
Quần chúng Nguyễn Minh Đông với mô hình “Ứng dụng tiến
bộ Khoa học kỹ khuật trồng chuối giống cấy mô sạch bệnh, năng
suất”

-----

Quần chúng Nguyễn Minh Đông là viên chức của Trung tâm Thông tin và
Ứng dụng Tiến bộ Khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình
Thuận. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, quần chúng Đông đã cùng với Trung
tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học công nghệ đã tổ chức, xây dựng và
nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực ứng dụng Khoa học công
nghệ (KHCN). Với vai trò Chủ nhiệm, năm 2017 quần chúng Đông tổ chức triển
khai mô hình “Ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trồng chuối giống cấy mô sạch
bệnh, năng suất” (quy mô 100 cây chuối giống/500m2).

Với quyết tâm của mình, quần chúng Nguyễn Minh Đông đã phối hợp vận
động các doanh nghiệp, nhân dân tham gia và đối ứng kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ, dự án KHCN các cấp; tập huấn ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh; vận động các tổ chức, cá
nhân tham gia các hội nghị, hội thảo, tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả
trong và ngoài tỉnh,... giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc
áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và tuân thủ các quy định pháp luật thuộc
ngành và lĩnh vực của đơn vị quản lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và
phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp, hỗ trợ 8 lớp tập huấn kỹ thuật cho hơn 300
lượt nông dân tham gia; tổ chức và hướng dẫn tham quan các mô hình nuôi trồng
thủy sản tại tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang cho hơn 20 người dân, doanh nghiệp,
cán bộ địa phương tham gia, nhằm học tập kinh nghiệm để phát triển sản xuất tại
địa phương.

Kết quả đạt được của mô hình: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trồng
chuối giống cấy mô sạch bệnh, năng suất” trồng chuối giống cấy mô sạch bệnh,
cho năng suất 12 tấn/ha. Ngoài ra, người dân còn tận dụng phụ phẩm của mô hình
chế biến làm thức ăn chăn nuôi và bán phụ phẩm lá chuối, tăng thu nhập cho người
dân, bình quân 600.000 đ/tháng/ diện tích 500 m2.

Hàng năm gia đình quần chúng Nguyễn Minh Đông được nơi cư trú công
nhận đạt “Gia đình văn hóa”; được Thủ trưởng cơ quan xếp loại viên chức Hoàn
thành tốt nhiệm vụ liên tục từ năm (2015 - 2019); được cấp có thẩm quyền công
nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm (2017 - 2018) và năm 2020
được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương,
khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào
thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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