BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI THẢO “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP”

Nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản
xuất nông nghiệp phục vụ phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội.
Trên tinh thần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tăng
cường kiến thức trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ
trong nuôi trồng và sản xuất kinh doanh để tạo ra những sản phẩm đạt năng
suất và chất lượng phục vụ đời sống xã hội. Đặc biệt là khu vực ĐBSCL cần
tập trung đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào phát triển nông nghiệp
đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao, tránh “được giá thì mất mùa, được
mùa thì mất giá”. Chính vì vậy, cần quan tâm và góp phần phát triển ngành
nông nghiệp Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phát
triển sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ trong nuôi trồng
và sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm đáp
ứng nhu cầu và đủ sức cạnh tranh trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế.
Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất và
chất lượng trong sản xuất nông nghiệp” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ
trì. Với nội dung như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: từ 13h30 đến 17h30 ngày 09/03/2017
- Địa điểm: Tại Khách sạn Fortuneland, số 141 đường Trần Văn Khéo,
TP. Cần Thơ
2. Chủ trì và Ban tổ chức:
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
- Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng – Phát triển Thương hiệu Việt
3. Thành phần tham dự:
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành
- Đại diện Liên minh HTX
- Đại diện Hội nông dân Việt Nam
- Các Sở Khoa học và công nghệ tỉnh/thành
- Các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Các Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh/thành
- Các Nhà khoa học
- Các Doanh nghiệp
- Hợp tác xã, hộ nông dân

Tổng số tham dự khoảng 250- 300 người.
4. Kinh phí tổ chức thực hiện:
Kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa tham gia chương trình (tự nguyện) do Trung
tâm Thương hiệu Việt chịu trách nhiệm.
5. Nội dung chương trình (dự kiến):
Cơ quan, đơn vị

STT

Thời gian

Nội dung

01

13h00 - 13h30

Đón khách

02

13h30 - 13h35

Giới thiệu chương trình

03

13h35 - 13h45

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ KH&CN

04

13h45 - 13h55

Phát biểu của Bộ NN&PTNT

Đai diện Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn

05

13h55 - 14h05

Ứng dụng KH&CN để nâng
cao năng suất và chất lượng
trong sản xuất nông nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Tháp

06

14h05 - 14h15

Giải pháp để nâng cao giá trị
Thương hiệu gạo

GS.TS Võ Tòng Xuân

07

14h15 -14h25

Định hướng ứng dụng KHCN
trong sản xuất trồng trọt cho
khu vực ĐBSCL

Đại diện Cục Trồng trọt

08

14h25 - 14h35

09

14h35 - 14h45

Một số biện pháp sản xuất cây
ăn trái bền vững ở Đồng bằng
sông Cửu Long"
Mô hình nuôi Tôm siêu thâm
canh

GS TS Nguyễn Bảo Vệ
Giảng viên Cao cấp
Trường Đại Học Cần Thơ
Sở KH&CN Bạc Liêu

10

14h45 – 15h10

Thảo luận

Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ
Nông nghiệp và các Sở
ngành

15h10-15h30

Nghỉ giải lao

11

15h30 -15h40

Giải pháp kỹ thuật “Phân tích, Trung tâm DV phân tích và
kiểm nghiệm và kiểm tra chất
thí nghiệm – Sở KH&CN
lượng sản phẩm sau thu hoạch” TPHCM

12

15h40-15h50

Ứng dụng KH&CN chống biến Sở KH&CN tỉnh Bến Tre
đổi khí hậu

13

15h50-16h00

Giải pháp tối ưu cho nông
nghiệp thông minh

Đại diện Công ty CP Đạm
Cà mau

14

16h00 - 16h10

Chọn giống, xử lý giống

Doanh nghiệp

17

16h10-16h20

Mô hình HTX liên kết

HTX

18

16h20- 16h30

Nhà nông sáng chế

Hộ nông dân

19

16h30-16h40

Sử dụng Vacxin hiệu quả trong Ông Nguyễn Hữu Tuấn –
chăn nuôi
P.TGĐ Công ty CP Dược
và Vật tư thú y Hanvet

20

16h30 – 17h00

Thảo luận

THV và NATEC
THV

Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ

Nông nghiệp và các Sở
ngành
21

17h00 -17h15

Kết thúc Hội thảo
Ăn tối cùng BTC

Lãnh đạo Bộ KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI THẢO KHOA HỌC

“Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong
sản xuất nông nghiệp”
1. Họ và tên:.................................................. Chức vụ: ........................................
2. Đơn vị:...................................................................................................................
3. Địa chỉ:..................................................................................................................
4. Số điện thoại người tham dự:................................................................................
5. Nội dung báo cáo tham luận:………….………………………………………….
Sau khi nghiên cứu chương trình, chúng tôi đồng ý đăng kí tham dự Hội thảo
“Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông
nghiệp” thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: Vào lúc 13h00 ngày 09/03/2017
- Địa điểm: Tại Khách sạn Fortuneland, số 141 đường Trần Văn Khéo,

TP. Cần Thơ
............,Ngày.......tháng.......năm.....

Đại diện đơn vị đăng ký
(kí tên và đóng dấu)

Liên hệ Ban tổ chức: Ms. Hương
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thương hiệu Việt
Đia chỉ: Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, Số 47 Điện Biên Phủ, F. Đakao, Q.1
Điện thoại: 08.39100723
Fax: 08.39100724 – 08.39100725
Email: hanhchinh@thv.com.vn

