Sáng ngày 18/6/2015, ti Trung tâm hi ngh quc t Hà Ni, B Khoa hc và Công ngh t chc Hi ngh tng kt
ánh giá kt qu thc hin Chng trình "H tr ng dng và chuyn giao tin b KH&amp;CN phc v phát trin kinh t
- xã hi nông thôn và min núi" (Chng trình NTMN).
Tham d hi ngh có y viên Trung ng ng, B trng B KH&amp;CN Nguyn Quân, Th trng B KH&amp;CN
Phm Công Tc; ông Li Xuân Môn - Phó Ch tch Trung ng Hi Nông dân Vit Nam; ông Phm Vn Hùng Phó Ch nhim y ban Dân tc. Hi ngh còn có s tham gia ca ông o i din là lãnh o UBND các tnh: Phú
Th, Bình nh, Bc Giang, Hà Nam, Qung Ninh và hàng trm khách mi n t các B, ngành, 63 s
KH&amp;CN các tnh, các Trung tâm ng dng tin b, Vin nghiên cu, các trng i hc, các doanh nghip
trong nc.
Theo báo cáo ca B Khoa hc Công ngh (KHCN), n v c Th tng Chính ph giao ch trì chng trình, trong
vòng 15 nm (1998-2015), chng trình ã huy ng 80 c quan KHCN trung ng và lc lng cán b KHCN ca
a phng làm công tác chuyn giao công ngh.
Kt qu ã chuyn giao c 4.761 lt công ngh vào sn xut, ào to 11.063 k thut viên c s, ào to ngn hn cho
trên 1.725 cán b qun lý KHCN a phng và tp hun cho 236.264 lt nông dân. ã s dng 128.643 lao ng
ti ch, giúp các a phng góp phn gii quyt c tình trng lao ng dôi d và tng thu nhp cho nông dân.
T 845 d án ca chng trình ã xây dng c 2.501 mô hình sn xut. Các mô hình này chính là nhng mu
hình v chuyn giao, ng dng tin b KHCN có tính i din cho a bàn trin khai, do chính ngi dân c tp hun k
thut thc hin, t ó to c sc lan ta nhân rng cho các t chc và cá nhân khác u t vn t chc sn xut nhân rng
kt qu ca mô hình.
Trong thi gian ti, B KHCN ang xây dng chng trình cho giai on 2015-2015, kéo dài trong 10 nm vi
tên gi là "Chng trình H tr ng dng và chuyn giao tin b KHCN ph v phát trin kinh t nông thôn và min
núi, vùng dân tc thiu s". ây s là chng trình kt hp gia án "ng dng tin b KHCN nâng cao giá tr sn phm
các ngành sn xut, ch bin nông, lâm sn" theo Quyt nh 2356/Q-Ttg tháng 12/2013 vi Chng trình
nông thôn min núi trc ó.
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