Mt s d án nông thôn min núi ca à Nng. nh: XUÂN BÌNH

tng cng công tác tuyên truyn, ph bin tri thc góp phn nâng cao dân trí, phc v
phát trin kinh t - xã hi thành ph, vic tuyên truyn và áp dng KH&CN vào trong
kinh doanh, sn xut công, nông nghip là yu t ch cht. Thành ph à Nng ã có nhiu
cách làm mi h tr cho các doanh nghip i mi công ngh a vào sn xut nông nghip,
giúp nhiu doanh nghip nâng cao nng sut, cht lng và trin khai nhiu hot ng khi
nghip i mi sáng to.
Thi gian qua, S KH&CN ã trin khai nhiu d án nông thôn min núi, áp dng các tin
b khoa hc k thut vào sn xut nông nghip nh: d án trng bi da xanh, ngh vàng, inh
lng; xây dng mô hình cây trng bng xanh cn la… ây là các d án tim nng kinh t c
bit cho ngi dân huyn Hòa Vang nói riêng và c thành ph nói chung, ang c y mnh
và bc u thu c nhng kt qu kh quan. Mt trong nhng yu t bo m cho vic sn xut nông
nghip là tng cng ng dng các tin b KH&CN vào sn xut nông nghip và i sng nâng
cao nng sut, cht lng sn phm. Tuy nhiên, ngi dân tip thu c các chính sách, các
d án nông nghip, c bit là s nhn thc ca ngi dân trong vic áp dng kt qu ng dng
KH&CN vào sn xut nông nghip phi cn n s h tr ca truyn thông.
Công tác tuyên truyn, ph bin kin thc KH&CN v nông thôn cn c y mnh và có s
chia s, liên kt thông tin a chiu. i vi lnh vc nông thôn và nông nghip, truyn thông
có vai trò ln trong vic ph bin các ch trng, ng li, chính sách pháp lut ca ng và
Nhà nc, trong ó có lnh vc KH&CN. Bên cnh vic áp dng các chính sách KH&CN
ca thành ph, công tác thông tin tuyên truyn, ph bin kin thc n ngi dân cng nh các

cp qun lý thy c vai trò ca KH&CN trong sn xut và i sng, nâng cao hiu qu và tính
cnh tranh ca sn phm hàng hóa.
Trong chin lc phát trin KH&CN Vit Nam giai on 2016 - 2020 ã xác nh hot ng
tuyên truyn, ph bin KH&CN là mt trong 6 gii pháp ch yu. Theo ó, hot ng tuyên
truyn à Nng c S KH&CN ht sc quan tâm, y mnh. Hng nm, Trung tâm thông tin
KH&CN ã ch ng xây dng k hoch truyn thông, ph bin các chính sách, kin thc n vi
ngi dân, các doanh nghip nh và va trên a bàn thành ph. Công tác tuyên truyn,
ph bin c t chc thc hin di nhiu hình thc a dng, phong phú nh: thông qua các lp tp
hun, i thoi trc tuyn, tuyên truyn trên các phng tin thông tin i chúng Trung ng và
a phng.
Ngoài vic tuyên truyn và ph bin kin thc KH&CN qua các trang thông tin in t;
Fanpage; Facebook, Youtube… Trung tâm thông tin KH&CN à Nng thng
xuyên phi hp vi các vin, trng i hc, các n v nghiên cu t chc các hi tho chuyên
nhm to s kt ni cho ngi dân, các doanh nghip n gn hn vi KH&CN. Hin ti, Trung
tâm ang y mnh phát trin và nâng cp cht lng thông tin thit b công ngh, cp nht
nhng tin b khoa hc k thut cho Sàn giao dch công ngh và thit b à Nng áp ng
nhu cu ca các doanh nghip vi s lng truy cp lên n hàng ngàn lt/nm.
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