
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH VIỆC ỨNG
DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC ATK VIỆT BẮC.
TỔNG QUAN 
            An toàn khu Trung ương là một vùng nằm sâu trong căn cứ địa Việt Bắc, chủ yếu thuộc
các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai
(tỉnh Thái Nguyên), Chợ Đồn (tỉnh Bắc Cạn), mà trung tâm là các huyện Định Hóa, Sơn Dương,
Yên Sơn và nam Chợ Đồn. Đây là nơi đặt các cơ quan đầu não (Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ
Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu...) trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
MỤC TIÊU 
- Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc ở vùng ATK Việt Bắc.
- Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và miền xuôi
- Bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.
NỘI DUNG 
- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất trong sản xuất nông – lâm nghiệp
- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng
cường năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho các tuyến y tế cơ sở.
- Nghiên cứu thực trạng môi trường và ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác đảm bảo vệ
sinh môi trường nông nghiệp nông thôn
- Nghiên cứu các giải pháp về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của nông
dân.
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng nông thôn phục.
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội cho các đồng bào dân tộc thiểu số khu
vực nông thôn miền núi.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
NA
HIỆU QUẢ KTXH 
a) Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ
- Cung cấp các số liệu về thực trạng phát triển kinh tế xã hôi của địa bàn nghiên cứu.
- Cung cấp khác minh chứng khoa học về khả năng ứng dụng của các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào thực tiễn sản xuất.
b) Hiệu quả kinh tế - xã hội:
 - Hiệu quả kinh tế: Nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho đồng
bào các dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn miền núi. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn
năng lượng tự nhiên và nhân tạo.
- Hiệu quả xã hội: Nâng cao trình độ dân trí, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định và
nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo an
ninh, chính trị tại khu vực nông thôn miền núi.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Các tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.


