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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm:“Thích ứng “kép” để sản xuất, tiệu thụ lúa gạo bền vững ở ĐBSCL” 

- Thể loại: Phóng sự. 

- Thời lượng: 27 phút 43 giây. 

- Thời gian phát sóng: Phát sóng trên VOV1 liên tục trong 4 ngày 29, 30, 31 tháng 3 và 1 tháng 

4 năm 2019 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả:Thanh Tùng –Tấn Phong – Lam Hiếu. 

- Đơn vị: CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL. 

- Địa chỉ đơn vị: 102 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Điện thoại liên hệ: 0918385519 (Thanh Tùng). 

- Email: tungvovct@gmail.com. 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: Hữu Hiền, Ngọc Hân. 

- Biên tập:Ngọc Năm. 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Ngọc Huy. 

- Đạo diễn: Lê Quốc Hưng. 

     4. Thông tin trên bằng khen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 

 

 

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cung cấp chính xác, đầy đủ các nội dung sau để in bằng khen và các 

xác nhận khác: 

- Tên tác phẩm: 

 - Tên tác giả, nhóm thực hiện (số lượng không quá 7 tác giả, người thực hiện/ tác phẩm). 

* Trong trường hợp các đơn vị cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ, Ban Tổ chức sẽ không xác 

nhận lại bằng khen. 
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TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

 

Loạt 4 bài: THÍCH ỨNG “KÉP” ĐỂ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ 

LÚA GẠO BỀN VỮNG Ở ĐBSCL. 

 

Bài 1: DAY DỨT SAU NHỮNG LẦN “GIẢI CỨU” 

 Thanh Tùng-Tấn Phong-Lam Hiếu 

(Thời gian từ: 0 phút 6p55) 

Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Nhiều năm qua, hầu như năm nào Chính phủ, 

các bộ ngành và địa phương khu vực ĐBSCL cũng tổ chức hội nghị bàn giải pháp 

giúp nông dân tiêu thụ lúa gạo. Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để nông dân ĐBSCL 

không còn phải chịu nhiều thiệt thòi trong chuỗi giá trị lúa gạo? Cần có tầm nhìn 

và thích ứng ra sao trong sản xuất và tiêu thụ để lúa gạo không còn phải “giải 

cứu” như những năm qua? Nhóm phóng viên Đài TNVN thường trú khu vực 

ĐBSCL có loạt bài: Thích ứng “kép” để sản xuất, tiệu thụ lúa gạo bền vững ở 

ĐBSCL”. Theo đó, khâu sản xuất cần thích ứng nhanh chóng với biến đổi khí hậu; 

khâu tiêu thụ phải thích ứng với thị trường trong và ngoài nước.Bài thứ nhất có 

tựa đề “Day dứt sau những lần giải cứu” mời quý vị và các bạn cùng nghe. 

 

(Âm thanh nền) 

          Giăng mùng nằm tại ruộng lúa đợi thương lái thu mua đã 3 đêm, vợ chồng 

ông Nguyễn Văn Mai - ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

như ngồi trên đống lửa. Hàng chục tấn lúa đóng bao hoàn chỉnh, giá giảm sâu, 

nhưng vẫn phải bán để có tiền đầu tư gieo trồng vụ mới.Ông Mai cho biết, gần hai 

chục năm qua, giá lúa lên xuống thất thường, và những người nông dân ít thông tin 

như vợ chồng ông, thì câu chuyện “giải cứu” đã “nghe tới, nghe lui hoài” nên 
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không còn xa lạ. Mong muốn của vợ chồng ông là giá lúa ổn định để nông dân 

trong vùng không còn phải ngóng chờ “giải cứu”: 

Băng: Thì mình muốn làm đây thì yêu cầu giá cả thị trường nó ổn định cho 

mình, minh được lời, phân bón, thuốc trừ sâu ổn định cho mình thì đỡ. Bây giờ lúa 

này thì giá sụt, phân bón thì giá vọt lên, thành ra lỗ hai bề luôn.) 

Cách đây 9 năm, vào tháng 3/2010, giá lúa giảm sâu, chất đống ven đường, 

rất khó bán. Tiếp đó hai năm (2011- 2012) lũ lớn tràn về, sản lượng và chất lượng 

giảm khiến giá lúa bấp bênh. Đúng 5 năm trước, vào tháng 3/2014, giá lúa ở 

ĐBSCL cũng “rớt mạnh” khi đang vào vụ thu hoạch. Sau đó Chính phủ chủ trương 

“giải cứu” bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp cấp tốc mua 1 triệu tấn gạo để tạm 

trữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc mua tạm trữ cũng chỉ là giải pháp tạm 

thời. 

Sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, hàng chục hội nghị “giải cứu lúa gạo” 

liên tục được tổ chức từ Trung ương tới địa phương. Trước khi nêu kiến nghị, ông 

Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đặt câu hỏi: Làm thế nào để Chính 

phủ, các bộ, ngành cùng địa phương và hiệp hội không phải tổ chức hội nghị bàn 

cách “giải cứu” lúa gạo nữa: 

Băng: Về lâu dài, chúng tôi đề nghị chủ động xây dựng đề án, kế hoạch để 

chủ động hơn trong việc các trả lời câu hỏi: sản xuất vào lúc nào, sản xuất bao 

nhiêu và  bán cho ai là phải có kế hoạch hết sức cụ thể. Chứ còn sản xuất tự phát 

như hiện nay thì chúng tôi nghĩ vấn đề giải cứu sẽ còn tiếp tục. 

Thực tế cho thấy, sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL chủ yếu là quy mô nhỏ lẻ, 

trong khi các hình thức tổ chức liên kết nông dân như cánh đồng lớn, tổ hợp tác, 

hợp tác xã kiểu mới chưa phát triển, chưa thu hút đa số nông dân. Ông Nguyễn 

Văn Thế, Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang cho biết: 2 năm gần 

đây trước khi vào vụ sản xuất, Liên minh HTX làm cầu nối đưa doanh nghiệp 

xuống các HTX để thương lượng mua lúa cho bà con, nhưng chỉ có hơn 50% HTX 

đồng ý hợp tác với doanh nghiệp và chỉ có 211 trong tổng số 289 HTX đồng ý liên 

kết bao tiêu. Thậm chí có những nơi, chính quyền xã gây khó, đòi hỏi phải chi hoa 

hồng khi kết nối doanh nghiệp, vì vậy người dân và doanh nghiệp chưa gặp nhau, 

bởi tư duy và thói quen cũ: 
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Băng : Đa số bà con đồng ý nhưng khi về nhà suy nghĩ lại, đi họp lại không 

đăng ký nữa. Dân chuộng nhất là đặt cọc bằng tiền, còn bao tiêu luôn cả phân bón 

thì dân không chịu vì họ đã quen mua ở đại lý, khi cần có thể đến mượn được tiền.  

Hiện nay người dân cũng muốn hợp tác với doanh nghiệp nhưng lại ngán ngại với 

quy trình sản xuất hay sử dụng phân bón hữu cơ chưa quen nên dân ngán ngại 

không dám làm. 

Việc phải “giải cứu” lúa gạo một phần là do sự liên kết lỏng lẻo, thiếu niềm 

tin lẫn nhau giữa HTX với doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp xuất khẩu mua gạo 

từ thương lái không liên kết với nông dân xây dựng cánh đồng lớn dẫn đến chất 

lượng gạo xuất khẩu thấp do doanh nghiệp thu gom từ nhiều nguồn khác nhau. 

Dẫn câu chuyện chất lượng gạo Việt Nam, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ 

tịch HĐQT, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) kể: trước Tết 

nguyên đán vào miền Tây công tác, “thấy gạo ST 24 của Sóc Trăng chất lượng 

cao, mỗi cán bộ, nhân viên của Vietcombank đăng ký mua 10 kg, riêng trụ sở 

chính mỗi người mua 25 kg với giá 60 ngàn/ kg cả công vận chuyển. Thấy gạo 

ngon, sau Tết ai cũng đặt mua tiếp, nhưng không đủ để bán”. Theo ông Thành, cần 

thiết phải đầu tư thêm diện tích trồng lúa chất lượng cao và xây dựng thương hiệu 

gạo xuất khẩu quốc gia của Việt Nam vừa dễ bán, vừa đem lại giá trị cao hơn và 

không cần “giải cứu”: 

          (Băng: Đối với Bộ Nông nghiệp, nội dung không phải là thúc đẩy SX mà cơ 

cấu lại SX thì đúng hơn. Có cần bổ sung gì chiến lược không? Bây giờ chiến lược 

là đi vào chất lượng, như trong báo cáo là chúng ta chưa có thương hiệu gạo xuất 

khẩu quốc gia. Mình đứng thứ ba thế giới về sản lượng mà chưa có thương hiệu 

gạo xuất khẩu quốc gia thì bây giờ phải xây dựng) 

Do chưa có thương hiệu gạo xuất khẩu quốc gia và chất lượng chưa đồng 

đều nên giá gạo Việt Nam luôn thấp hơn gạo Thái Lan. Thống kê của bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong vòng 

7 năm (từ 2012 đến 2018), thì có 6 năm thấp hơn giá gạo Thái Lan, thậm chí có 

năm thấp hơn tới 140 đô la Mỹ/ tấn. Đối với loại gạo 25% tấm cũng tương tự, 6 

năm đều thấp hơn trên dưới 100 đô la Mỹ/ tấn. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu lớn 

như Thái Lan, Ấn Độ và một số nước mới nổi như Campuchia, Myanmar và 

Pakistan có nhiều loại gạo chất lượng vượt trội nên cạnh tranh rất gay gắt. 
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Sản xuất chưa theo nhu cầu thị trường cũng là một trong những nguyên nhân 

phải “giải cứu”, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Intimex cho rằng, hiện chúng ta quá tập trung vào thị trường truyền thống. Khi thị 

trường này gặp khó khăn, các DN không xoay xở kịp và không biết bám vào thị 

trường nào./. 

Dẫn: Vâng! Thưa quý vị và các bạn! Rõ ràng, câu hỏi đặt ra sau mỗi lần 

“giải cứu” là: Đến bao giờ ngành lúa gạo Việt Nam hết cảnh “giải cứu”? Làm thế 

nào để việc sản xuất, tiêu thụ lúa gạo một cách căn cơ, bài bản? Chúng tôi sẽ đề 

cập nội dung này trong bài thứ hai của với tựa đề “Suy nghĩ lớn trên cánh đồng 

lớn” trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe./. 
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THÍCH ỨNG “KÉP” ĐỂ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA GẠO 

BỀN VỮNG Ở ĐBSCL 

 

Bài 2: SUY NGHĨ LỚN TRÊN CÁNH ĐỒNG LỚN 

  Thanh Tùng-Tấn Phong-Lam Hiếu 

(Thời gian từ: 6p56 đến 13p53) 

Dẫn: Thưa quí vị và các bạn! Trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, 

phóng viên Đài TNVN đã đề cập thực trạng năm nào Chính phủ cũng phải “giải 

cứu lúa gạo”.Việc nông dân nhiều nơi ở ĐBSCL còn sản xuất lúa nhỏ lẻ, manh 

mún, mạnh ai nấy làm đã dẫn đến những hệ lụy khó lường, nhất là không có nơi 

tiêu thụ ngay cả khi giá xuống thấp. Đã đến lúc người nông dân nơi đây phải mạnh 

dạn có những suy nghĩ lớn, góp công, góp của tạo ra những cách đồng lớn để đi 

tới sản xuất lớn, tạo ra chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Tiếp theo loạt 

bài “Thích ứng kép để sản xuất, tiêu thụ lúa gạo bền vững ở ĐBSCL”, nhóm 

phóng viên Đài TNVN thường trú khu vực ĐBSCL có bài thứ hai với tựa đề “Suy 

nghĩ lớn trên cánh đồng lớn”. Mời quý vị và các bạn cùng nghe: 

 

(Âm thanh nền) 

Ngắm cánh đồng mênh mông một màu vàng của lúa, anh Nguyễn Văn 

Cường, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang chia sẻ: Anh đồng ý dồn 

hơn 1 ha đất lúa vào cánh đồng lớn hơn 1 ngàn ha do tập đoàn Lộc Trời “điều 

phối” theo quy trình khép kín. Việc hình thành cánh đồng lớn theo nguyên tắc tự 

nguyện của những nông dân có ruộng liền kề nhau, cùng xuống giống một thời 

điểm, chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện “1 phải, 5 giảm” … đã cho 

ra những sản phẩm chất lượng cao, đem lại hiệu quả cao sau mỗi vụ lúa. 

Từ cách làm này mà thời gian qua, mô hình cánh đồng lớn của Tập đoàn Lộc 

Trời lên tới 30.000 ha, quy tụ nông dân sản xuất bài bản; đồng thời xây dựng thành 

công thương hiệu gạo Vibigaba và gạo Hạt ngọc trời. Anh Nguyễn Văn Cường cho 

biết: 
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Băng: Làm như vậy, người nông dân có lợi 3 vấn đề. Chi phí giảm đáng 

kể.Nếu làm trong vùng lúa nguyên liệu thì 1 ha giảm 3 triệu so với bên ngoài.Thứ 

hai là tiếp cận được quy trình kỹ thuật mang tính bền vững.Thứ 3 là không còn 

cảnh được mùa mất giá.Bởi nếu thấy giá thấp thì không bán mà chuyển qua kho 

sấy và chờ giá. 

Liên kết nông dân với doanh nghiệp làm cánh đồng lớn, theo ông Phạm Thái 

Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trung An, ở thành phố Cần Thơ, là cách làm hiệu 

quả, bền vững. Đến nay Công ty Trung An đầu tư, liên kết với nông dân ở 5 tỉnh 

với tổng diện tích hơn 200 ngàn hecta. Công ty ký hợp đồng liên kết với nông dân 

thời hạn tối thiểu 5 năm để trồng lúa; đầu tư toàn bộ vật tư đầu vào, hướng dẫn quy 

trình canh tác và bao tiêu 100% sản lượng. Trước câu hỏi “Làm sao để lúa gạo 

không còn phải giải cứu nữa?” ông Bình tự tin trả lời: “Mô hình cánh đồng lớn liên 

kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với nông dân là giải pháp hữu hiệu nhất, 

bền vững nhất ở ĐBSCL”. 

Tuy nhiên, theo ông Bình, làm cánh đồng lớn hiện còn hai vướng mắc căn 

bản. Đó là cánh đồng lớn nhưng chưa thực sự lớn. Có nơi nông dân chưa đủ niềm 

tin nên ở ĐBSCL chỉ có khoảng vài trăm ngàn hecta làm cánh đồng lớn trong tổng 

số 2 triệu hecta đất trồng lúa là con số quá nhỏ. Bên cạnh đó, ông Bình đề nghị 

“ngân hàng phải đổi mới tư duy cho vay” đối với những doanh nghiệp đầu tư làm 

cánh đồng lớn sản xuất, tiêu thụ lúa gạo: 

(Băng: Tất cả trên thuận dưới hòa, thiếu mỗi tiền. Cái tiền vốn để mà thực 

hiện mô hình cánh đồng lớn đó.Thật sự bây giờ NH cho DN vay kinh doanh XK 

gạo rồi, nhưng mà còn thấp. Còn làm theo mô hình cánh đồng lớn năm 2017 tôi 

cũng đã nói với phó Thủ tướng là Ngân hàng phải thay đổi tư duy cho vay. Cho 

vay ngay từ đầu tiên sản xuất mà khi trước đây bà con nông dân làm một mình thì 

nông dân tự lo vốn. Còn bây giờ DN làm liên kết SX theo mô hình của Bộ NNPTNT 

thì DN phải lo vốn từ đầu chí cuối). 

Vẫn theo ông Phạm Thái Bình, đầu tư cánh đồng lớn cũng chưa đủ, mà 

doanh nghiệp phải có thêm “suy nghĩ lớn”. Công ty Trung An đã nhập khẩu 30 Xi-

lô chứa lúa thay cho kho chứa truyền thống để đảm bảo chất lượng, không mối 

mọt. Nếu có suy nghĩ lớn sẽ không còn phải “giải cứu” lúa gạo; nông dân có lãi và 
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không còn phải lo cảnh rớt giá ngay khi lúa chín vàng trải dài trên khắp Đồng bằng 

châu thổ Cửu Long. 

(Nhạc nền nhẹ nhàng- đổi giọng…) 

Trước khó khăn của người trồng lúa ĐBSCL hiện nay, theo các nhà khoa 

học, “suy nghĩ lớn trên cánh đồng lớn” không chỉ liên kết sản xuất, mà người nông 

dân cần được tiếp cận là làm nông thông minh, sản xuất lúa gạo thích ứng biến đổi 

khí hậu, làm tăng giá trị hạt gạo và tăng năng suất lao động. 

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Duy Cần- Trưởng khoa Phát triển Nông thôn, 

Đại học Cần Thơ cho rằng: Nông dân cần được tiếp cận “tư duy mở”: 

Băng: “Cần có chính sách đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư các ngành hàng trọng 

tâm, ngành hàng lựa chọn cho ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 4.0. Ưu tiên 

đầu tư cho Hợp tác xã vì Hợp tác xã là đơn vị tiềm năng của ứng dụng công nghệ 

cao, đầu tư phải đủ lớn để vận hành được, không đầu tư dàn trải, không theo số 

lượng. 

“Làm nông thông minh” hay “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” là 

những khái niệm không còn mới mẻ và đã có nhiều mô hình sản xuất thành công. 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn RYAN HOLDING JSC cho biết, 

những năm qua nhiều nông dân ở Trà Vinh áp dụng canh tác lúa thông minh thích 

ứng biến đổi khí hậu. Mỗi vụ đã giúp nông dân giảm hơn 30% lượng nước tưới; 

hơn 40% lượng phân bón; giảm hơn 50% tiền công, hơn 50% lượng giống. Đặc 

biệt giảm hơn 50% sâu bệnh và giảm tác động xâm nhập mặn. Trong khi đó, năng 

suất lúa lại tăng từ 10-20%, tăng doanh thu gấp đôi với mô hình canh tác lúa - vịt. 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ khẳng định: canh tác lúa thông minh trên nền tảng ứng 

dụng các thiết bị công nghệ là cách làm rất cần thiết và là hướng đi tất yếu trong 

sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL thời gian tới: 

   Băng: “Trong 3 năm qua từ khi là một người làm doanh nghiệp, một người làm 

về khoa học, sau đó làm nông dân thì tôi thấy đó là cái thực hiện được. Thì hy 

vọng mình tạo mọi cơ chế, mọi sức lực của mình để tạo ra môi trường làm việc văn 

minh hơn, môi trường vận hành văn minh hơn để sáng tạo, ứng dụng công nghệ 

thông minh vào ruộng đồng mình cho bà con nông dân mình giàu có hơn” 
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Từ thực tiễn cho thấy, nếu chỉ dựa vào những ưu đãi của thiên nhiên, canh 

tác lúa theo tập quán sẽ tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới cả về sản 

lượng cũng như giá trị. Như vậy người nông dân sản xuất lúa gạo vẫn cứ nghèo so 

với mặt bằng xã hội.Và muốn vươn lên thì vấn đề cốt lõi là tự thân nông dân cũng 

cần từng bước thay đổi, để có “suy nghĩ lớn, trên cánh đồng lớn”. 

Dẫn: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 2 trong loạt bài “Thích ứng kép để sản 

xuất, tiêu thụ lúa gạo bền vững ở ĐBSCL” với nhan đề “Suy nghĩ lớn trên cánh 

đồng lớn”. Trong chương trình thời sự sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các 

bạn bài thứ 3 với nhan đề “Liên kết nông dân thay vì chờ thương lái”. Mời quý vị 

và các bạn chú ý đón nghe./. 
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THÍCH ỨNG “KÉP” ĐỂ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ 

LÚA GẠO BỀN VỮNG Ở ĐBSCL 

 

Bài 3: LIÊN KẾT NÔNG DÂN THAY VÌ CHỜ “THƯƠNG LÁI” 

 Thanh Tùng-Tấn Phong-Lam Hiếu 

(Thời gian từ: 13p54 đến 20p52) 

Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! ĐBSCL có 2 triệu hecta đất trồng lúa và có 

thể gieo trồng quanh năm. Tuy vậy, phần lớn nông dân trong vùng vẫn sản xuất 

nhỏ lẻ, yếu thế; vai trò của HTX hạn chế, các doanh nghiệp chủ yếu tham gia khâu 

cuối của chuỗi giá trị, ít quan tâm đến lợi ích của nông dân nên giữa nông dân với 

HTX, giữa HTX với doanh nghiệp cần có đủ niềm tin để liên kết chặt chẽ trong sản 

xuất, tiêu thụ lúa gạo. Tiếp tục loạt bài “Thích ứng kép để sản xuất, tiêu thụ lúa 

gạo bền vững ở ĐBSCL”, nhóm PV Đài TNVN có bài: “Liên kết nông dân, thay vì 

chờ thương lái”. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. 

 (Âm thanh nền) 

Tháng 3, ĐBSCL nắng như đổ lửa. Cánh đồng cặp hai bên Quốc lộ 61C ở 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chất ngồn ngộn những bao lúa Đông Xuân 

vừa thu hoạch. Bà Trịnh Thị Cẩm Hồng ở huyện châu thành A, tỉnh Hậu Giang cho 

biết: Vụ lúa Đông Xuân năm nay, thương lái mang giống lúa thơm RVT đến bán 

cho bà gieo sạ 9 công đất và giao kèo sẽ mua với giá hơn 6.000 đồng/kg. Tuy 

nhiên đến ngày thu hoạch giá lúa sụt giảm, thương lái hẹn lần, hẹn lữa mãi rồi cuối 

cũng “bỏ cọc”. Bà Hồng đành phải giữ đống lúa chất ven đường ngóng chờ thương 

lái khác: 

Băng: “Lúc đầu bao tiêu cho mình giá 6 ngàn rưỡi, giá sàn đó, còn nếu lên 

thì nó cho lên, còn sụt thì nó cũng tính cho mình giá 6 ngàn rưỡi mà bây giờ nó bỏ 

cọc. Không có thương lái lại mua rầu muốn chết luôn, trông cho có người mua là 

được rồi đó” 

Trong khi bà Hồng và nhiều nông dân khác đang chạy vạy khắp nơi tìm 

thương lái để bán lúa, thì 21 xã viên HTX nông nghiệp Tân Phú A ở xã Tân Bình, 
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huyện Phụng Hiệp, giáp ranh với huyện Châu thành A, cách bà Hồng không xa, 

vẫn có niềm vui trọn vẹn với vụ lúa Đông Xuân. Toàn bộ 52 ha lúa với sản lượng 

hơn 450 tấn đã được công ty Ngọc Quang Phát ở Thốt Nốt bao tiêu với giá từ bằng 

đến cao hơn giá thị trường. Ông Phạm Văn Hậu- Giám đốc Hợp tác xã Nông 

nghiệp Tân Phú A, huyện Phụng Hiệp cho biết: 

Băng: “Các thành viên trong HTX không còn sợ cảnh không có thương lái 

thu mua bởi mình đã ký hợp đồng rồi. Còn về vấn đề giá cả thì do giá cả mặt bằng 

của Hậu Giang mình thôi, thì chỗ nào cao nhất thì công ty lấy bằng cái giá cao 

nhất”.  

       Riêng vụ lúa Đông xuân này, toàn tỉnh Hậu Giang có gần 23.200ha trong tổng 

số hơn 78.400ha xuống giống được doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu với giá 

từ bằng đến cao hơn giá thị trường, chiếm gần 30%. Những diện tích lúa này tập 

trung tại các Hợp tác xã nông nghiệp đã ký kết từ đầu vụ với các doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh. 

Không riêng các Hợp tác xã của Hậu Giang, những nông dân tại các Hợp tác 

xã ở các tỉnh, thành khác khu vực ĐBSCL đều tiêu thụ được lúa không chỉ vụ 

Đông Xuân này. Ông Huỳnh Đăng Khoa- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám 

đốc HTX nông nghiệp Rạch Lọp ở xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

cho biết: Hợp tác xã Rạch Lọp  có gần 370 ha trồng lúa. Từ khi thành lập đến nay 

Hợp tác xã cũng làm được 7 vụ lúa và chưa vụ nào gặp khó khăn trong việc tiêu 

thụ: 

Băng: “Đối với người dân ngoài thành viên Hợp tác xã đó tìm đối tác bao 

tiêu rất là khó, thương lái đặt cọc đến lúa tuột thì họ bỏ chạy hết. Còn riêng đối 

với người trong thành viên Hợp tác xã đó thì họ được Hợp tác xã bao rồi, đã 

thương thảo giá. Từ đó người ta đến, người ta thu mua, ký kết một giá một. Họ đến 

mua cũng không dám ép giá, làm như thế thì họ sợ sau này sẽ không mua được 

nữa.Tôi thấy cái hiệu ứng này rất là tích cực”. 

Từ kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, ông Huỳnh Đăng Khoa- cho rằng: 

Nông dân vào Hợp tác xã không chỉ đơn thuần tiêu thụ lúa được dễ dàng mà còn 

hưởng lợi từ nhiều mặt khác. Nhận thấy lợi ích từ khi trở thành thành viên Hợp tác 

xã nên thời gian qua có rất nhiều nông dân tự nguyện làm đơn xin tham gia. Ban 

đầu Rạch Lọp chỉ có 412 thành viên, nay đã tăng lên 514 thành viên. Chỉ hơn 1 
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năm hoạt động, lợi nhuận tăng cho các thành viên Hợp tác xã xấp xỉ 500 triệu 

đồng. 

Đồng Tháp là một trong những địa phương sản xuất lúa gạo lớn của 

ĐBSCL. Ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng cần xác lập tầm 

nhìn dài hạn hơn đối với ngành lúa gạo, với việc thoát khỏi “tư duy mùa vụ và 

thương vụ” để tạo sinh kế bền vững đối với hàng chục triệu nông dân đồng bằng 

sông Cửu Long. Theo ông Hoan, để vượt qua những “lận đận” trong sản xuất và 

tiêu thụ lúa gạo, thì không nên tiếp tục sản xuất cá thể, mạnh ai nấy làm: 

Băng: Nông sản Việt, trong đó có ngành hàng lúa gạo, để không tiếp tục bị 

giải cứu, để nông dân không còn ngồi trên đống lửa, cần một chương trình hành 

động cụ thể , đồng bộ , liên tục, kiên trì để thoát khỏi lời nguyền “chi phí cao, chất 

lượng kém”. Để vượt qua lời nguyền đó, không thể tiếp tục sản xuất cá thể , mạnh 

ai nấy làm, mà phải cùng hợp tác với nhau một cách tự nguyện. Điều đó cho thấy 

hợp tác xã là giải pháp duy nhất trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. 

Triển khai Quyết định số 445 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án 

thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại ĐBSCL”, đến nay 

toàn vùng đã thành lập 176 HTX nông nghiệp, trong đó 111 HTX liên kết các 

doanh nghiệp bằng 63%, với tổng diện tích đất sản xuất tham gia ký kết hơn 

28.600 hec-ta. Con số này còn quá nhỏ, chưa đủ sức lan tỏa so với tiềm năng, thế 

mạnh tự nhiên của ĐBSCL. Trong khi số lượng thành viên và diện tích trung bình 

của các HTX còn thấp, thì việc liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với doanh 

nghiệp chưa chặt chẽ, tình trạng phá vỡ hợp đồng xảy ra thường xuyên. Ông 

Huỳnh Hữu Trung Nhân, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu Kiên Giang nêu ví dụ: Năm 2018 công ty dự kiến bao tiêu 3.000 

ha, nhưng chỉ ký được 1.500 ha với khoảng 10 ngàn 500 tấn lúa, do HTX không 

chịu ký: 

          Băng: Bao tiêu thì cũng làm theo chương trình của Chính phủ nhưng đến khi 

thu hoạch thì không mua được bao nhiêu cả vì bao tiêu thật ra chỉ mang tính chất 

hình thức vì khi giá lên nông dân không bán cho mình. Hằng năm công ty chỉ mua 

được 1-2 ngàn tấn lúa, trong khi ký bao tiêu tới 20 ngàn tấn. Hầu hết là như vậy, 

vì khi giá lên công ty ko thu mua kịp so với hàng xáo. Nông dân cũng không giữ uy 
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tín với doanh nghiệp. Đội ngũ của mình đi thu mua ko bằng đội ngũ của  thương 

lái. 

Rõ ràng vai trò của HTX trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL là rất lớn 

nên việc tạo niềm tin cho nông dân với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp hết sức 

cần thiết. Nhiều ý kiến cho rằng, nhà nước cần tăng cường cơ chế khuyến khích, hỗ 

trợ về thuế và vốn để HTX và doanh nghiệp đồng hành, giúp nông dân dễ dang 

thiêu thụ lúa gạo và từng bước nâng cao thu nhập trong chuỗi giá trị, thay vì bị 

động, ngóng chờ thương lái. 

Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 của loạt bài “Thích ứng kép để sản xuất, 

tiêu thụ lúa gạo bền vững ở ĐBSCL”. Phần cuối của loạt bài này với nhan đề 

“Tầm nhìn mới cho ngành lúa gạo” sẽ được chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các 

bạn trong chương trình thời sự sau./. 
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THÍCH ỨNG “KÉP” ĐỂ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ 

LÚA GẠO BỀN VỮNG Ở ĐBSCL 

 

Bài 4: TẦM NHÌN MỚI CHO NGÀNH LÚA GẠO 

  Thanh Tùng-Tấn Phong-Lam Hiếu 

(Thời gian từ: 20p53 đến 27p43) 

Thưa quý vị và các bạn.Như trong các bài viết trước đã phân tích: Tuy đạt 

nhiều thành tựu trong sản xuất nông nghiệp nhưng nông dân ĐBSCL vẫn đối mặt 

với nhiều khó khăn. Để phát triển bền vững bằng việc đa dạng hóa sản xuất, có 

những vấn đề mà tự thân người nông dân không dễ gì vượt qua.Mặt khác, sự yếu 

kém về cơ chế điều hành, thiếu định hướng về thị trường cũng như hạn chế trong 

tổ chức lại sản xuất ở ĐBSCL là những trở ngại không nhỏ.Trong phần cuối loạt 

bài “Thích ứng kép để sản xuất, tiêu thụ lúa gạo bền vững ở ĐBSCL”, nhóm 

phóng viên Đài TNVN –thường trú khu vực ĐBSCL nêu vấn đề “Tầm nhìn mới cho 

ngành lúa gạo”. 

 

        Theo Bộ NNPTNT, nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong top 3 quốc gia 

xuất khẩu gạo trên thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Sản lượng lúa của Việt 

Nam từ 42 - 45 triệu tấn, sản lượng gạo từ 26 - 29 triệu tấn/năm.Gạo Việt đã xuất 

khẩu tới khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, giá trị xuất khẩu đã tăng hơn so 

với trước. 

Tuy nhiên, những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường thế giới đã cho 

thấy sự “hụt hơi” trong việc tiếp cận xuất khẩu và phát triển thị trường lúa gạo 

trong nước.  

          Giáo sư-Tiến sĩ Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện khoa học Nông 

nghiệp miền Nam cho rằng thương hiệu luôn xây dựng trên một nền tảng chất 

lượng cao, được công nhận và được ghi nhớ trong nhận thức của người tiêu dùng, 

được  kiểm soát chất lượng và dễ dàng truy xuất nguồn gốc: 
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Băng: Cách làm nhỏ lẻ một nông dân nửa ha, một ha không thể nào Việt 

Nam có thương hiệu được. Và mô hình cánh đồng lớn nếu thành công thì chúng ta 

sẽ tổ chức lại sản xuất thành công.Điều kiện thứ 2 là cần xây dựng lại chiến lược 

xuất khẩu gạo với thương hiệu quốc gia.Trong chuỗi giá trị đó thì có sự tham gia 

rất lớn của các doanh nghiệp lớn. 

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam phải cạnh tranh khốc 

liệt do Thái Lan bán chào với mức giá thấp; Trung Quốc tiếp tục áp thuế nhập khẩu 

gạo ở mức cao; Các nước nhập khẩu tăng cường đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về an 

toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Cung vượt cầu, đã gây áp lực tiêu thụ lúa 

gạo của nước ta.Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là cây lúa và người trồng lúa đang 

và cần được tiếp sức trong cuộc chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang 

“kinh doanh nông nghiệp” bằng các bài toán kinh tế. 

Song song với việc xây dựng và phát triển thương hiệu gạo quốc gia, theo 

thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh: cần sớm chính quy hóa sản xuất 

lúa gạo. Bởi hiện các nước nhập khẩu cũng đa dạng hóa nguồn nhập khẩu tránh 

phụ thuộc vào một thị trường: 

Băng: Việt Nam cần thực hiện tối ưu hóa nguồn cung. Nếu sản lượng cả 

nước vào khoảng 5 triệu tấn thì đầu ra, tiêu thụ đơn giản hơn, nhưng tăng lên 6-7 

triệu tấn thì lại là cả vấn đề. 

Bên cạnh nỗ lực giải quyết bài toán thị trường cung cầu thì tình trạng biến 

đổi khí hậu, khô hạn, nước biển dâng, xâm nhập mặn đã và đang có những diễn 

biến bất lợi, tác động đến sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa. Cùng với đó là sự 

thay đổi căn bản về nguồn nước ở thượng nguồn sông MêKông do hoạt động kinh 

tế của các quốc gia đầu nguồn là bài toán khó đặt ra đối với ĐBSCL trong chiến 

lược phát triển bền vững. PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện 

Kinh tế Việt Nam cho rằng, nước ta không nên tiếp tục chuyển tất cả những giá trị 

của đất, nước, môi trường, đa dạng sinh học thành tiền thông qua lúa gạo vì việc sử 

dụng tài nguyên như vậy là không hiệu quả: 

Băng:“Chúng ta theo đuổi chiến lược sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa 

nước chạy theo mục tiêu tăng trưởng sản lượng cao, không phải chất lượng lúa 

gạo. Chạy theo sản lượng như thế tốn rất nhiều nguồn lực, phân bón, nước, xăng 

dầu,vv… Chúng ta phải thay đổi cấu trúc sản xuất lương thực sau khi đã đảm bảo 
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an ninh lương thực, chọn giống lúa chất lượng cao; cần giảm bớt diện tích trồng 

lúa để không bị động về nước.” 

Mặc dù có những tồn tại và thách thức lớn, song sản xuất lúa gạo vẫn là thế 

mạnh của vùng ĐBSCL; vẫn là ngành hàng có nhiều thời cơ do nhu cầu tiêu thụ 

lúa gạo trên thế giới vẫn tiếp tục tăng 70% so với hiện nay để nuôi sống 9 tỷ người 

vào năm 2050. Theo Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường, ngành 

nông nghiệp đang tổng kết chương trình an ninh lương thực, trong đó sẽ tính toán 

giảm 500 ngàn héc ta trên tổng số gần 4 triệu hecta đất trồng lúa để thay thế các 

nông sản khác có giá trị cao hơn. Do đó ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam sẽ có 

“một tầm nhìn” mới đi kèm những hoạch định chiến lược phù hợp, đem lại giá trị 

gia tăng tốt nhất cho người trồng lúa ở Việt Nam và các doanh nghiệp lúa gạo: 

Băng: Cần thực hiện tái cơ cấu cả 3 mặt. Một là khâu sản xuất mà linh hồn 

là liên kết.Không liên kết thì không thắng lợi, không liên kết, tiêu thụ khó.Thứ 2 là 

chế biến và thứ 3 là tổ chức thị trường.Một điểm quan trọng là quan tâm thị 

trường trong nước. Bởi hiện nay đã gần 100 triệu dân rồi, với 33 triệu công nhân, 

40%  dân số thành thị. Vì vậy có những gu chọn lựa khác nhau, phải sản xuất theo 

nhu cầu từng vùng. Như vậy phải thực hiện cả 3 trụ sản xuất – chế biến – thị 

trường đều phải tổ chức lại thật tốt. Cùng với đó giảm diện tích theo định hướng. 

ĐBCSL là “vựa lúa” lớn nhất cả nước với 2 triệu hecta đất lúa, chiếm 60% 

sản lượng và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tuy vậy, nông dân sản xuất 

lúa gạo ở ĐBSCL vẫn nghèo, mỗi hộ canh tác 3 vụ lúa thu được lợi nhuận 35 đến 

40 triệu đồng/ha/năm, thấp hơn 2,7 lần so với Thái Lan; thấp hơn 1,5 lần so với 

Indonesia và Philippines. 

Do đó để thích ứng “kép” trong sản xuất lúa gạo và nâng cao thu nhập cho 

nông dân, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ liên kết, phát triển mạnh 

các HTX; tạo cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cánh đồng lớn tại 

ĐBSCL. Bên cạnh đó phải chú trọng định vị thương hiệu, nâng cao chất lượng để 

tăng cường khả năng cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam trên thị trường nội địa và 

quốc tế./. 

 

 


