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Nhạc hiệu chương trình
Phóng sự: Quan niệm và sự quan tâm của người tiêu dùng về rau sạch
Vâng, thưa quí vị và các bạn. Cùng với cơm trắng, cá tươi thì rau, củ, quả là
những loại thực phẩm không thể thiếu được trong bữa cơm hàng ngày của mỗi gia
đình Việt. Và theo quy định thì chỉ những loại thực phẩm đảm bảo an toàn mới
được đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào
một bó rau, một trái mướp ngoài chợ cũng được thẩm định có an toàn hay không,
ngoài những đợt kiểm tra mang tính định kỳ của ngành chức năng. Và qua phóng
sự vừa rồi cũng có thể thấy rằng, không phải người tiêu dùng nào cũng đủ hiểu
biết hay có đủ điều kiện để tìm mua được những loại rau củ quả sạch. Trong khi
đó thực tế cũng nãy sinh một vấn đề là những người nông dân trồng rau sạch, rau
an toàn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ những sản phẩm một nắng
hai sương mà mình đã làm ra .
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Những khúc mắc này đã, đang và cần được giải quyết như thế nào để sức
khỏe người tiêu dùng được bảo vệ, đồng thời quyền lợi của những người trồng
rau tử tế được đảm bảo…, tất cả cùng hướng đến một nền sản xuất bền vững,
thân thiện với môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, để nông sản VN chẳng những không thua
trên sân nhà mà còn được tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường thế giới.
Vâng, “Rau sạch – mua và bán ở đâu ? chính là chủ đề chương trình
PTTT của Đài PT-TH AG hôm nay.
Nhạc cắt
Xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả tham gia chương trình:
+ Thạc sỹ Trần Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG
+ PGS-TS Trần Thị Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học
ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ.
+ Thạc sỹ Lê Minh Uy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm
thành phố Long Xuyên, tỉnh AG
+ Ông Nguyễn Văn Trí – Trưởng Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV
TM – DV Phan Nam, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG
Thay mặt nhóm thực hiện chương trình, xin chào và xin cám ơn các vị diễn
giả đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.
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MC

Thưa qv và cb. Từ nhiều năm nay, an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành
một vấn đề nóng được xã hội rất quan tâm, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe
và tính mạng của tất cả mọi người, trong khi tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh
thực phẩm thì lại diễn ra ngày một nghiêm trọng và tinh vi.
Liên tiếp thời gian gần đây, những phát hiện chất cấm trong thực phẩm của
lực lượng chức năng đã khiến người tiêu dùng thực sự lo lắng. Thông tin là nhiều
vô kể, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy đều khiến chúng ta phải giật mình bởi rất
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nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cần được giải đáp: Trước khi bị phát hiện đã có bao
nhiêu tấn chất độc như vậy được sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi rồi đem bán
cho người tiêu dùng ? Và mỗi chúng ta, qua các bửa ăn hàng ngày đã phải đưa vào
cơ thể bao nhiêu chất cấm độc hại này?
Không chỉ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nổi bức xúc này
cũng đã nhiều lần được đặt ra trên diễn đàn Quốc hội, mà mới đây nhất là tại kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, một đại biểu đã thay mặt cử tri cả nước bày tỏ nổi
lo lắng với câu nói nghe thì có vẻ hài hước nhưng đầy xót xa rằng, “… con
đường từ dạ dày tới nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ trở nên
ngắn và dễ dàng đến thế".
Vâng, đó là một vấn nạn chung trên cả nước. Riêng ở ĐBSCL, mà cụ thể
hơn nữa là trên lĩnh vực sản xuất rau màu thì tình trạng sử dụng thuốc BVTV quá
mức cho phép, đặc biệt là những chất cấm độc hại trong thời gian qua như thế
nào.
Xin mời PGS-TS Trần Thị Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học
ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ.
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PGS-TS Trần Thị Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng
dụng Trường Đại học Cần Thơ.
Cám ơn PGS-TS Trần Thị Ba. Thế còn tại AG – một vùng trọng điểm về
nông nghiệp của ĐBSCL thì tình hình này như thế nào? Xin mời Thạc sỹ Trần
Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG.
Thạc sỹ Trần Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG
Vâng, không chỉ ở khâu trồng trọt, mà cả ở khâu xử lý và chế biến nông
sản thì tình trạng sử dụng các chất cấm để nông sản tăng trưởng nhanh, có hình
thức bắt mắt và bảo quản được lâu… cũng là một vấn nạn. Chẳng hạn như như
cách làm chuối chín bằng chất diệt cỏ ở Bình Dương mà báo chí đã đưa tin khiến
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cho ai nghe thấy cũng phải rúng động. Khổ nổi là phần lớn những chất độc hại
này không làm người ta chết ngay nên không làm cho người gây ra biết sợ và hậu
quả gây ra thì người khác và xã hội phải gánh chịu.
Từ gốc độ y học, xin mời Thạc sỹ Lê Minh Uy – Giám đốc Bệnh viện Đa
khoa Trung tâm TP Long Xuyên thông tin cụ thể hơn về tác hại của những chất
cấm trong thực phẩm gây ra cho con người.
Thạc sỹ Lê Minh Uy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm thành
phố Long Xuyên, tỉnh AG
Cám ơn Thạc sỹ Lê Minh Uy
(Nhạc cắt)
RAU SẠCH – MUA VÀ BÁN Ở ĐÂU ?
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Thưa qv và cb. Như đã nêu thì Rau màu là thực phẩm quan trọng không thể
thiếu trong bửa ăn hàng ngày của mỗi người. Với tỉnh AG thì rau màu còn là sản
phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, cùng với lúa và cá nước ngọt, đây là sản
phẩm hàng hoá có bước tăng trưởng mạnh, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã
hội của tỉnh phát triển.
Tuy nhiên về chất lượng thì sản xuất rau màu của tỉnh chủ yếu vẫn thực
hiện theo phương pháp truyền thống, tập trung ở quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tình
trạng lạm dụng thuốc BVTV…vẫn còn phổ biến, dẫn đến chất lượng rau chưa
đảm bảo, nên rau cung cấp ra thị trường chưa chiếm được lòng tin của cộng đồng.
Phóng sự: Thực trạng rau sạch tại An Giang
Qua PS vừa rồi cho thấy rằng, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, An
Giang cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn nhằm
từng bước đáp ứng nhu cầu rau sạch cho người tiêu dùng trong tỉnh, đồng thời
nâng cao giá trị sản xuất cho nông dân và các tổ hợp tác sản xuất rau đạt chất
lượng..., làm cơ sở thực hiện các chương trình sản xuất rau màu ứng dụng các quy
trình sản xuất công nghệ cao của tỉnh. Nhưng theo đánh giá của Cục Trồng trọt thì
đến nay, diện tích các loại rau, củ, quả của VN đạt chứng nhận VietGAP (tiêu
chuẩn thực hành tốt nông nghiệp theo tiêu chuẩn VN) vẫn chưa đạt 5% tổng
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diện tích canh tác.
Điều này cho thấy rằng, dù đã nỗ lực, nhưng kết quả mà chúng ta gặt hái
được vẫn mang tính chất nhỏ lẽ, người tiêu dùng vẫn chưa đủ lượng rau sạch để
mua. Nhưng lại có một nghịch lý là người trồng rau an toàn vẫn còn gặp nhiều
khó khăn, có nghĩa là rau sạch, rau an toàn mà bà con mình cực nhọc chăm bón
hàng ngày theo tiêu chuẩn VietGap vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ.
Nguyên nhân từ đâu ?
Trước hết, nếu từ gốc độ của người chuyên làm công tác nghiêm cứu về
Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng và đồng thời là một người tiêu dùng bình
thường thì theo PGS-TS Trần Thị Ba, nguyên nhân của thực trạng này là gì ?
PGS-TS Trần Thị Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng
dụng Trường Đại học Cần Thơ.
Thế còn Thạc sỹ Lê Minh Uy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm
thành phố Long Xuyên, người đã có nhiều năm đảm trách công tác ATVSTP của
tỉnh thì sao ạ? Phải chăng là người tiêu dùng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề
ATVSTP hay là dù rất quan tâm nhưng chưa tin vào sản phẩm rau sạch vì nguồn
gốc không rõ ràng, nhãn mác giả tràn lan, rau bẩn trà trộn trong các siêu thị mà
báo chí đã liên tục đưa tin trong những năm gần đây ?
Thạc sỹ Lê Minh Uy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm thành
phố Long Xuyên ( có thể kể thêm những câu chuyện vui về ATVSTP, chẳng hạn
chuyện thả sâu vào rau )
Với ông Nguyễn Văn Trí – Trưởng Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV
TM – DV Phan Nam, thành phố Long Xuyên, là một doanh nhân tham gia đưa sản
phẩm rau sạch đến tay người tiêu dùng, theo ông đâu là nguyên nhân khiến người
trồng rau sạch và người tiêu dùng chưa gặp nhau, dù cả hai đều có nhu cầu bán và
mua ?
Ông Nguyễn Văn Trí – Trưởng Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV
TM – DV Phan Nam, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG)
Thế còn Thạc sỹ Trần Anh Thư , từ gốc độ quản lý nhà nước trên lĩnh vực
nông nghiệp và nếu đứng về phía lợi ích của người nông dân thì Thạc sỹ nghĩ gì
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về những khúc mắc trong việc Mua và Bán rau sạch, rau an toàn
Thạc sỹ Trần Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG
( có thể ví von thêm câu chuyện con gà và quả trứng – cái nào có trước )
Vâng, quả là có rất nhiều nguyên nhân khiến cho người tiêu dùng chưa đến
được với thực phẩm an toàn nói chung, rau an toàn nói riêng và cũng có rất nhiều
lý do khiến cho bà con nông dân chưa mặn mà lắm với việc tham gia trồng rau an
toàn, dù rằng hơn ai hết chính họ là những người hiểu rất rõ tác hại của việc ăn rau
chứa chất cấm độc hại và dư lượng thuốc BVTV, nên không bao giờ chủ nhân của
những luống rau nhìn bề ngoài rất tươi ngon này dám ăn rau do mình trồng.
Phóng sự: Người trồng rau sạch cho người trồng rau
Một câu chuyện nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại rất có lý phải không ạ? Và
qua câu chuyện của nông dân Lê Văn Ca – người chuyên trồng rau sạch cung cấp
cho những người trồng rau không sạch ở vùng trồng rau Thạnh Mỹ Tây, huyện
Châu Phú của tỉnh AG thì chắc là từ nhiều gốc nhìn khác nhau, các vị khách mời
của chương trình cũng có những chia sẻ của mình. Xin mời…
4 vị khách mời nói đại ý: cái tâm và tầm nhìn xa của người trồng rau an toàn
Cám ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Và thưa qv và cb. Cũng
chính từ cái tâm và tầm nhìn xa của một doanh nghiệp nên hiện nay tại AG cũng
đã có những đơn vị mạnh dạn đầu tư thực hiện Dự án “Sản xuất và tiêu thụ nông
sản an toàn” nhằm cung cấp các loại rau sạch, rau an toàn với hy vọng góp phần
thực hiện đồng bộ các khâu từ sản xuất đến phân phối, góp phần bảo vệ sức khỏe
cho người tiêu dùng.
Phóng sự: Chuỗi rau an toàn của Công ty Phan Nam
Thưa ông Nguyễn Văn Trí – Trưởng Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV
TM – DV Phan Nam, thành phố Long Xuyên, qua PS vừa rồi thì khán giả theo dõi
chương trình chỉ mới nhìn thấy sự tham gia của Cty Phan Nam dưới gốc độ TIÊU
THỤ NÔNG SẢN AN TOÀN thôi. Thế còn ở khía cạnh SẢN XUẤT trong chuỗi
rau màu khép kín thì sao? Ông có thể thông tin thêm cho bà con nông dân và
người tiêu dùng trong tỉnh được biết ?
Ông Nguyễn Văn Trí – Trưởng Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV
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TM – DV Phan Nam, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Thực hiện Dự án “Sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn” nhằm cung cấp
các loại rau sạch, rau an toàn nhằm thực hiện đồng bộ các khâu từ sản xuất đến
phân phối, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trong tình hình vàng
thau lẫn lộn giữa rau an toàn và không an toàn như hiện nay, chắc là Cty của ông
cũng không tránh khỏi những khó khăn của những người đi mở lối? Ông có thể
chia sẻ gì về điều này?
Ông Nguyễn Văn Trí – Trưởng Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV
TM – DV Phan Nam, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Trao đổi thêm với các diễn giả về hoạt động của các mô hình như Cty Phan
Nam
4 diễn giả
Thưa qv và cb. Theo Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế nước ta thì tình
trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đang rất đáng lo ngại, thống kê trong 10 tháng
đầu năm 2015 có đến 10% mẫu rau, củ, quả nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt quá
giới hạn cho phép. Nhiều vụ việc về thực phẩm “bẩn” đã gióng lên hồi chuông
báo động về sức khỏe người dân. Những nguồn thực phẩm không an toàn đang
này ngày len lỏi vào từng bữa ăn của mỗi gia đình, gây nguy hại đến sức khỏe
người dân. Đây cũng chính là nguyên nhân của gây nên 150 vụ ngộ độc thực
phẩm xảy ra đối với trên 4.070 người, trong đó có 21 người đã tử vong.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này là do những người sản
xuất thực phẩm chỉ nghĩ đến lợi nhuận, sử dụng các chất độc hại để kích thích
tăng trưởng cho vật nuôi, cây trồng, sử dụng hóa chất để “đánh lừa” người tiêu
dùng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về ATTP chưa chặt chẽ, công tác
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe.
Trước tình hình rất đáng báo động này thì liên ngành VSATTP tiến hành
triển khai đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp từ
tháng 10/2015 cho đến hết tháng 2/2016.
Riêng với tỉnh An Giang, từ tất cả những vướng mắc và khó khăn mà chúng
ta đã cùng trao đổi với nhau từ đầu chương trình thì để người trồng rau sạch bán
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được sản phẩm và để người tiêu dùng có thói quen sử dụng rau sạch và mua được
rau sạch thì tỉnh đã có những hướng tháo gỡ như thế nào, bởi vấn đề này không
chỉ liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn vì sự phát triển bền vững của
một vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước, bảo vệ được quyền lợi của những
người trồng rau tử tế …, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, để nông sản VN chẳng những không thua
trên sân nhà mà còn được tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường thế giới.
Xin mời Thạc sỹ Trần Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG
Thạc sỹ Trần Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG
Và từ gốc độ của một tỉnh có truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ
dám làm…, tất cả vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, từ Chương trình hỗ trợ gói
Kỹ thuật – Tài chính – Thị trường cho sản phẩm rau, màu giai đoạn 2015 – 2016,
ông suy nghĩ gì về những Chương trình hỗ trợ tiếp theo, không chỉ cho rau màu
mà còn cho lúa, cá và nhiều sản phẩm khác nữa, đặc biệt là những sản phẩm là thế
mạnh của AG nói riêng, VN nói chung ?
Thạc sỹ Trần Anh Thư – GĐ Sở NN và PTNT AG:
Trao đổi thêm với các diễn giả về kỳ vọng đối với Kế hoạch thực hiện
Chương trình hỗ trợ gói Kỹ thuật – Tài chính – Thị trường cho sản phẩm rau, màu
giai đoạn 2015 – 2016 của tỉnh
4 diễn giả
Thưa qv và cb. Khi và chỉ khi “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu”
thực hiện thành công, ở đó, người nông dân đủ điều kiện sản xuất rau sạch, các
nhà phân phối, nhà trung gian, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng sẽ an tâm mua
và sử dụng. Từ đó, tạo hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường. Đây được
coi như là một hộ chiếu thâm nhập thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu của
hàng rau quả nói riêng, nông sản Việt Nam nói chung. Và lúc đó mỗi gia đình Việt
sẽ được ăn những loại rau sạch thực sự sạch để sống vui, sống khỏe và nòi giống
VN cũng nhờ thế mà ngày càng vạm vỡ, thông minh…
Và đây chính cũng chính là hướng đi của An Giang – một vùng trọng điểm
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về nông nghiệp đầy năng động và nhiều đột phá của ĐBSCL vì sự phát triển đi lên
của tỉnh nhà, của đất nước trong hội nhập với thế giới.
Đến đây thì Chương trình PTTT của Đài PT-TH AG xin được kết thúc. Một
lần nữa xin được cảm ơn các vị diễn giả cùng qv và cb đã tham gia và theo dõi
chương trình.
Chương trình do ….. ( giới thiệu ekip thực hiện ). Thân ái chào tạm biệt và
hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong các chương trình sau.

ĐÀI PT-TH AN GIANG
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