Nội dung web site
Thông tin khí tượng nông nghiệp được giới thiệu ở đây là những thông tin về các điều kiện thời tiết, khí
hậu (bao gồm các thông tin khí hậu, dự báo khí hậu, dao động và biến đổi khí hậu) được sử dụng để
đánh giá tài nguyên và phân vùng khí hậu nông nghiệp, đánh giá ảnh hưởng và tác động của các điều
kiện thời tiết, khí hậu, các thiên tai khí tượng thủy văn đối với các hoạt động của ngành nông nghiệp
cũng như xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực quốc
gia.

– Những nghiên cứu về vấn đề khí tượng nông nghiệp:
Những nghiên cứ về vấn đề khí tượng nông nghiệp được đưa ra trong trang web này bao gồm các hoạt
động nghiện cứu của các thành viên xây dựng trang web và ban cố vấn. Chúng tôi rất hoan nghênh và
trân trọng sự tham gia của quý vị trong việc góp ý, cung cấp cũng như trao đổi các thông tin.
Mọi hoạt động nghiên cứu được đưa ra là những kết quả của đề tài/ dự án đã được thực hiện hoặc
đang được thực hiện. Ở mỗi nội dung cụ thể, sẽ có địa chỉ liên hệ để người đọc quan tâm liên hệ trực
tiếp.

– Các bản tin trên trang web:
Thứ nhất: các thông tin đăng lại dựa trên các công bố (có trích dẫn) về thông tin, tình hình sản xuất
nông nghiệp và những ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện tại
ở Việt Nam.
Thứ hai: các thông tin về bài báo, sách, tạp chí… đã được xuất bản và được sự cho phép của tác giả
đăng lại (có trích dẫn và liên hệ trực tiếp tới tác giả)
Thứ ba: các bản tin vắn là những thông tin mà thành viên VAgM trong trang web tham gia các hội
nghị/hội thảo… liên quan đến vấn đề khí tượng nông nghiệp được chính các thành viên VAgM tự tổng
hợp, đăng tải
Thứ tư: các thông tin khuyến cáo cho hoạt động sản xuất cụ thể. Đây là những thông tin hiện đang
được các đơn vị tài trợ cung cấp bản tin đến người sử dụng. Trước mỗi bản tin này là các tiền tố thể
hiện ký hiệu của đề tài/ dự án. Tiến độ, các sản phẩm của đề tài/ dự án cũng được mô tả tóm tắt trong
các bản tin.
Trân trọng!
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