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KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH NĂM 2018 

                     DO ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN THỰC HIỆN 

-----------********------------  

Chủ đề:  Làm gì để vực dậy một tiềm năng? 

Thời lượng:  30 phút       

Trực tiếp:   9g15  phút ngày 03  tháng 5 năm 2018 

Kịch bản:      Kim Anh  

*Khách mời điểm cầu Nghệ An: DS Bùi Đắc Thắng _Tổng giám đốc công ty cổ phần nghiên cứu bảo tồn và phát 

triển dược liệu Đồng Tháp Mười- kiêm  Giám đốc Khu bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu Đồng Tháp Mười, 

đồng thời cũng  là GĐ Công ty cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười.    

*Khách mời điểm cầu Long An: Ông Nguyễn Chí Thiện_Phó  Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Long An.  

*Dẫn chương trình: Diễm Trang – Yến Mai 

Số 

TT 
DCT NỘI DUNG 

1 
 Nhạc hiệu - Gặp gỡ và chia sẻ 

23” 

2 Diễm Trang Thưa quí vị! Tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Long An đã ra quyết định phê duyệt đề án 
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Yến Mai 

 

 

 

 

 

Diễm Trang 

 

 

 

xác lập: Khu bảo tồn đa dạng sinh học-cây dược liệu Đồng Tháp Mười” thuộc xã Bình 

Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa tỉnh Long An.  

Vâng! sau gần 30 năm, những dược sĩ đầu tiên trong đó có nhà khoa học nổi tiếng cố dược 

sĩ Nguyễn Văn Bé- còn gọi là “ông Ba đất phèn”  đặt chân đến vùng Đồng Tháp Mười khai 

phá, tìm hiểu xây dựng và nghiên cứu ....trải qua biết bao thăng trầm cho đến nay nơi này mới 

được chính thức công nhận hoạt động theo mô hình Rừng đặc dụng cấp tỉnh. 

Niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai những người  đầy đam mê với 

nền y học cổ truyền của nước nhà-khi nhận trọng trách này. Vậy chúng ta phải làm những gì 

để vực dậy một tiềm năng sẵn có tại đây ? Một trong những người  trả lời câu hỏi này đó là 

Dược sĩ  Bùi Đắc Thắng – Tổng giám đốc công ty cổ phần nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược 

liệu Đồng Tháp Mười-kiêm Giám đốc Khu bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu Đồng 

Tháp Mười và cũng là vị khách mời trong chương trình của chúng tôi hôm nay. 

DS Bùi Đắc Thắng – chào thính giả. 

Thưa quí vị! Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96,9Mhz của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Long An . 

Đồng hành cùng chúng tôi tại điểm cầu  Long An hôm nay  là  BTV Mỹ Yến – cùng vị khách 

mời là ông  Nguyễn Chí Thiện – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Long An.  
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 Mỹ Yến - ông Nguyễn Chí Thiện   - Phó Giám đốc   Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Long An.  

                                                        chào thính giả : TL # 20” 
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Yến Mai 

 

 

 

 

 

 

Diễm Trang 

 

 

 

Yến Mai 

 

 

 

Thưa quí vị và các bạn!  Đến với Khu bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu Đồng Tháp 

Mười  quý vị và các bạn sẽ được tận mắt ngắm những cánh rừng tràm bạt ngàn, đầm sen rộng lớn, 

ngoài hơn 800 hecta rừng tràm gió nguyên sinh duy nhất Việt Nam còn có 21 loài thực vật bậc cao 

và gần như đầy đủ hệ động vật đặc trưng quý hiếm như: sếu đầu đỏ, giang sen, cò ốc, cò quắm 

đen, trăn gấm, lele, mèo cá, rái cá, cá trê vàng, … sinh sống ở những cánh rừng tràm, đồng cỏ 

ngập nước theo mùa, với bốn sinh cảnh đặc trưng: đồng lúa ma, năng, sen súng, rừng tràm, đặc 

biệt xen lẫn trong đó có những thảm cây dược liệu quí hiếm. 

Câu hỏi: Những cây dược liệu này là những loại nào thưa DS Bùi Đắc Thắng? 

DS Thắng: TL # 30” 

Câu hỏi: Vì sao chúng ta gọi đây là những cây dược liệu quí hiếm? 

DS Thắng: TL # 30” 

Câu hỏi: Chúng tôi được biết là vào những năm 80 của thế kỷ trước,  Trung tâm dược liệu 

lúc bấy giờ đã sưu tầm và trồng thử một số cây có hàm lượng tinh dầu cao có giá trị như bạch 

đàn, tràm gió, tràm trà và các loại sả...Nhưng sao đến năm 2017, Khu bảo tồn mới chính thức 

được thành lập và đưa vào hoạt động?  
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Diễm Trang 

 

 

 

 

DS Thắng: TL # 45” 

Câu hỏi: Đây có phải là bước ngoặc mới cho công tác bảo tồn và phát triển nơi đây không 

thưa ông? 

DS Thắng: TL # 30” 

Câu hỏi: Vâng, lúc này chúng ta đã có cơ sở pháp lý nhưng vẫn có ý kiến cho rằng: thời 

gian qua, hoạt động của Trung Tâm bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu Đồng Tháp 

Mười chưa phát huy hết tiềm năng, phát triển chưa như mong muốn; ý  kiến của dược sĩ như 

thế nào về  nhận xét này ? 

DS Thắng: TL # 45” 

Câu hỏi: Nguyên nhân do đâu? 

DS Thắng: TL # 30 
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File 1:         Băng âm thanh : TL :50”                                          

…. Tiến sĩ Lê Phát Quới- TP. Quản lý Khoa học -Sở Khoa học và Công nghệ Long An là 

một trong những người thực hiện công trình nghiên cứu về các nguồn gen đặc trưng của 

Đồng Tháp Mười chia sẻ: trải qua 10 năm Long An đã cố gắng rất nhiều trong việc bảo tồn 

hệ sinh thái sinh học, như nguồn gen của lúa ma, hay các dược liệu quí hiếm  thích nghi với 

thời tiết khắc nghiệt ở vùng Đồng Tháp Mười,… do đó nó là một trong những loại được bảo 

tồn và đánh giá cao. Tuy nhiên để  bảo tồn và gìn giữ nét độc đáo riêng biệt này Tiến sĩ Lê 
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Phát Quới cho biết thêm : Khu bảo tồn và các ngành trong tỉnh cố gắng bảo tồn và phục hồi 

hệ sinh thái và nguồn gen.Tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ gia tăng diện tích hơn để bảo 

tồn nguồn gen này không chỉ cho Long An, cho khu vực , cho Việt Nam mà cho cả khu vực 

Đông nam Á. 
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Yến Mai 

 

 

 

 

Diễm Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưa quí vị! Qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta biết rằng Đồng Tháp Mười đã chứa một 

nguồn gen đa dạng sinh học đặc biệt là nhiều loại thuốc  quí . 

Câu hỏi: Thưa dược sĩ Bùi Đắc Thắng - với một nguồn nguyên liệu lớn như vậy ông và 

công ty làm thế nào để giữ được nét đặc trưng như vậy? 

DS Thắng: TL # 1P 

Câu hỏi: Nhiều người khi đến đây đều nói rằng mình như lạc vào một rừng thuốc- đâu đâu 

cũng thấy cây thuốc – ngòai nguồn gen bản địa thì công ty có đầu tư thêm nguồn dược liệu 

nào khác không thưa dược sĩ ? 

DS Thắng: TL # 40” 

Câu hỏi: Những sản phẩm mà hiện nay công ty đã thực hiện và đưa ra thị trường đó là gì ? 

DS Thắng: TL # 30” 

Câu hỏi: Tất cả đều là sản phẩm thiên nhiên – sẵn có của Đồng Tháp Mười, vậy thị trường 

đã đón nhận các sản phẩm này như thế nào? 

DS Thắng: TL # 30” 
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Yến Mai 

 

Chúng tôi được biết những năm qua, vùng đất ngập nước xung quanh  khu  bảo tồn đã bị suy 

thoái nghiêm trọng do đất ngập nước được chuyển đổi thành đất trồng lúa, việc sử dụng và quản 

lý nguồn nước chưa thích hợp, những năm gần đây lại chịu tác động của biến đổi khí hậu.  

Câu hỏi:  Như vậy liệu khu bảo tồn cây dược liệu có bị ảnh hưởng nhiều không thưa dược sĩ? 

DS Thắng: TL # 30” 

 

Diễm Trang 

 

Để đánh giá xác thực hơn về tác hại của biến đổi khí hậu với khu Đồng Tháp mười, ông 

Nguyễn Chí Thiện - Phó GĐ sở Nông nghiệp và PT nông thôn Long An- sẽ có câu trả lời rõ 

hơn . Mỹ Yến tại Long An sẽ là cầu nối cho chương trình. 
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Mỹ Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi:  Thưa ông Nguyễn Chí Thiện_Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Long An. Thảm thực vật vùng Đồng Tháp Mười nói chung và khu bảo tồn đa dạng sinh 

học cây dược liệu nói riêng được ví như “lá phổi xanh của tỉnh”, trong thời gian qua chúng ta 

đã làm gì để bảo vệ “lá phổi xanh” của mình? 

Ô Thiện : TL # 40” 

Câu hỏi: Những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn đối với  

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng đối với khu vực  Đồng Tháp Mười của Long An thì 

đã chịu ảnh hưởng như thế nào? 

 Ô Thiện : TL #45” 

Mỹ Yến: Trong chuyến đi công tác gần đây khi đến khu vực Láng Sen – khu ramsa của 
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PB ô Toại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thế giới, Ông  Nguyễn Công Toại –Phó Giám đốc Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen cho 

biết thực trạng của Láng sen hiện nay như  sau: 

(Băng ND50” : Tác động của biến đổi khí hậu đây là vấn đề nan giải của khu bảo tồn 

ngập nước Láng sen , có gắn kết chặt chẽ với thủy văn và nguồn nước, ảnh hưởng đến tài 

nguyên nước, ảnh hưởng phát triển sự phát triển sinh thái đầm lầy. gian tiếp ảnh hưởng đến 

các loài thủy sản và chim nước,ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý  nguồn tài nguyên nước,  

Thời gian qua khu bảo tồn cũng đã thực hiện các giải pháp nhằm giảm những ảnh hưởng 

thấp nhất đến biến đổi khí hậu đến khu bảo tồn như là đưa nguồn nước từa ngoài vào,  

chuyển các loài thủy sản đặc biệt là thủy sản quan trọng đến nơi có điều kiện phát triển)  

Câu hỏi: Là nhà quản lý , theo ông tỉnh Long An cần phải làm gì để hạn chế thấp nhất ảnh 

hưởng của quá trình canh tác và biến đổi khí hậu đối với vùng Đồng Tháp Mười và khu bảo 

tồn đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười  nói riêng? 

Ô Thiện: TL # 45” 

Câu hỏi: Để làm được những điều ông  nêu ra chúng ta cần giải quyết những khó khăn gì không ?  

 Ô Thiện : TL # 45”  
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Diễm Trang 

 

Cám ơn Mỹ Yến và ông Nguyễn Chí Thiện_Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp PT&NT  

Long An về những thông tin vừa rồi. Bây giờ chúng ta trở lại với DS Bùi Đắc Thắng- Giám 

đốc Khu bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu Đồng Tháp Mười. 
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Không chỉ là “rừng thuốc” quý giá, độc nhất vô nhị của vùng Đồng Tháp Mười và cả 

nước, hiện nay Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp 

Mười còn là khu du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh đặc biệt thu hút đông đảo du khách trong và 

ngoài nước. 

Câu hỏi: Thưa DS Thắng, hiện tại Trung tâm đã triển khai đầu tư thành địa điểm du lịch 

sinh thái như thế nào ? 

DS Thắng: TL # 40” 

Câu hỏi: Nhiệm vụ xây dựng “Khu Bảo tồn đa dạng sinh học- Cây dược liệu Đồng Tháp 

Mười” trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm của Long An và cả nước , đồng thời phát triển 

du lịch sinh thái. Song hành hai nhiệm vụ cùng một lúc thì ông gặp những khó khăn gì?  

DS Thắng: TL #40” 

Trong một chương trình trước đây khi trao đổi với Tiến sĩ Lê Phát Quới- Sở Khoa học và Công 

nghệ  Long An chúng tôi cũng lo lắng là nếu phát triển du lịch sẽ ảnh hưởng đến môi trường về 

giá trị hoang sơ của hệ sinh thái tự nhiên không?  Tiến sĩ Lê Phát Quới cho rằng: nếu chúng ta khai 

thác bừa bãi và không theo quy hoạch thì chắc chắn sẽ làm cho môi trường ở đây bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng do đó khi phát triển du lịch thì phải  khoanh vùng để phát triển.  

Câu hỏi: Hiện nay mô hình tổ chức du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái như thế nào để không 

ảnh hưởng tới môi trường?  
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DS Thắng: TL # 1P 

Câu hỏi: Theo ông, điều ông quan tâm hiện nay nhất trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng 

sức là gì? 

DS Thắng: TL #1P 

9  

Vox Pop 

-Cảnh đẹp, nhiều cây ở trên thành phố không có.chỉ được học trên lý thuyết chứ không tận mắt thấy. 

-Không khí rất là mát, cơ sở rất hiện đại thức ăn rất hợp khẩu vị. 

-Đi du lịch ở đây em thấy trải nghiệm rất tốt:được chèo thuyền ngắm các cây xung quanh , thấy cò bay, 

khung cảnh em rất là thích. 

-Trải nghiệm rất là nhiều,ngoài sông nước còn biết thêm được các dược liệu quý hiếm, có những cây 

gần gũi với mình nhưng giờ mới biết công dụng. 

-Được đi hái dược liệu , trồng dược liệu rồi tự sản xuất thử . 

-Biết cách người ta sơ chế, cắt cây ra rồi mình làm bụt giấm. 

-Ra rừng ngày thì đi hái cây, ngày mình vô sản xuất, mỗi ngày mình trải nghiệm một thứ, một tuần sẽ 

làm được hết. 
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Yến Mai 

 

 

 

Vừa rồi là ý kiến của các  du khách khi tham gia Du lịch trải nghiệm tại đây..  Còn bây giờ 

mời quí vị và DS Thắng cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư-Tiến sĩ Mai Thành Phụng- Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia khu vực miền Nam  nói về ảnh hưởng của tình hình biến đổi khí 

hậu và phát triển du lịch ảnh hưởng gì tới khu vực Đồng Tháp Mười như sau : 
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File 3 ( Băng48”: -Bài toán giải quyết là phải nắm được tình hình điều phối của Ủy ban sông 

Mêkong, để biết được thời tiết, khí hậu, thủy văn cũng như lưu vực dòng chảy như thế nào, để 

chúng ta có cách điều phối phù hợp cho việc phát triển các loại động vật thực vật. Trên thế 

giới có rất nhiều mô hình người ta vẫn phát triển du lịch và bảo tồn được thì đó là cách làm 

do quản lý của con người.Khu nào bảo tồn thì cấm bước chân con người chỉ để cho các nhà 

nghiện cứu thôi. Khu nào dành cho người dân đi du lịch nhưng vẫn phải bảo tồn khu đó, làm 

du lịch  rất tốt để góp phần vào cái bảo tồn nhưng phải có nội quy hướng dẫn, để làm sao mà 

du lịch đồng bộ với bảo tồn không đi ngược lại ,là điều rất đáng quý) 

11 

Diễm Trang 

 

 

 

 

 

 

 

Yến Mai 

 

Qua những ý kiến vừa rồi và những gì mà Khu bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu 

Đồng Tháp Mười đã và đang hướng tới chắc chắn trong tương lai gần nơi đây sẽ trở thành 

vùng trồng  cây dược liệu đặc trưng của Long An và cả nước. 

Tuy nhiên song hành 2 nhiệm vụ: vừa bảo tồn động thực vật nguyên sinh, nghiên cứu phát 

triển dược liệu, bào chế các loại thảo dược có giá trị điều trị bệnh tại chỗ và kinh doanh trên 

thị trường; vừa phát triển hình thành điểm du lịch sinh thái, …Để làm được điều này vẫn còn 

nhiều vấn đề cần bàn thảo và những băn khoăn trăn trở vẫn còn đặt lên vai của người đứng 

đầu khu bảo tồn và đội ngũ dược sĩ đang ngày đêm thầm lặng làm nhiệm vụ này.  

Trước khi chia tay với chương trình Y Mai nghĩ, DS Bùi Đắc Thắng- vẫn có một điều gì 

đó muốn chia sẻ phải không? Mời Dược sĩ: 
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Với quyết định phê duyệt đề án xác lập “Khu Bảo tồn đa dạng sinh học – cây dược liệu 

Đồng Tháp Mười”  rừng đặc dụng cấp tỉnh, kết hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đang phát 

triển trong vùng, cùng với xu hướng phát triển du lịch tỉnh Long An và cả nước, sẽ tạo thêm 

động lực cho Khu bảo tồn Đa dạng sinh học - Cây dược liệu Đồng Tháp Mười đầu tư phát 

triển khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và ngày càng nhiều người biết 

đến các chế phẩm thảo dược, cũng như địa điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên vùng đất 

vốn hoang sơ, ngập nước này.  
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Chương trình Gặp gỡ và chia sẻ kỳ này cũng tạm dừng tại đây. Xin cám ơn Dược sĩ Bùi 

Đắc Thắng- Tổng giám đốc công ty cổ phần nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng 

Tháp Mười, kiêm  Giám đốc Khu Bảo tồn đa dạng sinh học cây dược liệu Đồng Tháp Mười; 

Ông  Nguyễn Chí Thiện , Phó Giám đốc   Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long 

An cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 

Nghệ An  đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình.  

Thân ái chào tạm biệt!. 

 

                                                                                                                                                 Thủ trưởng đơn vị  


