nghiên cu, tho lun nhng c ch, chính sách mi v KH&amp;CN. Hi ngh cng là dp các i
biu cùng nhau, chia s, xây dng các Trung tâm ng dng tin b KH&amp;CN tr thành a ch tin cy cho
doanh nghip, ngi dân có th tìm n, t hàng cng nh a nhng tin b khoa hc k thut vào sn xut, nâng cao
hiu qu sn xut kinh doanh.
Ngoài gii thiu mt s c ch chính sách mi, B trng cp n ba tr ct liên quan i vi c ch chính sách
KH&amp;CN gm: C ch i mi phng thc u t; i mi c ch tài chính và i mi c ch chính sách i vi cán b khoa
hc. Trong ó mt s c ch c coi là mi ti Vit Nam nh: C ch t hàng; C ch qu trong vic giao d toán ngân
sách và c ch khoán trong vic thc hin nhim v KH&amp;CN. B trng ánh giá cao vai trò ca các Trung
tâm ng dng trong hot ng KH&amp;CN a phng cng nh tác dng ca các Trung tâm i vi h thng
KH&amp;CN trong c nc, c bit nhn mnh n vic ng dng các thành tu trong nc và quc t vào sn xut và
kinh doanh.
Ti Hi ngh, các i biu ã c nghe i din Cc ng dng và Phát trin công ngh (B KH&amp;CN) báo cáo tng hp
tình hình hot ng ca các Trung tâm ng dng tin b KH&amp;CN nm 2013-2014; Giám c Trung tâm ng
dng và thông tin KH&amp;CN tnh Qung Nam báo cáo tham lun Hiu qu s dng ch phm vi sinh sn
xut phân hu c vi sinh chc nng bn cho cây trng ti tnh Qung Nam; i din Lãnh o Trung tâm ng dng tin
b KH&amp;CN tnh Nam nh báo cáo tham lun Hng i mi gii quyt vn tn ti trong sn xut nông nghip t
vic thc hin d án; Giám c Trung tâm ng dng công ngh sinh hc tnh ng Nai báo cáo tham lun Mt s mô
hình trin khai ng dng hiu qu ti trung tâm công ngh sinh hc,...
Cng trong khuôn kh Hi ngh, B trng Nguyn Quân ã tng bng khen cho i din ca 07 Trung tâm ng dng
tin b KH&amp;CN trên c nc. Trung tâm CNSH – S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng vinh d là
1 trong 07 trung tâm c B trng tng bng khen v thành tích ng dng và chuyn giao tin b KHCN trong nm
2014.
Bên cnh ó, các trung tâm ng dng KHCN còn tham d lp tp hun nghip v vi ni dung: Gii thiu, ph bin
hng dn v Thông t liên tch s 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 hng dn xây dng d toán,
qun lý, s dng và quyt toán kinh phí thc hin nhim v thng xuyên theo chc nng ca t chc KH&amp;CN
công lp và các vn bn liên quan n t chc ca Trung tâm; Hng dn công tác xây dng tài chính và hng dn
công tác xây dng k hoch cho Trung tâm ng dng tin b Khoa hc và Công ngh các tnh, thành ph trc
thuc Trung ng… Qua ó, giúp các Trung tâm ng dng tin b Khoa hc và Công ngh nm bt và vn dng
nhanh úng iu khon, c ch chính sách mi va mi vn hành, cng nh góp phn nng cao nng lc qun lý ca
các Trung tâm, phát huy tt vai trò trong vic phát trin kinh t - xã hi a phng.
(Ngc Minh)

