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CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
(Thứ năm, ngày 15-1-2016)

@@@@
(nhạc hiệu chương trình Thời sự)

 BTV: Chào quý vị và các bạn đến với Chương trình thời sự của Đài PT-TH An
Giang, phát trên sóng AM tần số 1170khz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 15-1-2016 (nhằm
ngày Mùng sáu, tháng Chạp năm Ất Mùi).

(nhạc cắt)
BTV: Thưa quý vị và các bạn! Đồng bằng sông Cửu Long có 13 tỉnh, thành phố;

hơn 17 triệu dân, chiếm 17,8 % GDP cả nước. Đây là khu vực tạo ra giá trị xuất khẩu gạo
đạt 80% và thủy sản gần 60% cho nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, mối lo dai dẳng đến
nay chưa có lời giải là tiêu thụ nông sản vẫn bấp bênh khiến nông dân lẫn doanh nghiệp
liên tục thua lỗ, từ đó doanh nghiệp không đủ sức để chủ động tham gia chuỗi cung ứng
toàn cầu. 

Những giải pháp ứng phó cấp bách, mang tính lâu dài, bền vững không chỉ rất cần
cho nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, mà cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu
Long. 

Đây cũng là vấn đề mà chương trình thời sự hôm nay muốn được đề cập.
(nhạc cắt)

BTV: Thưa quí vị và các bạn, An Giang là tỉnh nông nghiệp với 3 mặt hàng chủ lực
là lúa gạo, cá tra và rau màu, hiện nay, ngành nông nghiệp đóng góp 28,7% GDP của tỉnh.
Diện tích sản xuất lúa khoảng 637 ngàn ha, sản lượng xấp xỉ 4 triệu tấn chiếm 9% sản
lượng của cả nước; diện tích nuôi thủy sản 1.700 ha, trong đó, diện tích nuôi cá tra – ba sa
khoảng 800 ha chiếm 20,5% toàn vùng, diện tích sản xuất rau màu khoảng 60 ngàn ha với
sản lượng gần 950 ngàn tấn. Xuất phát từ thực tiễn tiềm năng, lợi thế nông nghiệp trên
một số mặt của tỉnh vẫn còn lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác và phát huy đúng
mức; trong khi đó hiệu quả sản xuất, hiệu quả kinh tế và thu nhập trên một đơn vị diện
tích đất nông nghiệp còn thấp; việc ứng dụng khoa học – công nghệ tuy được quan tâm
nhưng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp chưa cao; chưa nhất quán trong
chỉ đạo và phân bổ nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính nên chưa tạo ra sự đột phá
trong sản xuất nông nghiệp; quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất phát triển chưa đồng
bộ, nên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030. Qua thời gian triển khai và tổ chức thực hiện đã đem về nhiều kết quả tích cực.

Đó cũng là phản ánh của PV Lê Thắng! 



(Lê Thắng) Với gần 40 năm gắn bó với cây rau màu, ông Nguyễn Văn Thức, xã
Khánh An, huyện đầu nguồn An Phú mới chính thức triển khai mô hình vườn ươm cây
giống công nghệ cao trong nhà lưới, tưới nước công nghệ Nano hơn ba năm nay, mang
lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Tỷ lệ cây giống lên mầm đạt đến 100%, tỷ lệ sống đạt đến
90%, so với kỹ thuật truyền thống là 50%. 

Ông Thức cho biết, trước đây gia đình canh tác rau màu theo phương thức truyền
thống, năng suất vừa thấp, tốn nhiều công chăm sóc, sâu bệnh nhiều… nên lợi nhuận
mang lại không đáng kể. Từ ngày áp dụng kỹ thuật ươm cây giống công nghệ cao trong
nhà lưới, tưới nước bằng công nghệ Nano đã giúp tiết kiệm công chăm sóc, ít sâu bệnh,
năng suất cao, đảm bảo an toàn vì hầu như không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật,
góp phần bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người trồng rau. Tuy chi phí đầu tư ban
đầu hơi cao, nhưng chỉ một lần đầu tư là có thể sản xuất ổn định trong thời gian dài; tính
ra vẫn lợi hơn nhiều so với cách làm truyền thống trước đây. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh An, huyện An Phú Nguyễn Văn Lợi chia
sẻ, Khánh An là một xã chuyên trồng rau màu của huyện An Phú, chủ yếu bà con xuất
khẩu sang Campuchia, cho nên việc ứng dụng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới,
tiết kiệm chi phí phân bón, thuốc trừ sâu … là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế
cao cho người nông dân. Xã đang quyết tâm triển khai nhân rộng trong những năm tiếp
theo. 

Ông Nguyễn Văn Cường, nông dân ấp Long Hòa, xã Kiến An, huyện Chợ Mới cho
biết: gia đình ông trồng rau, màu từ nhiều năm nay, nhưng từ khi Nghị quyết 09 ra đời,
được địa phương hỗ trợ nhiều về kiến thức và kỹ năng trồng rau an toàn mà hiệu quả
kinh tế của gia đình ngày càng nâng cao. Đặc biệt với việc được Chi cục bảo vệ thực vật
tỉnh hỗ trợ nhà lưới giá rẻ giúp trồng rau thuận lợi hơn, hạn chế sâu bệnh, năng suất và
chất lượng rau luôn được đảm bảo, việc trồng rau, màu nhanh thu hoạch, một năm có thể
trồng 6-7 vụ, cho thu nhập quanh năm. 

Song chi phí đầu tư cho một nhà màng đạt chuẩn khá cao, nông dân phải linh hoạt
bằng cách làm nhà màn giá rẻ hoặc nhờ sự hỗ trợ từ ngành chuyên môn, năng suất rau
thấp, giá bán thì ngang bằng với rau trồng ở ngoài. Chỉ một số nông dân có điều kiện
mới có thể thực hiện mô hình, còn trồng theo hình thức nhỏ lẻ coi như phá sản chỉ thực
hiện được vài vụ rồi bỏ. Ông Nguyễn Văn Cường trăn trở:

(Phát biểu Ông Cường)
Phát huy thế mạnh của vùng sản xuất rau màu, huyện Chợ Mới đã quy hoạch nhiều

tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ khép kín để nông dân xã Kiến An có thể trồng rau màu
quanh năm. Bên cạnh đó, bà con nông dân tham gia sản xuất rau an toàn còn được tập
huấn về kỹ thuật trồng rau theo quy chuẩn an toàn và được hỗ trợ hệ thống bơm tưới tự
động. Với hệ thống này, nước tưới rau được phun nhẹ và đều nên rau ít bị giập, chất
lượng sản phẩm được nâng lên. Để giúp rau an toàn Kiến An tạo được thương hiệu,
nhanh chóng tiếp cận thị trường trong và ngoài tỉnh, Tổ hợp tác sản xuất rau dưa Kiến
An còn lắp đặt hệ thống xử lý rau dưa sau thu hoạch, gồm nhà kho chứa sản phẩm thu
hoạch, bồn rửa xử lý ozone, đóng gói thương hiệu “Rau dưa Kiến An”. Ông Lê Văn Mọi,
chủ tịch Hội nông dân xã Kiến An cho biết: 

(Phát biểu ông Mọi)
BTV: Vâng! Có thể nói, hơn 3 năm xây dựng mô hình “Ứng dụng công nghệ cao

trong sản xuất nông nghiệp” tỉnh An Giang đã giúp bà con từng bước thay đổi nhận thức



trong canh tác nông nghiệp, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, đặc biệt là thích
ứng tốt với biến đổi khí hậu, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững . 

Và để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này, Phóng viên chương trình đã
có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh về việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đưa nền nông nghiệp
phát triển bền vững.

(nội dung phỏng vấn)

BTV: Thưa quý vị và các bạn! Biến đổi khí hậu đang có những ảnh hưởng rõ nét
lên cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang. Đặc biệt năm nay, An
Giang ghi nhận hiện tượng lũ thấp, có thể là thấp nhất trong vòng 40 năm qua; lũ không
tràn đồng, phù sa không về, đồng đất không được tháo chua, rửa phèn, có nghĩa là vụ lúa
Đông Xuân năm nay, nông dân sẽ gặp không ít khó khăn khi phải sử dụng phân bón,
thuốc trừ sâu nhiều hơn, chi phí sản xuất tăng cao, năng suất lúa, lợi nhuận sẽ giảm đáng
kể so với các năm trước. 

Hiện tượng lũ “nhỏ” bất thường như năm nay cho thấy trong tương lai biển đổi khí
hậu sẽ còn nhiều tác động khó lường đến đời sống của người dân An Giang nói riêng và
vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó ngành nông nghiệp chịu nhiều ảnh
hưởng nhất. Lũ “nhỏ” đồng nghĩa với việc người dân mất đi nguồn lợi thủy sản trong mùa
nước nổi; các sinh kế gắn liền với nó cũng không mang lại thu nhập, từ đó cuộc sống của
người dân gặp nhiều khó khăn hơn. 

Phóng viên của chúng tôi đã đem băn khoăn này đến trao đổi với những nông dân
dày dặn kinh nghiệm, có thâm niên gần cả đời người gắn với mảnh vườn, thửa ruộng để
nghe bà con thổ lộ.

(Thanh Thảo)Dẫn hiện trường: Trao đổi với nông dân về thực trạng sản xuất nông
nghiệp của gia đình xưa và nay, những khó khăn đang mắc phải, mong muốn thời gian
tới và những đề nghị với ngành nông nghiệp của tỉnh?

(Nhạc cắt)
BTV: Thưa qv & cb, sự thành công trong sản xuất nông nghiệp ngày xưa phụ thuộc

vào “thiên thời, địa lợi”, sự thành công trong sản xuất nông nghiệp ngày nay cần lắm yếu
tố liên kết giữa “Nhà nước và nông dân”, vấn đề quản lý, qui hoạch, tổ chức lại sản xuất
là yếu tố rất quan trọng quyết định thắng lợi cho ngành nông nghiệp. Những mong muốn
của người nông dân trực tiếp sản xuất chính là cơ sở để lãnh đạo ngành nông nghiệp của
tỉnh đề ra hướng đi mới cho nông nghiệp An Giang. 

Bây giờ, chúng ta hãy cùng phóng viên đến gặp gỡ lãnh đạo của ngành nông nghiệp
An Giang để tìm hiểu thêm về vấn đề tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thời gian tới. 

(Thanh Thảo)Dẫn hiện trường: Trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang về kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông
nghiệp An Giang trong thời gian tới?

(Nhạc cắt)
BTV: Thưa qv & cb, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, 3 năm qua, An Giang

đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo ra diện mạo mới của vùng, nhất là những thành
tựu trong sản xuất nông, thủy sản.

PTV 1: Một trong những chuỗi liên kết sản xuất hiệu quả nhất hiện nay là “cánh
đồng lớn” được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời đưa vào thực hiện đầu tiên trong cả



nước tại An Giang vào vụ đông xuân 2010 – 2011, và mô hình này đã khẳng định được
hiệu quả. Từ đó, Bộ NN&PTNT cho áp dụng trên toàn quốc nhằm đem lại giải pháp toàn
diện cho người nông dân và ngành nông nghiệp. Nếu như vụ đầu tiên An Giang có 3.437
ha với 1.434 hộ tham gia, thì đến nay mô hình này đã mở rộng diện tích lên 76.497ha, với
28.072 hộ tham gia, tập trung ở các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên,
An Phú và Thoại Sơn. Nông dân Lê Thanh Nhàn – xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành chia
sẻ:

(Phát biểu)
Mô hình cánh đồng lớn đạt được thành công bước đầu rất quan trọng trong liên kết

sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, gắn sản xuất với thị trường; nông dân, nhà khoa học với doanh
nghiệp. Theo ông Nguyễn Hoàng – Phó giám đốc Ngành lương thực Công ty Cổ phần
Tập đoàn Lộc Trời cho biết: Theo tính toán, mỗi hécta lúa tham gia trong “Cánh đồng
lớn” nông dân có thể giảm được chi phí sản xuất 10% -  15%, giá trị sản lượng tăng lên
20% - 25%, thu lợi nhuận thêm 2,2 - 7,5 triệu đồng. Hiện nay, mô hình “Cánh đồng lớn”
không giới hạn tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL mà đã được áp dụng tại nhiều địa phương
trong cả nước. 

PTV 2: Ngoài sản phẩm lúa gạo, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng được các
mô hình tổ chức liên kết sản xuất rau màu, chăn nuôi và chế biến thủy sản. Điểm nổi bật
của những mô hình này là doanh nghiệp đóng vai trò nhà đầu tư cho nông dân, tổ chức
sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo đảm thị trường tiêu thụ. Nông dân
là người trực tiếp sản xuất, nhận khoán theo định mức chi phí, được hỗ trợ một phần chi
phí xây dựng cơ bản ban đầu, chi phí lao động và sản xuất trên đất của họ. Câu chuyện
liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) là một
điển hình.

Nông dân Nguyễn Văn Thịnh ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
chia sẻ: Trước đây gia đình anh thuộc hộ nghèo, nhà có 04 công đất sản xuất lúa, điệp
khúc trúng mùa rớt giá cứ liên tiếp diễn ra làm cho anh không an tâm với cây lúa. Vào
năm 2013, địa phương có liên kết với Công ty Antesco thực hiện mô hình trồng bắp thu
trái non, anh đã đăng ký tham gia. Mỗi vụ bắp từ khi xuống giống đến thu hoạch có thời
gian 45 ngày, Công ty cho mượn giống, cùng với đó là hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm
sóc và thu mua với giá 15 ngàn đồng/kg. Anh còn tận dụng thân cây bắp chăn nuôi bò.
Bình quân mỗi tháng anh Thịnh thu lãi từ trồng bắp – bò trên 06 triệu đồng. Mô hình này
đã giúp cho anh Thịnh an tâm sản xuất, ổn định đầu ra và nhất là giúp anh có được nguồn
lãi ổn định hơn so với trồng lúa.

(Phát biểu)
Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Antesco ông Huỳnh Quang Đấu

cho biết: Hiện nay, công ty tập trung vào 02 mặt hàng chủ lực của tỉnh là bắp thu trái non,
đậu nành rau. Hiện nay, chuỗi liên kết này đã nâng diện tích 07 ngàn ha, có gần 15 ngàn
nông dân tham gia sản xuất. Đây là cách làm mới sẽ giúp công ty có đủ nguồn nguyên
liệu tốt để chế biến ra những sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng từ đồng ruộng cho
đến bàn ăn. Còn với người nông dân thì không phải lo tiền đầu tư sản xuất, và không phải
chịu cảnh “dội chợ ế hàng”...và điều này đã góp phần cho doanh nghiệp đạt xuất khẩu và
vượt chỉ tiêu hàng năm. Và, qua thời gian dài đã tạo cho người nông dân cũng như công
ty có mối liên hệ vững bền. Ông Huỳnh Quang Đấu cho biết:

(Phát biểu)



PTV 1: Là tỉnh có hơn 80% dân số sống bằng nghề nông, việc tổ chức lại sản xuất,
thực hiện “tái cơ cấu ngành nông nghiệp” được xem như một cuộc cách mạng trong nông
nghiệp của An Giang, nhằm hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Về vấn
đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Việt Hiệp, nêu rõ:

(phát biểu)
BTV: Tỉnh An Giang đang chuyển từ tư duy phát triển theo diện tích, năng suất,

sản lượng sang tư duy về giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị diện tích đất, từ
đó cơ cấu lại các sản phẩm nông nghiệp theo thị trường và lợi thế so sánh; tập trung 4
nhóm sản phẩm chiến lược của tỉnh là gạo, cá, rau màu và cây dược liệu, trong đó cấu
trúc lại cây lúa, con cá để thích ứng với thị trường; xây dựng trung tâm giống lúa, cá, rau
màu tầm khu vực, đảm bảo các mục tiêu về nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. 

Tuy nhiên, thách thức mà các nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân đã và đang
đối mặt là tính cạnh tranh đối với các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao, giá rẻ và
dịch vụ tốt trên thị trường ngày càng gay gắt khi nước ta hội nhập sâu vào nền kinh tế
toàn cầu. Khi đó, các hàng hóa như lúa gạo, cây ăn trái, rau màu, các sản phẩm từ chăn
nuôi và thủy sản của ĐBSCL cũng như cả nước sẽ phải cạnh tranh gay gắt trên cả sân nhà
lẫn sân khách. Do đó, để thích ứng với xu thế và điều kiện mới, An Giang cũng như
ĐBSCL phải tăng cường liên kết vùng, nhằm tạo ra sức bật mới để phát triển bền vững! 

(nhạc)
Đền đây chương trình thời sự trên của Đài PT-TH An Giang hôm nay cũng xin kết

thúc. Chịu trách nhiệm nội dung: Trung Lương, biên tập Mai Hữu, các PTV Thanh Giang,
Kim Loan, KTV Phú Vĩnh và nhóm PV thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi. Xin kính chào tạm biệt!


