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 NHẠC HIỆU   

Hồng Lê Kính chào quý thính giả và bà con nông dân đang đến với chương trình Nông 

nghiệp – Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. 

(lồng nhạc) 

Thưa quý thính giả, thưa bà con nông dân! Trong thời gian gần đây, khi nói 

về nông nghiệp nông thôn, chúng ta thường nghe nhắc đến cụm từ “nông 

nghiệp thông minh” hay “nông nghiệp 4.0”. Theo các chuyên gia, đây sẽ là 
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một trào lưu mới dẫn dắt tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam nói 

chung, ĐBSCL và Đồng Tháp nói riêng trong thời gian tới. Chương trình 

Nông nghiệp – Nông thôn hôm nay sẽ bao gồm những nội dung xoay quanh 

vấn đề này. 

(hết lồng nhạc) 

Tham gia chương trình, chúng tôi có mời đến phòng thu ông Ông Lê Minh 

Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, người được mệnh danh là “Kiến trúc sư 

trưởng của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” để cùng 

trao đổi với quý thính giả và bà con về chủ đề này. 

 

Anh Hoan Xin chào Hồng Lê, chào quý thính giả và bà con nông dân đang nghe chương trình 

chuyên đề Nông nghiệp – Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng 

Tháp. 

  

Hồng Lê Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, thưa 

bà con nông dân! Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Nông nghiệp 

thông minh có thể hiểu là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt 

là công nghệ thông tin trong tất cả các khâu từ sản xuất, đến tiêu thụ, mục 

tiêu không gì khác hơn là tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn cho người sử 

dụng, đồng thời mang lại thu nhập cao cho nông dân. Đây được xem là xu 

hướng của nông nghiệp thế giới hiện nay. Tại Đồng Tháp, đề án tái cơ cấu 

nông nghiệp của tỉnh cũng đang hướng thẳng đến mục tiêu này, tuy nhiên cái 

cách mà nhiều nông dân Đồng Tháp áp dụng có thể xem là nông nghiệp thông 

minh hay không thì chắc có lẽ phải nhờ đến sự đánh giá của ông Lê Minh 

Hoan sau khi nghe câu chuyện đang diễn ra tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự, 
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tỉnh Đồng Tháp do phóng viên chương trình vừa thực hiện.  

PS 1  

Mạnh Thường 

PHẦN 1: CHUYỆN Ở HỒNG NGỰ 

 Xin chào quý thính giả! Hiện tôi đang có mặt tại Nông trại Tâm Việt ở 

huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 1 không gian bao la thoáng đãng. 1 

ngôi nhà nhỏ giữa đồng, giàn bầu chi chít hoa vàng bên bờ ruộng và kề bên đó là 

ruộng sen đang thơm ngát hương... Bên cạnh tôi là Anh Võ Văn Tiếng, chàng trai 

9X với biệt danh “chú ngựa ô can trường”, người đã xây dựng nên nông trại này. 

Cách đây 3 năm, anh Tiếng bắt đầu trồng lúa sạch với chỉ có 3ha đất nhà. Trồng 

lúa sạch là thế nào, thời điểm đó, còn chưa có nhiều người biết được. Bây giờ, 

Nông trại Tâm Việt có quy mô đến 40ha.  

PB VÕ VĂN TIẾNG 

 Chia nông trại Tâm Việt, qua phà Long Khánh, tôi đến với khu vườn công 

nghệ Israel, của anh Trần Thanh Tiền, một nông dân 9X khác, ở.... Ấn tượng của 

tôi là như đang bước vào khu nhà kính ở những trung tâm nông nghiệp công nghệ 

cao hẳn hoi. Những hàng dưa lưới xếp đều tăm tắp trên chậu, tươi mát. Mỗi nhà 

trồng đều được trang bị thiết bị tưới nhỏ giọt, thiết bị kiểm soát sâu bệnh được kết 

nối với điện thoại di động của ông chủ trại Trần Thanh Tiền, để mỗi khi cần, dù ở 

đâu, anh chỉ cần lấy ra, bấm bấm vài cái là xong. 

 PB TRẦN THANH TIỀN 

(Nhạc cắt) 

  

Hồng Lê Vâng, thưa ông Lê Minh Hoan, ông đánh giá như thế nào về 2 mô hình nông 

nghiệp khá đặc biệt diễn ra ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa rồi. Theo 
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ông thì đó có phải là một kiểu của nông nghiệp thông minh không? 

Anh Hoan Thông minh đâu chỉ là máy móc. Suy cho cùng, thông minh hay không vẫn cần 

phải đánh giá dựa trên kết quả đầu ra. Thông minh là tạo ra hiệu quả tốt nhất từ 

những gì mình đang có. Cùng với đó, nếu nhìn vào mục tiêu tạo ra sản phẩm nông 

nghiệp an toàn, đồng thời mang lại thu nhập cao cho nông dân thì rõ ràng mô hình 

Nông trại Tâm Việt của anh Võ Văn Tiếng cũng có thể xem là một cách làm nông 

nghiệp thông minh. 

  

Hồng Lê Vâng, cá nhân nhân tôi cũng thống nhất với đánh giá này của ông. Thông 

minh có thể là chuyện làm mới hơn cho cái đang có như ứng dụng máy móc 

kỹ thuật mới, nhưng cũng có thể là làm đúng lại cái đã bị làm sai, đó là khai 

thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ thiên nhiên, thay cho việc sử dụng phân thuốc 

hóa học tràn lan. Điều đáng phấn khởi là hiện nay, 2 xu thế này đang dần 

được mở rộng trong sản xuất nông nghiệp ĐBSCL nói chung và Đồng Tháp 

nói riêng thông qua sự đầu tư tiếp sức của các tổ chức quốc tế cũng như cộng 

đồng doanh nghiệp. Xin mời quý thính giả, mời bà con nông dân và ông Lê 

Minh Hoan tiếp tục theo dõi câu chuyện tiếp theo của chúng tôi diễn ra tại 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để cảm nhận rõ hơn về điều này.  

  

PS 2 

Thanh Trường 

PHẦN 2: CHUYỆN Ở THÁP MƯỜI 

  

Thưa quý thính giả, tôi đang có mặt ở mô hình canh tác lúa lý tưởng xã Mỹ 

Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Trước mắt tôi là cánh đồng hơn 7,5 héc ta 

trước giờ thu hoạch, một màu vàng rực đang kéo dài ngút ngàn, những hạt lúa 

nặng trĩu báo hiệu mùa màng bội thu. Cánh đồng lúa này được xuống giống vào 

tháng 10/2017 do Công ty RyNan Smart Fertilizers. Tôi vẫn còn nhớ như in sự háo 
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hức, thích thú của bà con nông dân có mặt trên cánh đồng này cách đây hơn 3 

tháng. Bởi đó là lần đầu tiên họ được nghe, được thấy tận mắt những chiếc máy 

cấy 3 trong 1, những hạt phân bón thông minh, bộ thiết bị quản lý nước tự động 

thông qua điện toán đám mây. Và bây giờ, sau hơn 100 ngày canh tác, cánh đồng 

đã bước vào thu hoạch. 

 

Nắng lên cao cũng là lúc máy gặt đập liên hợp bắt đầu xuống ruộng, nhiều 

nông dân cũng đã có mặt, sôi nổi trao đổi với nhau về thành quả mùa vụ. Trong số 

đó có anh Nguyễn Văn Thuận, một trong những chủ ruộng tiên phong tham gia mô 

hình canh tác lý tưởng. Anh Thuận phấn khởi cho biết đây là vụ lúa mà anh canh 

tác cảm thấy nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời mấy chục năm làm nông dân của 

mình. 

Mình cấy vùi phân thì nó khác hơn so với mô hình mình làm thông 

thường đó giờ. Điều tiết nước bằng điện thoại cho nên khỏe được khâu mình ra 

đồng. Công ty lắp đặt cho mình, cài vô điện thoại, mình chỉ cần mở điện thoại 

ra coi nước thiếu thì mình bấm để trạm bơm vô vậy thôi, nó cũng dễ chứ không 

có gì khó hết 

 

1 bao, 2 bao, rồi 3 bao, những thành quả đầu tiên đang được rải đều trên 

khắp cánh đồng. Năng suất mỗi công lúa vào khoảng 800kg. Đúng thật là với cách 

là mới này, nông dân vừa được giảm công sức, vừa giảm chi phí. Anh Đào Tấn 

Đạt, một nông dân ở gần đó cũng đã có mặt từ lúc bắt đầu thu hoạch, cẩn thận 

kiểm đếm từng bao lúa, nhẩm tính thành quả. Anh Đạt khẳng định, với những gì 

anh và những nông dân ở đây nhìn thấy được, bà con chắc chắn sẽ đăng ký tham 
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gia canh tác lý theo kỹ thuật này ngay vào vụ tiếp theo khi địa phương có kế hoạch 

mở rộng mô hình lên 170 ha. Anh Đạt nói: 

 

Ở đây nông dân cũng đăng ký vô mô hình nhiều. Mùa sau tôi cũng muốn 

tham gia cấy theo mô hình này để nhẹ chi phí, áp dụng điện thoại, quá thông 

minh rồi, rất là hay 

Tạm biệt những người nông dân Mỹ Đông, tôi đến với xã Mỹ Hòa, cũng ở 

huyện Tháp Mười, nơi có mô hình của dự án phát triển sinh kế bền vững mà Tổ 

chức Bảo tồn Thiên thiên Quốc tế IUCN và Công ty Coca Cola phối hợp hỗ trợ 

nông dân triển khai.  

Ngồi trên chiếc chẹt nhỏ băng qua con kênh, tôi đến nhà ông Nguyễn Ngọc 

Hơn, còn gọi là Hai Hơn, một nông dân có thâm niêm trong việc trồng sen làm du 

lịch. Mặc dù đang phải bận tiếp 01 đoàn khách, ông Hai Hơn vẫn ưu ái dành thời 

gian để chia sẻ về mô hình. Điều mà ông tự hào nhất là mình đã được tổ chức quốc 

tế chọn để làm điểm trình diễn cho những nông dân xung quanh tai nghe, mắt thấy 

rồi làm theo.  

Tôi cũng đắng đo lắm, người ta sẽ đưa tiền mình nhưng không biết người 

ta thu lại lợi nhuận gì. Tôi hỏi lại khi tham gia mấy chủ hỗ trợ hết, thì nhận lại 

gì. Mấy chú trả lời tôi làm mô hình để vận động nông dân thấy mô hình chú làm 

đây tốt ngừoi ta sẽ làm theo. Nông dân phải thấy thì mới làm, mình đưa mô 

hình ra trước, ổng đến ổng tham quan, ổng thấy cái này làm kinh tế tốt thì ổng 

phải xin làm thôi 

Sau câu chuyện của mình, chú Hai Hơn hào phóng cho mượn 01 chiếc 
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xuồng máy chở tôi đến thăm nhà ông Trần Văn Kịch, một nông dân gần đó. 

Xuồng cập bến, tôi hoa mắt với cánh đồng sen 4,5 ha đang thời kỳ ra hoa rực rỡ. 

Mùa này nước đã cạn, nhưng ruộng sen nhà ông Kịch vẫn còn đầy nước, dư dả để 

tưới cho những thửa vườn, mảnh ruộng kề bên nếu xảy ra hạn hán cục bộ.  Bên 

dưới sen, ông Kịch nuôi thêm cá đồng. Vậy là cùng với sen, ông có thêm một 

nguồn thu nhập nữa. Ông Trần Văn Kịch nói: 

Mình là dân Đồng Tháp, lấy cái gốc mình Đồng tháp phải có sen. Chỗ dự 

án cũng hỗ trợ thêm nuôi cá thêm, nên mình thấy có lợi mình làm. Vừa có cá 

đồng, rồi cá trê, cá rô, cá sặc rằn. Khoảng 2,5 tháng nữa thu hoạch sen, rồi 

quay lại trồng lúa, nếu trồng lúa đạt thì quay lại trồng sen nữa. Nếu sen mà có 

giá từ 15k trở lên thì tiếp tục làm. Năm tới 2018 thì cũng được khoảng thêm 10 

mấy hộ. 

Được biết, với cách làm tương tự như ông Hơn, ông Kịch, Dự án phát triển 

sinh kế bền vững của Tổ chức Bảo tồn Thiên thiên Quốc tế IUCN và Công ty Coca 

Cola phối hợp sẽ tập trung hỗ trợ cho nông dân 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và An 

Giang với diện tích khoảng 450 ha. Sen/lúa, sen/cá, sen/du lịch, 3 mô hình mà 

IUCN đưa ra có thể nói là hoàn toàn mang tính tự nhiên, phù hợp với đặc trưng và 

tập quán sinh kế truyền thống của nông dân Đồng Tháp Mười, từ đó hướng người 

dân ở đây đến với sản xuất xanh, sản xuất bền vững trước những biến đổi khắc 

nghiệt của khí hậu. Trao đổi qua điện thoại, tiến sĩ Dương Văn Ni, giảng viên 

Trường Đại học Cần Thơ, cố vấn của dự án cho biết: 

Nếu dự án có thể đưa ra một giải pháp thí điểm để giải quyết những vấn 

đề thử thách về kỹ thuật, thị trường thì người nông dân sẽ được hưởng lợi từ dự 
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án này dựa trên những sinh kế dựa vào mùa nước lũ. Người nông dân là người 

chọn lựa cuối cùng, đối với nông dân thì tránh nói nhiều, có mô hình thực tiễn 

cộng với thị trường ổn định, tin rằng nông dân tự quyết định sinh kế của họ. 

Trong bối cảnh thế giới đang phát triển như vũ bão, trước thực trạng nông 

nghiệp còn nhiều trăn trở của Đồng Tháp nói riêng hay ĐBSCL nói chung, chắc 

chắn bà con nông dân không ai muốn tụt lại phía sau. Những chấm xanh nhỏ bé 

như cánh đồng lúa lý tưởng hay cánh đồng sen của dự án phát triển sinh kế bền 

vững ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp rồi đây sẽ được nhân rộng với sự tiếp 

sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước. 

Tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để làm mới hơn cái đang có, hoặc quay trở 

lại tận dụng tối ưu tiềm năng lợi thế từ thiên nhiên để làm đúng lại cái đang bị làm 

sai, dù là cách nào thì bà con nông dân cũng sẽ sớm hướng đến sản xuất thông 

minh hơn để cùng nhau tạo ra nền nông nghiệp sạch, xanh và sản xuất bền vững./. 

(Nhạc cắt) 

Hồng Lê Thưa ông Lê Minh Hoan, với những gì vừa được nghe, tôi cho rằng xu hướng 

sắp tới của nông dân Đồng Tháp sẽ là sản xuất thông minh hơn bằng cách 

ứng dụng tối đa thành tựu khoa học kỹ thuật kết hợp với khai thác tốt hơn 

tiềm năng lợi thế từ thiên nhiên. Theo ông thì điều này có nên được tích hợp 

như là một phần tiếp theo trong thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp thời gian tới? 

  

Anh Hoan    

Hồng Lê Thưa quý thính giả, thưa bà con nông dân! Như chúng tôi đã nói từ đầu, 

Nông nghiệp thông minh đang là xu hướng chung của thế giới, trong đó có 
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Việt Nam. Hơn nữa, nước ta có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh 

lương thực toàn cầu nên chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ bạn bè 

quốc tế để tiếp cận nhanh hơn với nông nghiệp thông minh. Điều này đã được 

các chuyên gia đề cập tại buổi hội thảo quốc tế với chủ đề “Nông nghiệp thông 

minh – Cơ hội và thách thức cho nông nghiệp Việt Nam” diễn ra tại TP Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 25/01/2018. Hội thảo do Bộ Khoa học và Công 

nghệ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại sứ 

quán Úc tổ chức, thu hút hơn 200 đại biểu đại diện cho các tỉnh thành 

ĐBCSL, các viện trường, doanh nghiệp và nông dân tham dự. Sau đây là ghi 

nhận của phóng viên chương trình tại hội thảo, mời quý vị cùng nghe! 

PS 3 

Mạnh Thường 

PHẦN 3: HỘI THẢO NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 

Phát biểu tại hội thảo này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm 

Đại Dương cho biết, tại ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung, các doanh nghiệp 

đã bước đầu bắt nhịp với thế giới trong đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ, tạo 

nên một nền nông nghiệp Việt Nam đang thay đổi nhanh như hiện nay. Tại Đồng 

Tháp, đã xuất hiện đây đó những mảnh vườn, thửa ruộng canh tác trong nhà màng, 

nhà kính, quản lý nước bằng điện thoại, sử dụng phân bón thông minh, tưới tự 

động và nhiều nhất là cơ giới hoá các khâu từ gieo trồng đến thu hoạch, từ đó giúp 

tiết kiệm chi phí sản xuất và gia tăng giá trị nông sản. Tuy nhiên, theo nhiều 

chuyên gia tại hội thảo, do trình trạng manh mún nhỏ lẻ đặc thù, nông nghiệp Việt 

Nam sẽ rất khó ứng dụng đồng bộ công nghệ thông minh như thế giới. Đồng thời, 

do mặt bằng trình độ chung của nông dân cũng còn hạn chế, nên Việt Nam cần 

phải có giải pháp thích hợp khi ứng dụng thành tựu của nông nghiệp thông minh. 
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Liên quan đến vấn đề này, GS Nguyễn Ngọc Điệp, đến từ…..chia sẻ. 

PB GS Nguyễn Ngọc Điệp: ..... 

Cũng tại hội thảo, đại diện của Tổ chức nghiên cứu Khoa học và công 

nghiệp Úc, gọi tắt là SCIRO cũng chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia từ Châu 

Phi, đến Ấn Độ và Indonesia. Bài học thành công của các quốc gia này là sự kết 

nối của các nhà khoa học vào từng khu vực sản xuất, trang trại của nông dân. Tại 

Việt Nam, sau quá trình thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp thời gian gần đây, một 

bộ phận lớn nông dân đang ở trong tâm thế sẵn sàng thay đổi. Cùng với đó, với tư 

cách là vựa sản xuất lương thực lớn của khu vực và thế giới, các tổ chức quốc tế 

cũng sẵn sàng giúp đỡ để Việt Nam tiếp cận với thành tựu của nông nghiệp thông 

minh. Ông Micheal Battalia, đại diện tổ chức SCIRO nói: 

PB Ông MICHEAL BATTALIA..... 

Cũng tại hội thảo này, các chuyên gia khác cũng đóng góp nhiều ý kiến 

xoay quanh việc tận dụng cơ hội và phát triển NNMT tại ĐT. Chẳng hạn như: TS 

Nguyễn Thanh Mỹ Giám đốc Công Ty rynan smart fertilizers với giải pháp giúp 

nông dân cảnh báo độ mặn, phèn, điều khiển mực nước cho NN qua điên thoại; 

Công ty cơ khí Bùi Văn Ngọ chia sẻ về vấn đề Cơ giới hóa máy móc thế nào để 

hưởng thành quả từ cuộc CM 4.0.  

(Nhạc cắt) 

Hồng Lê Thưa ông Lê Minh Hoan, chúng tôi được biết, tại hội thảo này, ông cũng là 

người chủ trì. Với những gì được đề cập tại hội thảo, cũng như những nội 
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dung xuyên suốt từ đầu chương trình đến giờ, theo ông thì đã đủ để Đồng 

Tháp nói riêng hay ĐBSCL nói chung bắt tay vào làm nông nghiệp thông 

minh hay chưa? 

Anh Hoan Đủ: Vì có nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, sự giúp đỡ của 

quốc tế… 

Chưa: vì để làm được nông nghiệp thông minh, thì nông dân mình cần có tư duy 

kinh tế thông minh. Tức là không chỉ sản xuất thông minh mà còn phải mua bán 

thông minh…. 

  

Hồng Lê Cảm ơn ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp về những chia sẻ vừa 

rồi cũng như đã tham gia cùng chúng tôi. Thưa quý thính giả, thưa bà con 

nông dân, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Nhưng 

những nỗ lực của tất cả các bên trong từng bước định hình nên một bức tranh 

nông nghiệp thông minh vẫn đang còn tiếp tục. Chương trình Nông nghiệp – 

Nông thôn của Đài PT-TH Đồng Tháp cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với 

những nỗ lực này vào tuần sau, cũng trong khung giờ này, với chủ đề mua và 

bán của nông dân thời kỳ nông nghiệp thông minh. Mời quý thính giả đón 

nghe. Còn bây giờ, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại 

  

  


