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Tác phẩm dự thi: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 

XIV năm 2019 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHUYÊN ĐỀ 

 

Phóng sự:  Xây dựng NTM vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng  

 

Thể loại:  Chương trình phát thanh chuyên đề  

 

Thời lượng:  29 phút  15 

 

Thời gian phát sóng:  03  tháng 02 năm 2020 

 

Tác giả:  ĐẶNG ANH VŨ 

 

Bút danh:  ANH VŨ  

 

 Số điện thoại liên lạc:  0979746734 

 

Email:  danganhvudalat@gmail.com 

 

Đơn vị:     Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng.  

 

Địa chỉ:  Số 10 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng. 
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ĐÀI PT-TH LÂM ĐỒNG 

PHÒNG CM & VNGT 

CHUYÊN MỤC NÔNG THÔN MỚI PHÁT THANH 
 

* * * * * 

 

 Tên chuyên mục  :  NÔNG THÔN MỚI  

 Thời lượng          :  30 phút  

           Ngày phát sóng   :  03 -01 - 2020 

 

     

 

Chỉ đạo thực hiện :  NGUYỄN TẤN LỘC  

TCSX- BT :  TẤN SỸ 

  KB-ĐD :  ANH VŨ 

  Nội dung :  ANH VŨ 

DCT + PTV  :  SƯƠNG – HÙNG 

Trợ lý :  MAI TRANG 

Kỹ thuật :  MAI THY  

DUYỆT 

TỔ 

TRƯỞNG 

PHÒNG 

CM & VNGT 

TỔNG  

BIÊN TẬP 

 

Hình thức thể hiện: Chương trình chuyên đề. Thực hiện gián tiếp.  

 

NỘI DUNG: 

 Để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số bền vững và hiệu quả, 

những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển nhiều giải pháp để xây dựng nông thôn 

mới. Trong đó, ưu tiên phát triển  SX, đẩy mạnh liên kết. Thực tế triển khai, bên 

cạnh những kết quả bước đầu, vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Những giải 

pháp mà tỉnh LĐ cần tăng cường triển khai thời gian tới.  

 

1. Phóng sự 1 :  Xây dựng nông thôn mới  vùng đồng bào DTTS 

2. Phỏng vấn :  Ông ĐA CÁT VINH – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng 

3. Phóng sự 2 :  Cùng đồng bào liên kết phát triển sản xuất 

4. Phóng sự 3 :  XD NTM vùng đồng bào DTTS - những khó khăn từ thực tế 

5. Phỏng vấn :  Ông VÕ VĂN HOÀNG – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng. 
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STT THỰC 

HIỆN 

NỘI DUNG 

NHẠC HIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 

1 MC 

 

(Đọc 

xen kẽ)  

 

- Kính chào bà con và các bạn đang đến với Chương trình Nông thôn 

mới của Đài PT-TH Lâm Đồng. Chương trình được phát vào khung 

giờ: 5h30, 13h và 19h hằng ngày trên sóng FM 97 mHz và AM 891 

kHz. 

 

- Thưa bà con! Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế 

vùng đồng bào DTTS là vấn đề được tỉnh Lâm Đồng quan tâm và đẩy 

mạnh từ nhiều năm nay. Thông qua việc triển khai chương trình này, 

tỉnh Lâm Đồng mong muốn phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có 

vùng đồng bào DTTS ở các địa phương trong tỉnh. Từ đó, giúp bà con 

dân tộc nâng cao đời sống về mọi mặt, hạn chế đến mức thấp nhất tình 

trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của xã hội.  

 

- Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, nhiều phong trào và giải pháp 

đã được các địa phương rốt ráo triển khai. Hiệu quả thực tế cùng 

những khó khăn, thách thức của việc triển khai Xây dựng nông thôn 

mới gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng sẽ được tập trung phân tích trong Chuyên mục Xây dựng 

NTM phát thanh hôm nay. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi!  

 

Nhạc cắt 

Phóng sự 1:  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS 

 

2 MC  Thưa bà con! Toàn tỉnh LĐ hiện có 66 xã, 468 thôn buôn có 

trên 20% đồng bào DTTS sinh sống. Trong đó, nhiều thôn buôn có 

trên 80% dân số là bà con đồng bào DTTS. Ngay từ khi khởi động 

Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM vào năm 2011, tỉnh LĐ 

luôn quan tâm và đề ra những giải pháp triển khai XD NTM phù hợp, 

áp dụng cho những xã khó khăn, những khu vực có bà con đồng bào 

DTTS sinh sống. Phóng sự XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  VÙNG 
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ĐỒNG BÀO DTTS sẽ phản ánh nội dung trên. Mời bà con cùng nghe! 

 

PTV  

(Lồng nhạc cồng chiêng) 

 

Xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) là địa bàn có đông bà con đồng 

bào người Cil và Lạch sinh sống. Để XD NTM bền vững, một trong 

những giải pháp đã được địa phương này chú trọng từ nhiều năm qua, 

đó là phát triển kinh tế, giúp bà con đồng bào nâng cao thu nhập. Bên 

cạnh cafe -  loại cây công nghiệp dài ngày được nhiều nông hộ tập 

trung canh tác, thì chính quyền địa phương đã tạo nhiều điều kiện để 

khuyến khích bà con phát triển các loại nông sản ngắn ngày và cây 

dược liệu theo hướng ứng dụng công nghệ cao.  

Tính đến thời điểm này, toàn xã Đạ Sar có khoảng 4.000 ha đất 

canh tác NN. Trong đó, ngoài 950 ha café, bà con nông dân địa 

phương này còn trồng trên 3.000 ha rau, củ, quả các loại. Nhiều diện 

tích rau nói trên được canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 

cho thu nhập ngày càng khả quan. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý 

đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ở địa bàn  này tăng 

hơn gấp 2 lần so với cách đây 10 năm. Trong thành quả chung đó có 

sự đóng góp rất lớn của những nhà nông trẻ tâm huyết, tiên phong 

trong đổi mới sản xuất 

 Ông Ha Hoành, nhà nông chuyên canh cây artichau và một số 

loại rau ăn lá ở xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) cho biết: 

Band: XDNTM-1 

Nội dung: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng artichau, ổn định thu 

nhập  

 

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích rộng, với 43 dân tộc anh em cùng 

sinh sống. Để xây dựng NTM bền vững, mang lại hiệu quả dài lâu, 

bên cạnh việc tăng cường các giải pháp tuyên truyền, nhằm giúp bà 

con nâng cao nhận thức về những ưu việt mà Chương trình Mục tiêu 

Quốc gia XD NTM mang lại, các địa phương trong tỉnh luôn tìm tòi 

những giải pháp để triển khai phù hợp nhóm tiêu chí về phát triển kinh 

tế - tổ chức sản xuất.  

Do tiềm lực đầu tư của nhiều hộ đồng bào dân tộc còn hạn chế, 

nên tỉnh LĐ đã lồng ghép các nguồn lực của chương trình xây dựng 
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NTM với nhiều chương trình, dự án trên địa bàn, như: Chương trình 

giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, 134, 30a; Trợ cước trợ giá, 

Chương trình hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm v.v.  

Band: XDNTM-2 

Tiếng động làm đường, 2”, PTV đọc trên nền 

 

Nguồn vốn từ các chương trình nói trên chủ yếu đầu tư cơ sở hạ 

tầng nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ canh 

tác, hình thành các liên kết sản xuất - tiêu thụ, đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn v.v. Giai đoạn 2014 - 2019, tổng nguồn lực huy động 

xây dựng NTM toàn tỉnh khoảng 30.305 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách 

nhà nước đầu tư trực tiếp từ các chương trình lồng ghép, các dự án là 

5.972 tỷ đồng, số còn lại là vốn huy động từ cộng đồng dân cư, doanh 

nghiệp, vốn vay tín dụng.  

 Ông K’Bơn – Chủ tịch UBND xã Gia Bắc (huyện Di Linh), 

thông tin thêm: 

Band: XDNTM-3 

Nội dung: Các giải pháp đẩy mạnh XD NTM vùng đồng bào DTTS 

 

Với những giải pháp đó, sản xuất và đời sống của nhiều hộ đồng 

bào DTTS đã có bước tiến triển đáng ghi nhận. Hiện, tại khắp các địa 

phương trong tỉnh, nhiều mô hình SX NN ứng dụng công nghệ cao 

được bà con đồng bào áp dụng hiệu quả. Đời sống ổn định, bà con có 

điều kiện đóng góp công sức, hiến đất làm đường giao thông. Các hoạt 

động về văn hóa, văn nghệ, bảo tồn bản sắc dân tộc cũng được bà con 

đồng bào chung tay thực hiện. Nhờ đó phong trào XD NTM ở những 

vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 

90/116 xã đạt chuẩn NTM. Gần 80% các xã nói trên có bà con đồng 

bào DTTS sinh sống. Phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 

94% số xã đạt chuẩn NTM và 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM./. 

 

Rao 

(PTV đọc nội dung này) 

(Nội dung: Bà con và các bạn đang đến với Chương trình NTM có chủ đề: Đẩy mạnh 

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS. Chương 

trình được phát sóng vào khung giờ: 5h30, 13h và 19h hằng ngày trên sóng FM 97 

mHz và AM 891 kHz. Mọi ý kiến  đóng góp, mời bà con và các bạn điện thoại về số 
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máy: 02633 829 931, hộp thư thoại: 02633 556 576, địa chỉ email: 

nongnghiepdailamdong@gmail.com). 

 

PHỎNG VẤN: Ông ĐA CÁT VINH – CT Hội ND tỉnh Lâm Đồng 

Nội dung: Chuyển giao KT sản xuất, kết hợp đẩy mạnh tuyên tuyên XD NTM vùng 

đồng bào DTTS 

 

3 MC   

 Thưa bà con và các bạn! Để giúp bà con ND, nhất là bà con 

đồng bào DTTS chủ động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi phù hợp, góp sức XD NTM hiệu quả…, ngành chức năng địa 

phương, cụ thể là hội nông dân các cấp trong tỉnh đã vào cuộc bằng 

những việc làm thiết thực hướng về cơ sở. Mời bà con cùng tìm hiểu 

vấn đề trên qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Thanh Hải với ông ĐA 

CÁT VINH – CT Hội ND tỉnh Lâm Đồng.   

 

Phỏng vấn ông ĐA CÁT VINH 

 

Nhạc 

Phóng sự 2: 

CÙNG ĐỒNG BÀO LIÊN KẾT LÀM ĂN  

4 

 

MC   

 Thưa bà con và các bạn! Với mục tiêu cùng bà con nông dân – 

nhất là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương phát 

triển sản xuất, góp phần xây dựng NTM hiệu quả dài lâu, nhiều doanh 

nghiệp trong tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng 

các liên kết SX, giúp bà con dân tộc có đầu ra cho nông sản đảm bảo, 

ổn định thu nhập. Phóng sự “CÙNG ĐỒNG BÀO LIÊN KẾT LÀM 

ĂN” của Anh Vũ sau đây sẽ phản ánh cụ thể những nỗ lực trên. Mời 

bà con và các bạn cùng nghe!  

 

PTV  

Band: DB-1 

Tiếng tưới nước trong vườn, 2”, PTV đọc trên nền 

 

Chị Ka Ngơi chuyên canh cây café và các loại rau ăn lá ở xã Đạ 

Sar (huyện Lạc Dương) từ nhiều năm qua. Để nâng cao thu nhập, thời 

mailto:nongnghiepdailamdong@gmail.com
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gian gần đây, nhà nông này đã liên kết với Công ty Cổ phần Dược 

Lâm Đồng trồng 3.500 m2 artichau. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng 

giống, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và bao tiêu nông sản; Nhà nông có 

trách nhiệm đầu tư, chăm sóc artichau theo đúng quy trình mà các kỹ 

sư hướng dẫn, nhằm tạo ra một lượng nông sản đảm bảo chất lượng 

cung ứng cho doanh nghiệp.  

Với giải pháp liên kết phù hợp, đến nay, vườn artichau của Ka 

Ngơi đã thu được hàng chục tấn lá. Từ tháng 2-2020 trở đi, ngoài lá ra 

thì chủ vườn còn thu thêm thân, bông và rễ artichau để cung ứng cho 

doanh nghiệp.  

Chị Ka Ngơi vui mừng cho biết: 

Band: DB-2 

Nội dung: Đầu tư SX artichau, hiệu quả… 

 

 Ở Lâm Đồng, bên cạnh rau, củ, quả ngắn ngày, thì các loại cây 

CN dài ngày, như chè, café, dâu tằm v.v.v cũng được nhiều hộ đồng 

bào DTTS tập trung đầu tư. Với diện tích canh tác lên đến hàng trăm 

ngàn ha, các loại cây công nghiệp dài ngày nói trên đã và đang mang 

lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ đồng bào DTTS trong tỉnh. Tuy 

nhiên, do trình độ kỹ thuật canh tác và nhận thức của một bộ phận bà 

con dân tộc còn hạn chế, nên năng suất và chất lượng café chè ở nhiều 

khu vực chưa thật ổn định.  

 Thấy được hạn chế đó, gần chục năm qua, Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu thương mại Voco (thành phố Dalat) đã phối hợp với 300 

nông hộ trên địa bàn  thành phố Dalat và huyện Lạc Dương trồng 385 

café chè theo quy trình café sạch. Trong đó, số hộ đồng bào DTTS 

chiếm khoảng 60%. Ngoài việc hỗ trợ bà con kỹ thuật canh tác, cung 

cấp nhiều thông tin NN liên quan…, doanh nghiệp này còn thu mua 

toàn bộ số café chè được canh tác đúng quy trình. Với hình thức liên 

kết đôi bên cùng có lợi như thế, doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu 

đảm bảo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; nhà nông có đầu 

ra ổn định với giá cả hợp lý. Bình quân mỗi năm, Công ty Voco bao 

tiêu hàng ngàn tấn café tươi của các hộ nông dân liên kết.  

 Anh Lê Xuân Tiến - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương 

mại Voco, thành phố Đà Lạt, trao đổi thêm: 

Band: DB-3 

Nội dung: Các giải pháp liên kết với ND 
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 Thực tế cho thấy, để bà con đồng bào tham gia liên kết sản xuất 

hiệu quả, ngoài kế hoạch rõ ràng, sát với thực tế, rất cần có sự tham 

gia thường xuyên của chính quyền địa phương, cộng với lòng nhiệt 

tình của những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền, chuyển giao 

kỹ thuật cho đồng bào. Bởi trình độ nhận thức của bà con chưa đồng 

đều, nên giải pháp vận đồng phải phù hợp và linh động tùy vào tình 

hình thực tế ở từng nông hộ hay từng khu vực.  

 Chị Huỳnh Lê Thục Cơ - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – 

Ladophar, cho biết thêm: 

Band: DB-3 

Nội dung: Giải pháp phối hợp giữa doanh nghiệp, ND và đoàn thể địa 

phương… 

 

 Chính sự nỗ lực của nhiều bên liên quan như thế, diện mạo 

nông thôn vùng đồng bào DTTS ngày càng được khởi sắt. Số hộ 

nghèo vùng đồng bào DTTS hiện nay ở Lâm Đồng là trên 6.000 hộ, 

giảm gần 11% so với năm 2016./. 

Nhạc 

Phóng sự 3:  

XD NTM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

NHỮNG KHÓ KHĂN TỪ THỰC TẾ 

 

5 MC  Thưa bà con ND! Hiện nay, đời sống của bà con đồng bào dân 

tộc thiểu số ở LĐ đã có những chuyển biến đáng khích lệ so với trước. 

Tuy nhiên, để công cuộc xây dựng NTM trong vùng đồng bào thực sự 

bền vững, vẫn còn không ít khó khăn cần được quan tâm và giải pháp 

tháo gỡ. Phóng sự “XD NTM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU 

SỐ  NHỮNG KHÓ KHĂN TỪ THỰC TẾ” sẽ phản ánh nội dung trên. 

Mời bà con và các bạn cùng theo dõi!  

 

PTV  

Do nhận thức, điều kiện sản xuất và sinh sống ở những xã khó 

khăn, những vùng đông đồng bào DTTS sinh sống có những đặc thù 

riêng, nên phương pháp tuyên truyền xây dựng NTM vùng đồng bào 

DTTS cũng phải phù hợp: dễ hiểu, trực quan sinh động, gắn với hiệu 

quả thực tế và đời sống hàng ngày.  
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Những năm gần đây, thông qua các đoàn thể cơ sở, nhiều giải 

pháp tuyên truyền đã được triển khai. Tuy nhiên hiệu quả thực tế chưa 

đảm bảo. Có nơi, có lúc chưa đồng đều, chưa thực sự thu hút sự quan 

tâm và tham gia của bà con đồng bào. 

 Ông K’Bơn – CT UBND xã Gia Bắc (huyện Di Linh) phản ánh 

thêm: 

Band: XDNTM-KK1 

Nội dung: Những khó khăn khi triển khai XD NTM vùng đồng bào 

 

Trong xây dựng nông mới, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, 

phát triển kinh tế - tổ chức sản xuất là nhóm tiêu chí vô cùng quan 

trọng, nó ảnh hưởng đến việc kết quả triển khai những tiêu chí khác. 

Vì thế mà nhiều giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh 

tế đã được các địa phương triển khai.  

Tuy nhiên, nhiều vùng đồng bào DTTS ở LĐ hiện nằm cách xa 

trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ sản xuất ở nhiều hộ còn 

hạn chế. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất 

thường, sâu bệnh hại trên vườn đã gây không ít khó khăn cho bà con. 

Điều này ảnh hưởng lớn đến tính bền vững của việc xây dựng NTM ở 

nhiều địa phương trong tỉnh. 

 Anh Ha Rô Ky – Cán bộ xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương và bà 

Điểu  Thị Brợt – P.CT UND xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên) 

phản ánh: 

Band: XDNTM-KK2 

Nội dung: Những khó khăn trong SX của đồng bào; kiến nghị… 

 

XD NTM – nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS là giải 

pháp để nâng cao SX, phát triển NN, nông dân, nông thôn một cách 

toàn diện. Bởi vậy, những khó khăn trên đây cần được quan tâm giải 

quyết bằng những giải pháp phù hợp. Có như thế, công cuộc XD NTM 

ở Lâm Đồng nói chung, XDNTM trong vùng đồng bào DTTS nói 

riêng mới đạt được nhiều hiệu quả dài lâu./.  

 

Nhạc rao  

 

Phỏng vấn: Ông VÕ VĂN HOÀNG – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng. 

Nội dung: Những vấn đề cần đẩy mạnh hơn thời gian tới, nhằm chung sức XD NTM  
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vùng đồng bào DTTS hiệu quả bền vững. 

 

6  MC 

 

  

 Thưa bà con nông  dân! Trước những khó khăn vừa được phản 

ánh trong phóng sự trên, tỉnh Lâm Đồng cần đẩy mạnh hơn nữa những 

giải pháp gì trong thời gian tới, nhằm chung sức XD NTM ngày càng 

hiệu quả? Ông VÕ VĂN  HOÀNG – Trưởng ban Dân tộc tỉnh LĐ sẽ 

cho biết cụ thể qua đoạn băng phỏng vấn sau đây. Mời bà con cùng 

theo dõi! 

Phỏng vấn ông VÕ VĂN  HOÀNG 

 

7 MC 

(Đọc 

xen kẽ) 

Nhạc cắt  

 

- Thưa bà con ND! Với những nhóm giải pháp quan trọng vừa nêu, hy 

vọng, thời gian tới, nhất là trong giai đoạn 2020-2025, công cuộc xây 

dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều khởi sắt; chung sức, tạo 

những mảng màu mới cho bức tranh XD NTM ở vùng đất Nam tây 

nguyên Lâm Đồng. 

 

- Chương trình NTM phát thanh với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới 

gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng” đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập 

nhật những thông tin liên quan và chuyển đến bà con trong những 

chương trình sau.  

 

- Những người thực hiện chương trình:……….  

 Xin kính chào tạm, biệt và hẹn gặp!  

 


