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Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 (sau đây viết tắt là Chương trình) với các
nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận của mô hình nông
thôn mới để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải
pháp khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới để áp dụng cho Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
3. Xây dựng một số mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức
nhân rộng trên phạm vi cả nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
4. Nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ của
người nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
5. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới.
6. Đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
- 70% đề tài, dự án thuộc Chương trình có kết quả được công bố trên các
tạp chí khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài;
- 10% đề tài, dự án thuộc Chương trình được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ;
- Các đề tài, dự án thuộc Chương trình thực hiện đào tạo, tập huấn chuyển
giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng chuyển giao công nghệ và nhận
chuyển giao công nghệ ở nông thôn.
II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận của mô hình nông
thôn mới.
Nghiên cứu, khảo sát các mô hình tổ chức xã hội nông thôn Việt Nam; kinh
nghiệm quốc tế về xây dựng nông thôn mới; những bài học kinh nghiệm được
rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Từ đó, đưa ra
những luận cứ khoa học để xác định và hoàn thiện mô hình nông thôn mới của
Việt Nam; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình xây dựng và phát
triển nông thôn mới đến năm 2015, định mức đến năm 2020 và những năm tiếp
theo; xác định vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn
mới.
2. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách xây dựng
nông thôn mới, bao gồm:
- Cơ chế, chính sách tích tụ đất sản xuất nông nghiệp;

- Cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa;
- Cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp;
- Cơ chế chính sách phát triển nông thôn mới bền vững;
- Cơ chế chính sách huy động các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, nông
dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
3. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ để xây dựng
nông thôn mới, bao gồm:
- Các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi
trường cảnh quan nông thôn mới;
- Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế,
xã hội nông thôn;
- Các giải pháp xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới;
- Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của nông
thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng
dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ, bao gồm:
- Mô hình tổ chức xã hội nông thôn mới;
- Mô hình quy hoạch, kiến trúc nông thôn mới;
- Mô hình nông nghiệp xanh;
- Mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp
hàng hóa;
- Mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiêu kết hợp với các biện pháp canh tác
nông nghiệp giảm phát thải khí mêtan và hiệu ứng nhà kính;
- Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với cơ
giới hóa nông nghiệp;
- Mô hình ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo để xây dựng nông thôn
mới;

- Mô hình thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trong đầu tư xây
dựng và quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn mới;
- Mô hình quản lý môi trường nông thôn.
5. Xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm
nâng cao năng lực nắm bắt, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các đối tượng
có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển
giao công nghệ, nông dân và doanh nghiệp.
6. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới, bao gồm: Bộ chỉ tiêu
hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Bộ tiêu chí đánh giá đánh giá kết
quả thực hiện hằng năm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới; tiêu chí phân bổ vốn theo hạng mức được phê duyệt để xây dựng nông thôn
mới; đánh giá nội dung, hiệu quả các dự án xây dựng nông thôn mới theo
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hệ thống dữ liệu cập
nhật về tình hình, tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình
1. Kinh phí để thực hiện Chương trình dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, trong
đó từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương là 600 tỷ đồng, từ
ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ địa phương và nguồn tài trợ quốc tế,
của các doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác nông nghiệp và các nguồn hợp pháp
khác khoảng 500 tỷ đồng, từ lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội và chương trình khoa học và công nghệ khác có liên quan khoảng 400 tỷ
đồng.
2. Hằng năm, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính thống nhất cân đối kinh phí từ
ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương để thực hiện các nhiệm
vụ thuộc Chương trình do Trung ương trực tiếp quản lý và hỗ trợ các địa phương
thực hiện các dự án được ủy quyền quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình theo quy định của pháp luật
hiện hành.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối kinh
phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của địa phương, cùng với
kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các đề tài, dự án được ủy
quyền quản lý.
Điều 3. Tổ chức thực hiện Chương trình

1. Thời gian thực hiện Chương trình: Từ năm 2011 đến năm 2015.
2. Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình:
- Năm 2011: Triển khai nghiên cứu một số đề tài mang tính chất cấp thiết
và tạo tiền đề cho khung Chương trình.
- Năm 2012 - 2015: Triển khai các nội dung của Chương trình theo kế
hoạch tổng thể.
- Năm 2015: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
3. Cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Cơ quan phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công
thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông
dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức
triển khai thực hiện Chương trình;
b) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng
Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình;
c) Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn làm Trưởng ban, một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn làm Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh
đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam và một số cơ quan có
liên quan;
d) Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm các nhà khoa học của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để
giúp Ban Chỉ đạo Chương trình tổ chức triển khai nhiệm vụ của Chương trình.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức triển
khai thực hiện Chương trình;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và
công nghệ hằng năm để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển
khai thực hiện Chương trình.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xây dựng cơ chế quản lý tài chính của Chương trình.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức và
huy động các nguồn lực, lồng ghép nội dung của các dự án thuộc Chương trình,
đặc biệt là các dự án được ủy quyền với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để chỉ đạo triển khai
thực hiện trên địa bàn.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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