Ch trì và phát biu ti im cu à Nng, Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh cho bit,
à Nng có nhiu im tng ng vi các a phng Hà Lan trong lnh vc nông nghip. Ngh
quyt s 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 ca B Chính tr v xây dng và phát trin à Nng n
nm 2030, tm nhìn n nm 2045 xác nh nông nghip công ngh cao là mt trong
nhng lnh vc mi nhn cn u tiên ngun lc phát trin.
thc hin mc tiêu ó, thành ph à Nng ã tp trung nhiu gii pháp, ban hành chính
sách h tr, khuyn khích thu hút u t vào lnh vc nông nghip ng dng công ngh cao;
hoàn thành quy hoch chi tit 3 vùng nông nghip ng dng công ngh cao; hin ang
xúc tin, thu hút doanh nghip u t. Theo án iu chnh Quy hoch chung thành ph à
Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045, nh hng phân khu nông nghip ng dng công
ngh cao có din tích n 2.986 ha, tp trung ti huyn Hòa Vang, lnh vc trng tâm là
rau, hoa, nm và ging cây trng.
Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh bày t mong mun thông qua hi tho, các
chuyên gia và doanh nghip Hà Lan s giúp thành ph à Nng la chn công ngh sn
xut, y mnh sn xut nông nghip ng dng công ngh cao thích ng vi bin i khí hu và iu
kin ca thành ph. ng thi, kêu gi doanh nghip Hà Lan u t vào nông nghip công
ngh cao ti à Nng trong thi gian n.

i s Vit Nam ti Hà Lan Phm Vit Anh thông tin, trong nhng nm qua, Vit Nam và
Hà Lan ã ký kt và trin khai hp tác sâu rng trong lnh vc phát trin nông nghip bn
vng và an ninh lng thc góp phn nâng cao toàn b chui giá tr ca ngành nông
nghip và nâng cao nng lc xut khu vào th trng EU.
i s Phm Vit Anh bày t mong mun, thông qua hi tho s gii thiu nhu cu hp tác phát
trin nông nghip ca à Nng và mt s a phng ca Vit Nam vi Hà Lan; gii thiu và kt ni i
tác v công ngh trng trt hin i ca Hà Lan trong lnh vc rau, hoa, nm và s có nhiu i
tác à Nng cng nh các a phng khác kt ni vi i tác Hà Lan có nhng tha thun hp tác
c th.
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