Thảo luận tại hội thảo đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng tại Phú Yên.

Các ng chí Trn Hu Th, Phó Ch tch UBND tnh; Nguyn Quang Tin, Phó V trng V Khoa hc
công ngh và Môi trng – B Khoa hc và Công ngh; Nguyn Trng Tùng, Giám c S Nông
nghip và Phát trin nông thôn tnh Phú Yên ch trì hi tho. Tham d có lãnh o các s, ban,
ngành, oàn th tnh; các Hi, Hip hi, Vin, Trng, Trung tâm nghiên cu; các doanh nghip
trong và ngoài tnh và các n v liên quan.
Hi tho này là din àn tnh Phú Yên có c hi lng nghe, tip thu các ý kin, tham lun ca các t
chc quc t, các nhà khoa hc, chuyên gia v nh hng i mi t duy sn xut, ng dng khoa hc công
ngh trong chui giá tr phát trin rng trng ti tnh Phú Yên nhm trin khai hiu qu án tái c cu
lnh vc lâm nghip trên a bàn tnh có hiu qu.
án tái c cu lnh vc lâm nghip theo hng nâng cao giá tr và phát trin bn vng n nm 2020, tm
nhìn 2030 tnh Phú Yên c trin khai thc hin t nm 2015 vi mc tiêu qun lý, s dng bn vng, hiu
qu rng, t rng; nâng cao hiu qu kinh t rng trng, phát trin lâm nghip a chc nng; t chc sn xut
lâm nghip theo chui giá tr, nhân rng các mô hình kinh t hp tác trong lâm nghip; tng giá tr
sn xut lâm nghip khong 5,5-6%/nm; phn u n nm 2020 t trng sn lng lâm nghip chim 2%
trong tng giá tr sn xut ngành nông, lâm, thy sn.
Vi tng din tích t có rng thuc quy hoch 03 loi rng ca tnh hn 231.000 ha, trong ó din tích
rng trng bình quân hàng nm duy trì khong 120.000 ha; sn lng bình quân g rng trng khai
thác trên 500.000 m3 … có th nhn thy tim nng to ln t lnh vc lâm nghip ca tnh. Tính n 06
tháng u nm 2019, tng giá tr sn xut nông – lâm – thy sn t gn 5.740 t ng, tng 3,5% so vi

cùng k nm trc. Din tích rng trng a vào chm sóc nm 2019 trên 17.000 ha, tng 3,2% so vi
cùng k; khai thác g rng trng hn 42.180m3, t 21,1% k hoch, tng 5,3% so vi cùng k nm trc.
Mc dù có nhiu khi sc trong ngành sn xut, kinh doanh sn phm g rng trng trong thi gian
qua, tuy nhiên vn còn nhiu tn ti và bt cp. Mi liên kt theo chui t khâu to ging n ch bin, xut
khu gia ngi trng rng vi doanh nghip cha cht ch; h tng lâm sinh cha c quan tâm u t úng
mc; chính sách thu, tp trung t ai phát trin ngun nguyên liu còn nhiu bt cp, doanh nghip
nh còn khó tip cn ngun vn tín dng u t m rng sn xut kinh doanh…

Vin Khoa hc Lâm nghip Vit Nam tham lun v ng dng khoa hc công ngh trong ch bin lâm sn ti hi tho.

Ti Hi tho, các i biu c nghe các tham lun chuyên liên quan n chui sn xut lâm nghip và c
bn hình thành nên chui hành trình sn phm nh: vai trò ca công tác ging cây trng trong
phát trin rng trng; ng dng khoa hc công ngh trong ch bin lâm sn; phát trin trng rng trong
h gia ình theo hng bn vng; c ch chính sách trong vic h tr trng rng sn xut và mt s chính
sách, gii pháp cho tnh Phú Yên… Cùng vi ó, là nhng ý kin nhiu phía t doanh nghip, các
nhà khoa hc, các chuyên gia xung quanh vn liên kt trong trng rng sn xut.
Có th khng nh rng, nhng vn a ra trao i, tho lun ti hi tho s làm nn tng thúc y nhanh
quá trình liên kt trong chui giá tr t trng rng n khai thác ch bin; là c s khoa hc quan trng
thc hin thành công án tái c cu lnh vc lâm nghip theo hng nâng cao giá tr, phát trin bn
vng tnh Phú Yên.
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