Qua hn mt nm trin khai chng trình trên, bc u ã thu c mt s kt qu nh sau:
I. ánh giá vic thc hin Chng trình
1. V công tác tuyên truyn và ph bin kin thc v khoa hc và công ngh
S Khoa hc và Công ngh ã phi hp tuyên truyn trên Báo à Nng, ài Phát thanh truyn hình à Nng, Tp
chí Khoa hc và Phát trin, Website chuyên ngành ca S Khoa hc và Công ngh các thông tin kin thc
mi v khoa hc và công ngh, các mô hình ng dng thành công tin b khoa hc và công ngh trong lnh vc
nông nghip.
Nhm nâng cao kin thc v KHCN cho nông dân phát trin sn xut, góp phn phát trin kinh t nông nghip
nông thôn, S Khoa hc và Công ngh à Nng ã phi hp vi Hi Nông dân thành ph t chc các lp tp hun v
áp dng k thut trong nông nghip cho hi viên nông dân trên a bàn thành ph.
Qua kho sát yêu cu ca bà con nông dân, phi hp vi các chi hi nông dân, S ã t chc 05 lp tp hun vi ni
dung c th nh: trng nm, hoa-rau sch, hoa cúc, hoa mai, k thut nuôi cá rô ng, k thut trng hoa cúc và
ghép hoa hng, k thut trng lúa, phòng tr bnh cho lúa, k thut nuôi cá lóc, ch ... Mi lp vi khong 60 hc
viên. Các lp tp hun ã trang b cho nông dân các kin thc v KHCN phc v cho sn xut nông, lâm, ng
nghip ca a phng.
Hàng nm, S u t chc xut bn các n phm chuyên phc v nông nghip nông thôn, nh: nhng k thut mi cho
ngi làm trang tri; k tht trng hoa lan; k tht trng nm linh chi; k thut nuôi cá cnh quí: cá a, cá Ngân
long, cá chép Nht; k thut nuôi cy mô phong lan; k thut chm sóc Lan h ip; k thut chm bón hoa trong
dp tt; Công ngh làm b thy sinh và nuôi trng thy sinh; K thut trng rau n trái...
c bit trong thi gian qua, t 14 - 17/9/2006 va qua, S Khoa hc và Công ngh à Nng ã phi hp vi S Thu
sn Nông lâm và Hi Nông dân thành ph t chc Hi ch - Trin lãm Ging cây trng, vt nuôi và Máy - Thit b
phc v Nông nghip 2006 ti Công viên 29/3, vi gn 90 gian hàng ca 63 n v tham gia thuc các tnh
thành trong c nc: Hà Ni, TP. HCM, Bn Tre, Qung Nam, akLak, Ninh Thun, Hi Phòng, TP. à Nng.
Nhiu hot ng ã din ra trong Hi ch nh hot ng mua bán, trao i kinh nghim sn xut nông nghip, hi tho, hi
thi giao lu… và ã có hn 10.000 lt ngi tham quan Hi ch.
Các hot ng trong Hi ch giúp ngi nông dân tip cn vi các nhà khoa hc, các c quan chc nng nghiên cu
và th trng có hng tip thu chn la nhng công ngh thích hp m rng các lnh vc sn xut nông, lâm, ng
nghip nhm tng hiu qu kinh t. ng thi thông qua Hi ch ngi nông dân nm bt c k thut công ngh mi trong
sn xut nông nghip la chn và áp dng trong quá trình sn xut.
Hi ch còn là mt ni ngi nông dân trao i, tip xúc và hc hi kinh nghim sn xut nông nghip tin ti xây dng
và phát trin th trng khoa hc công ngh cho bà con nông dân thành ph và min Trung; là cu ni các
nhà khoa hc, nhà nông nhà doanh nghip và nhà qun lý gp g, trao i và xác nh c nhng khó khn, thun
li mà bà con nông dân ang gp phi a nhng c ch, chính sách hp lý giúp nông dân phát trin sn xut,
nht là vic la chn và áp dng các ng dng tin b khoa hc công ngh thích hp trong sn xut nông nghip.
Ngoài ra, S ã t chc nhiu cuc thi tìm hiu v ng dng tin b KHCN cho các hi viên Hi nông dân TPN. Qua
các hi thi, cung cp cho nông dân nhiu thông tin khoa hc k thut rt thit thc và b ích.
2. Xây dng mô hình và chuyn giao k thut
Các mô hình ng dng tin b KHKT c chn lc phù hp vi tng a phng và ã c cng ng nhit tình ng h, bi vì nó
áp ng c nhu cu mà cng ng nông thôn ang cn ó là “thiu vn - thiu kin thc - thiu k thut”.Ngoài ra, các
mô hình này u mang li li nhun cho nông dân và có tính kh thi cao, vi chi phí u t không cao, kh nng
gim chi phí u vào t c hàng nm khá áng k, thi gian hoàn vn ch trong vòng 1 n 3 nm.

Các mô hình ng dng tin b KH&CN ã c chn lc chuyn giao cho cng ng nông thôn ti a bàn thành ph à
Nng bao gm:
- Mô hình xây dng hm t hoi m bo v sinh gia ình: có tác dng làm òn by phát ng phong trào t xây nhà
v sinh gia ình, góp phn gi gìn v sinh môi trng ti cng ng nông thôn.
- Mô hình xây dng hm biogas: gii quyt c bn vn ô nhim do cht thi ng vt (ch yu là phân heo) trong
cng ng.
- Mô hình xây dng tri ch bin mm hp v sinh, kt hp ng ký nhãn hiu và cht lng cho nc mm truyn thng
Nam Ô, giúp phát trin ngh mm truyn thng ti a phng.
- Mô hình xây dng bp tit kim nng lng: m bo v sinh nhà bp và tit kim c nhiên liu s dng.
- Mô hình trng nm, nuôi ong, nuôi giun: phát trin ngành ngh ti a phng, to công n vic làm, tng thu
nhp, qua ó giúp bà con nông dân bit cách tn dng nhng ph thi nông nghip sn có a phng nâng cao
hiu qu trong sn xut nông nghip ci thin i sng, bo v môi trng trongcng ng.
- Mô hình sn xut phân vi sinh t rm ph thi: giúp bàn con nông dân tn dng trit ngun cht thi sinh ra
trong ngh trng nm, to ra ngun phân hu c dinh dng rt tt cho cây trng, tng nng sut, bo v t ai, góp phn
xây dng nn nông nghip thân thin vi môi trng.
- Mô hình x lý nc thi Làng ngh á m ngh Non Nc...
Tóm li, các hot ng KH&CN ã chuyn giao thành công cho cng ng nông thôn, góp phn làm tng nng
sut trong các hot ng sn sut, kinh doanh a phng, ng thi to cho ngi dân có ý thc trong vic bo v môi
trng. Thông qua các mô hình chuyn giao k thut giúp cho bà con nông dân bit cách tn dng các cht
thi nông nghip thành sn phm có li cho kinh t, xã hi và môi trng. Vic nâng cao nng sut, em li mt phn
thu nhp cng nh tit kim cho ngi dân nhng khon chi phí hàng ngày, góp phn nâng cao mc sng cho
cng ng nông dân nông thôn.
3. Các tài, d án ng dng và chuyn giao tin b khoa hc và công ngh
Mt s tài liên quan n vic ng dng, chuyn giao các tin b KH&CN cho nông nghip, nông thôn ã c các
nhà khoa hc công tác trên a bàn tham gia nghiên cu, chuyn giao gm:
- tài: Th nghim trng c Vetiver chng st l trên tuyn ng du lch Bà Nà. Do Chi cc Thu li và Phòng chng
lt bão ch trì.
- tài: Các gii pháp k thut chng lt tàu câu mc khi. Do Trng i hc Bách khoa ch trì.
- tài: “Nghiên cu áp dng mô hình x lý cht thi cho các h sn xut á m ngh ti Non Nc” do Phân vin Bo h
lao ng và Bo v Môi trng min Trung - Tây Nguyên ch trì.
- D án: “Nhân rng mô hình im thông tin KH&CN phc v phát trin KT-XH ti 03 xã Hoà Bc, Hoà Ninh,
Hoà Sn huyn Hoà Vang, thành ph à Nng” do Trung tâm thông tin KH&CN - S KH&CN thc hin. Cho
n nay ã trin khai c 8 xã, phng, mi im thông tin khoa hc và công ngh ti xã, phng c trang b mt th vin in
t khoa hc và công ngh vi y các thit b CNTT và các CSDL vi hn 400 a CD-ROM tài liu toàn vn và
phim khoa hc và công ngh. ây là mt trong nhng hot ng c ánh giá là thit thc và hiu qu nht i vi hot ng
a thông tin khoa hc và công ngh n vi ngi dân.
- D án chuyn giao thit b công ngh lc nc bin thành nc tinh khit phc v cho ng dân ánh bt xa b, ang c
Vin Khoa hc vt liu ng dng chuyn giao
n thi im hin ti, ã có 02 tài nghim thu, 01 tài d kin nghim thu tháng 12/2006 và 01 tài s nghim thu

tháng 06/2007. Các tài nói trên u có kh thi ng dng vào thc t cao và em li hiu qu thit thc. S KH&CN
s phi hp vi Hi Nông dân t chc t vn và bàn giao các kt qu nghiên cu tài cho Hi nông dân, t ó phía Hi
có th ph bin, nhân rng ng dng kt qu ca tài cho các c s Hi thành viên.
4. ánh giá chung
4.1. Mt thun li
-Công tác phi hp gia S Khoa hc và Công ngh và Hi nông dân Vit Nam thành ph à Nng ã din ra thun
li, bc u mang li kt qu thit thc. Trong quá trình thc hin chng trình ã có s phi hp tích cc ng b gia hai
bên.
-Các hot ng nh tp hun nâng cao nhn thc v ng dng tin b KHCN trong phát trin nông nghip, nông
thôn và hi thi giao lu gia các hi viên Hi nông dân TPN to ra sân chi b ích, to môi trng giao lu, hc hi,
trao i kinh nghim gia các hi viên nông dân vi nhau... là nhng phng thc hot ng phù hp, thu hút c ông
o nông dân tham gia.
-Các mô hình ng dng tin b KHCN ã chn la và chuyn giao c s hng ng tích cc t phía các h nông, ng
dân cng nh cng ng.
4.2. Khó khn
-Tin thc hin các ni dung công vic nhiu lúc còn chm do mt s hi viên cha tham gia tích cc, vn còn th
ng.
-Kinh phí dành cho chuyn giao các mô hình còn quá hn hp so vi nhu cu ca các h dân. Cho nên, t
khâu chuyn giao thc hin n khâu trin khai rng rãi các mô hình gp nhiu tr ngi khó khn.
II. Bài hc kinh nghim và xut ý kin
1. Bài hc kinh nghim.
Qua 1 nm thc hin Chng trình phi hp hot ng gia S Khoa hc Công ngh và Hi nông dân Vit Nam
Thành ph à Nng, chúng tôi có th rút ra c mt s kinh nghim bc u nh sau:
- Coi trng bin pháp tuyên truyn: Thông qua hi thi giao lu, thi tìm hiu v ng dng tin b KHCN, các kin
thc v bo v môi trng, chng trình qun lý dch hi tng hp vv... c ph bin sâu rng trong cng ng nông thôn,
góp phn nâng cao nhn thc và s quan tâm ca nông dân v vn môi trng, v a tin b KH-KT vào sn xut,
nâng cao mc sng và cht lng cuc sng.
- Coi trng tính hiu qu: Nh chú trng tính hiu qu nên Chng trình ã góp phn ci thin i sng cho các h c
chuyn giao nh các mô hình nuôi giun, trng nm rm, nm sò và bo v môi trng, phòng chng dch bnh nh
mô hình hm Biogas, mô hình x lý nc thi làng ngh á m ngh Non Nc.
- Thng xuyên cng c các bin pháp phi hp gia S Khoa hc và Công ngh và Hi Nông dân thành ph à
Nng trong vn t chc các Hi ch có tính chuyên v sn phm nông nghip, cây trng, vt nuôi cng nh t chc
các Hi tho, hi thi góp phn giúp cho nông dân có c hi tip xúc vi các nhà khoa hc, hc hi c nhiu kinh
nghin trong sn xut.
2. Ý kin xut
T nhng khó khn cng nh thun li ny sinh trong quá trình thc hin chng trình, chúng tôi xin xut mt s ý
kin sau nhm góp phn tng cng tính hiu qu ca chng trình nh sau:
1. B Khoa hc và Công ngh và Hi Nông dân Vit Nam tng cng ngun kinh phí t chng trình mc tiêu ca
Trung ng h tr cho các a phng có th chuyn giao nhiu mô hình cho các h nông dân cng nh duy trì

các hot ng ca chng trình. ây là gii pháp quan trng, góp phn duy trì, m rng và nâng cao hiu qu Chng
trình phi hp.
2. Chú trng chn la các mô hình chuyn giao KHCN thit thc,y mnh các hot ng tuyên truyn, ph bin kin
thc tin b KHCN cng nh bo v môi trng chng trình t hiu qu cao hn.
3. Thng xuyên ci tin các bin pháp t chc phi hp gia S Khoa hc Công ngh và Hi nông dân, m bo tính
ng b và hiu qu.

