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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
“Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018
(The 2nd National Conference on Social - Economic Development in the Central
Highlands 2018)
1. Mục đích
Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà nghiên cứu trong và ngoài
nước, là nơi gặp gỡ giữa chính quyền các địa phương Tây Nguyên, cộng đồng doanh
nghiệp, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu nhằm trao
đổi và đề xuất các vấn đề về:
- Hỗ trợ hình thành ngành nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh Tây
Nguyên, trên cơ sở khai thác các tiềm năng và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
- Thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vưc nông
nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại,
sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, thân
thiện với môi trường, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho đồng bào các dân
tộc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các địa phương trên địa bàn.
2. Chủ đề hội thảo và các nội dung chính
Chủ đề hội thảo “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển bền
vững trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên”
Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm:
2.1. Về phương diện kinh tế và pháp lý
- Xác định các cây trồng và vật nuôi thích nghi điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí
hậu của các vùng trên địa bàn vùng Tây Nguyên.
- Hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành nông nghiệp của các địa phương trong
vùng.
- Định hướng phát triển các sản phẩm sản xuất, chế biến từ ngành nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao
- Các yếu tố pháp lý cho phép phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và
thu hút đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao.
2.2. Về phương diện kỹ thuật và công nghệ
- Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong trồng trọt, chăm sóc và phát triển bền vững
các loại cây trồng theo định hướng của mục tiêu về phát triển trồng trọt trong vùng
- Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong chăn nuôi, chăm sóc và phát triển bền vững
lĩnh vực chăn nuôi theo định hướng của mục tiêu về phát triển chăn nuôi trong vùng
- Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong bảo quản, chế biến, hình thành các sản phẩm
nông nghiệp đáp ứng điều kiện kinh tế, văn hóa, thương mại và tiêu dùng của thị
trường.

2.3. Về phương diện hỗ trợ
- Thúc đẩy và tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
công nghệ cao
- Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở huy động
nguồn lực địa phương nhằm tạo công ăn việc làm cho đồng bào các dân tộc
- Phát triển các hình thức đào tạo theo định hướng ứng dụng tạo nguồn nhân lực
cho ngành nông nghiệp công nghệ cao.
Ngoài các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý, Quý vị có thể lựa chọn những vấn đề
khác có liên quan đến mục tiêu hội thảo đã nêu ở trên.
3. Thời gian và địa điểm
- Thời gian dự kiến: tháng 6 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường C – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
4. Các tổ chức tham gia hội thảo
Tham gia tổ chức hội thảo chính là Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum,
Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Khoa Kinh tế và Kế toán - ĐH Quy Nhơn, Khoa
Hóa – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và ĐH Nông Lâm Huế. Ngoài ra, hội thảo còn quy tụ
sự tham gia của các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội
trong và ngoài nước.
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