Lễ khai mạc Chuỗi hoạt động.

Hot ng din ra trong 02 ngày (15-16/8/2019), thu hút khong 500 i biu n t các b, ngành
trung ng, các tnh, thành ph và các s, ban, ngành, doanh nghip trong và ngoài tnh Phú
Yên. Nhiu sn phm khoa hc công ngh hin i ng dng trong nông nghip c trng bày ti chui s
kin này.

Gian hàng trưng bày Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên.

Lãnh đạo Tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày.

Chui hot ng gm các Hi tho, Hi ngh: “Gp g, i thoi gia lãnh o UBND tnh vi nông dân,
doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh trong lnh vc nông nghip”; “ng dng và i mi công
ngh trong sn xut, ch bin các sn phm nông nghip ch lc tnh Phú Yên”; “Xây dng mô hình
trng rng sn xut theo chui liên kt” và “Hot ng trình din, gii thiu công ngh”.

Các vị lãnh đạo trao đổi bên thềm Hội nghị.

Hot ng Trình din, kt ni cung cu công ngh lnh vc nông, lâm, thy sn nhm ánh giá, hin trng
hot ng ng dng, chuyn giao công ngh mi trong nông nghip, h tr, gii quyt các vn v chính
sách, k thut, công ngh, tp trung tng th các ngun lc cho vic nghiên cu, ng dng, chuyn
giao công ngh mi, nhm phát trin các sn phm ch lc, trng im trong lnh vc nông, lâm, thy sn
và tng cng các hot ng truyn thông v hot ng kt ni cung cu công ngh to iu kin cho doanh
nghip, nông dân ng dng, i mi công ngh trên a bàn tnh Phú Yên.
Các Hi tho, Hi ngh có nhiu ni dung liên quan n vic rà soát các chính sách h tr sn xut
nông nghip cho nông dân; ng dng khoa hc công ngh vào sn xut nông lâm thy sn; T chc
sn xut theo chui giá tr gn vi tiêu th sn phm; u t c s h tng phc v sn xut nông nghip; Chính
sách h tr ng dng c gii hóa trong sn xut nông nghip; Sn xut nông nghip ng phó vi bin i khí
hu; Chính sách h tr xây dng sn phm nông nghip ch lc ca tnh; Thc trng nhu cu và gii
pháp thúc y ng dng chuyn giao công ngh trong Nông nghip ti Vit Nam; Mt s thành tu
KH&CN ni bt trong lnh vc nông nghip ti tnh Phú Yên; ng dng công ngh trong lnh vc nuôi
trng, ánh bt, ch bin và bo qun thy sn; Gii thiu mt s gii pháp công ngh trong lnh vc sn xut
nông, lâm nghip, ch bin và bo qun nông sn; nh hng, c ch chính sách h tr phát trin ca
ngành nông nghip trong vic thc hin án Tái c cu ngành nông nghip; Thc trng hp tác và

gii pháp liên kt theo chui giá tr sn phm Lâm nghip góp phn thúc y tái c cu ngành Nông
nghip tnh Phú Yên theo hng nâng cao giá tr và phát trin bn vng; ng dng công ngh sinh
hc trong sn xut ging cây lâm nghip và gii pháp y mnh công tác qun lý, nâng cao cht lng
ging cây lâm nghip phc v các chng trình trng rng sn xut ti tnh Phú Yên; Công ngh gim g
sinh hc ng dng trong vic lnh vc x lý cht thi môi trng và bo v thc vt sinh hc; Phát trin rng
sn xut theo mô hình chng ch rng FSC (chng nhn qun lý rng bn vng ca Hi ng Qun lý rng
th gii) i vi h gia ình; Phát trin trng rng theo chui liên kt nâng cao giá tr và phát trin bn
vng; Vai trò ca Doanh nghip Lâm nghip trên a bàn tnh Phú Yên i vi vic phát trin trng rng
sn xut theo chui liên kt; C ch chính sách trong vic h tr trng rng sn xut ti Vit Nam và mt s
gii pháp, chính sách cho tnh Phú Yên…
Hot ng Trình din, kt ni cung cu công ngh lnh vc nông, lâm, thy sn tnh Phú Yên 2019 s kt
thúc vào ngày 16/8/2019.
PYCAT
(Theo: Trang thông tin điện tử Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên – Ngày đưa tin: 16/8/2019)

