
Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình 
Thuận triển khai tốt công tác dân vận trong xây dựng các mô hình trong lĩnh 

vực ứng dụng khoa học công nghệ 
-*- 

Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc 

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, hiện nay có 13 đảng viên. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, Chi bộ 

Trung tâm đã tổ chức xây dựng, nhân rộng 03 mô hình trong lĩnh vực ứng dụng 

khoa học công nghệ, gồm: Năm 2017, mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT trồng 

chuối giống cấy mô sạch bệnh, năng suất (quy mô 100 cây chuối giống/ 500m2 ), 

thực hiện tại hộ ông Nguyễn Xuân Hiệp, Thôn Đại lộc, Xã Hàm Hiệp, huyện Hàm 

Thuận Bắc; năm 2018, mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT trồng thử nghiệm giống 

mãng cầu ta (giống địa phương) quy mô 1.000 cây/10.000m2, thực hiện tại hộ ông 

Ngô Đình Vỹ, Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc; năm 

2019, mô hình xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt quy mô 3m3/ngày, thực 

hiện tại hộ ông Lê Văn Thìn, Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 

Hàng năm, Chi bộ Trung tâm xây dựng Kế hoạch công tác dân vận ngay từ 

đầu năm, phối hợp với Hội Nông dân xã Hàm Chính, Hàm Hiệp, Hàm Liêm tổ 

chức rà soát, lựa chọn những hộ nghèo trên địa bàn và có mong muốn được áp 

dụng tiến bộ KHKT để tham gia mô hình. Chi bộ Trung tâm vận động đảng viên, 

quần chúng trong đơn vị tham gia đóng góp kinh phí để thực hiện mô hình.  

Đối với mô hình trồng trọt, Trung tâm tiến hành sản xuất cây giống trong 

phòng thí nghiệm và thuần dưỡng trong môi trường tự nhiên trước khi chuyển giao 

cho người dân. Cùng với việc chuyển giao cây giống, Trung tâm còn hỗ trợ hướng 

dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và hỗ trợ phân bón vi sinh cho các hộ tham gia nhằm 

tạo điều kiện tốt nhất cho người dân duy trì được kết quả mô hình.  

Mô hình trồng chuối cấy mô sạch bệnh cho năng suất 12 tấn/ha. Ngoài ra, 

người dân còn tận dụng phụ phẩm của mô hình chể làm thức ăn chăn nuôi và bán 

phụ phẩm lá chuối, tăng thu nhập của hộ dân bình quân 600.000 đ/tháng/ diện tích 

500 m2.  

Mô hình trồng mãng cầu ghép giống địa phương cho thu hoạch ổn định từ 

năm thứ 3 sau khi trồng. Năng suất 30 tấn/ha (2 vụ/năm). Ngoài ra việc duy trì mô 

hình còn giúp bảo tồn nguồn gen mãng cầu ta đặc hữu của tỉnh.  

Đối với mô hình xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt: Hỗ trợ vật tư và 

hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống, xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình vận 

hành, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để đảm bảo nguồn nước sạch thường 

xuyên, liên tục cho hộ dân ở vùng sản xuất có nguồn nước ngầm nhiễm phèn. Mô 

hình này góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng sống. Hiện nay, huyện 

Hàm Thuận Bắc tiếp tục đề nghị Trung tâm tư vấn, hướng dẫn người dân nhân 

rộng kết quả các mô hình này trên địa bàn toàn huyện.  



2 
 

Với những kết quả đó, Trung tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (năm 2015 -

2016, 2018 - 2019) và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai 

thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 (năm 2017); Bằng khen vì đã đạt thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 (năm 2019); Bằng khen của Bộ KH&CN vì đã có nhiều thành 

tích trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2017-2019 

(năm 2019). Hàng năm, Chi bộ đều được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên. Đồng thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng Chi 

bộ Trung tâm là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 

 


