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(Nhạc hiệu chương trình tiếng Chăm) 

            Thưa bà con và các bạn!  

Đất đai rộng lớn, vất vả quanh năm nhưng nhiều làng Chăm ở tỉnh Ninh 
Thuận vẫn nghèo, vẫn khó. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những năm về trước. 
Hiện nay, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất nên năng suất 
và giá trị các loại cây trồng ngày càng nâng cao. Ở các làng Chăm giờ không ít 
người trở thành tỷ phú. Cả một vùng đất khát ở vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh 
Ninh Thuận đang chuyển mình. Đó là nội dung của chương trình phát thanh tiếng 
Chăm của Đài PT&TH Ninh Thuận hôm nay. Mời bà con và các bạn cùng theo 
dõi: 

Chèn hạc ……………….. nền…… 

            Thưa bà con và các bạn!  

( Box thông tin) 

Ninh Thuận có 23 làng Chăm. Những năm qua, do tình trạng biến đổi khí 
hậu nên sản xuất nông nghiệp ở Ninh Thuận nói chung và các vùng đồng bào 
Chăm nói riêng gặp khó khăn do thiếu nước tưới. Tuy nhiên, nhờ thực hiện chủ 
trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất nên đồng bào Chăm nơi đây đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, 
vươn lên làm giàu trên vùng đất khô hạn nhất cả nước. 

Chèn nhạc....... 

Thưa bà con và các bạn! 

Hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững được xem là giải pháp 
hàng đầu ở các địa phương của tỉnh Ninh Thuận. Nhưng ở một vùng đất vốn chỉ có 
cát bay, cát nhảy và nắng gió thì làm thế nào để có nông nghiệp xanh? Mời bà con 
và các bạn về thăm Làng Chăm Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 
Thuận để tìm hiểu câu chuyện bà con nơi đây đồng loạt áp dụng mô hình tưới tiết 
kiệm đã biến những điều kiện tự nhiên bất lợi thành lợi thế trong sản xuât. 



Đọc phóng sự “Đồng bào Chăm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết 
kiệm.” 

Dẫn:Thưa bà con và các bạn! 

Là nông dân nghèo, đã từng làm thuê kiếm sống, nhưng nhờ mạnh dạn ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Hùng Ky ở làng Chăm thôn Tuấn Tú, xã 
An Hải, huyện Ninh Phước đã đánh thức cả một vùng cát cháy. Những đồi cát ngút 
ngàn nay đã phủ một màu xanh. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản 
xuất, từ một người làm thuê giờ đây ông Hùng Ky đã trở thành tỷ phú.   

(File gương tốt Ông Hùng Ky) 

(PTV): Thưa bà con và các bạn! Sản xuất theo mô hình “Cánh đồng lớn” là 
cách thức tổ chức sản xuất hiện đại, đồng bộ để mang lại giá trị kinh tế cao trên 
một đơn vị diện tích. Chỉ trong một thời gian ngắn, mô hình này đã được đông đảo 
nông dân trên địa bàn Ninh Thuận biết đến thông qua câu chuyện của nông dân ở 
làng chăm Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

( File phóng sự cánh đồng lớn)  

          PTV: Bà con và các bạn thân mến! Chương trình phát thanh tổng hợp tiếng 
Chăm của Đài PT&TH Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại bà con và các 
bạn trong các chương trình kì sau./ 

 

Phần 1: 

Phóng sự Ninh Thuận: Đồng bào Chăm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm. 

****************** 

Không phải mất cả buổi theo nước như trước kia, giờ đây, để tưới cho 5 sào 
hoa màu trồng các loại cây như: hành tây, cải trắng, măng tây, ông Kiều Ngọc Sơn 
ở làng Chăm Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chỉ cần 1 
giờ đồng hồ. Vận hành hệ thống giàn tưới tiết kiệm cũng chỉ là các thao tác đơn 
giản mở van và đóng van. Cách làm này vừa tiết kiệm công tưới nước, vừa tiết 
kiệm đến 50% lượng nước tưới, đất giữ ẩm tốt hơn cách tưới tràn như trước đây. 

Có hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm, không chỉ giải phóng sức lao động 
cho các thành viên trong gia đình, mà ông Kiều Ngọc Sơn còn tính toán được 
những cái lợi cụ thể do mô hình tưới tiết kiệm đem lại.Ông cho biết: 

Băng ông Sơn nói tiếng Chăm:  “Làm hệ thống nước này thuận lợi nhiều 
lắm. Riêng nhà mình, chỉ riêng trồng đậu phộng thì 1 sào mình cũng thu lãi được 5 
triệu rồi. Mình làm diện tích nhiều thì thu nhập cao hơn. Mình làm không tốn 
nhiều công.Mình chỉ cắm điện rồi đi đâu cũng được.Gia đình mình làm rau sạch từ 
hệ thống phun nước này lợi nhiều lắm.” 

           Gia đình ông Từ Công Mẫn cũng là một trong những hộ đi đầu ở làng Chăm 
Tuấn Tú mạnh dạn đầu tư làm hệ thống tưới tiết kiệm. Ông Từ Công Mẫn cho biết 
thêm: 



       Băng ông Mẫn nói bằng tiếng Chăm:  “Từ ngày có hệ thống tiết kiệm nước 
thì cả làng Tuấn Tú này ai cũng làm ăn phát đạt hết. Trước chưa có hệ thống ống 
này làm ăn khổ. Giờ bà con đầu tư hệ thống làm ăn tốt. Như gia đình tôi, từ ngày 
có nước ngày thì thu nhập rất ổn định. Gia đình không khổ như trước đây.” 

Hiện nay, hầu hết nông dân ở làng Chăm thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đều lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm. Ở nơi 
quanh năm khô khát như thôn Tuấn Tú, việc tiết kiệm nước, khai thác hợp lý 
nguồn nước tưới được xem là giải pháp số 1 trong sản xuất nông nghiệp. Những 
vùng đất ven biển trước đây phải bỏ hoang vì không đủ nước tưới, giờ đã canh tác 
được 3 vụ trong năm. 

Sống trên vùng đất khát, đồng bào Chăm Tuấn Tú luôn tìm mọi cách để 
thích nghi để sinh tồn và làm giàu. Từ sự tìm tòi, sáng tạo trong quá trình sản xuất, 
đồng bào Chăm nơi đây đã góp phần biến những bất lợi của vùng đất thiếu mưa, 
thừa nắng trở thành lợi thế. 

           Thạc sỹ Nguyễn Xuân Kiều -Viện khoa học thủy lợi Việt Nam nói: (dịch 
lồng tiếng) 

          Băng thạc sỹ Kiều nói ( dịch lồng tiếng Chăm ) :”Vấn đề tưới tiết kiệm 
nước không riêng gì tỉnh Ninh Thuận mà ở Việt nam và các nước trên thế giới. 
Việc phát triển công nghệ tưới tiết kiệm không chỉ giải quyết vấn đề khô hạn và 
thiếu nước. Đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận có thể sản xuất nhiều cây trồng có giá trị 
kinh tế cao và việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm giúp nâng cao năng suất, chất 
lượng cây trồng.” 

         Từ khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú  đã đưa 
vào sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Cây măng tây được nhiều 
người ví là "cây vua" của các loại rau cũng đã bén rễ ở vùng đất này. Từ một vài 
ha ban đầu, đến nay, thôn Tuấn Tú có 300 ha trồng cây măng tây. Mỗi héc ta trồng 
măng tây xanh, nông dân làng Chăm Tuấn Tú đầu tư ban đầu khoảng 30 triệu đồng 
tiền mua giống. Cây măng tây sinh trưởng tốt và cho thu hoạch liên tiếp trong 10 
năm. Với giá bán từ 55.000 đến 60.000 đồng/kg, mỗi ngày, bà con có thể thu nhập 
hơn 600.000 đồng. 

Chị Bá Ngọc Ngân, làng Chăm Tuấn Tú, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận 
cho biết: 

          Băng Chị Ngọc nói bằng tiếng Chăm: “Trước đây, bà con Tuấn Tú cũng 
chưa biết Măng tây là gì. Mình thấy không có gì thu nhập bằng Măng tây. Mình 
làm tưới nước tiết kiệm thu hoạch cao. Từ ngày tưới phun thì làm tốt hơn.”  

          Thời gian tới, để bà con các làng Chăm tích cực chuyển đổi cây trồng và 
phát triển bền vững ở vùng đất khô hạn, ông Kiều Như Bổn, Chủ tịch Hội Nông 
dân tỉnh Ninh Thuận cho biết: 

          Băng ông Bổn nói (Dịch lồng bằng tiếng Chăm): “Hội nông dân sẽ triển 
khai nhân rộng mô hình này. Chúng tôi tiếp tục khuyến khích bà con đầu tư công 
nghệ tốt nhất, chi phí rẻ nhất để giúp bà con vùng khô hạn có điều kiện phát triển. 



Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ hỗ trợ nông dân đầu tư ban đầu để nhân rộng trong thời 
gian tới.” 

 Từ khi có hệ thống tưới nước tiết kiệm, những đồi cát hoang hóa ngày nào 
đã được đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú cải tạo đưa vào sản xuất. Nếu trước kia thôn 
Tuấn Tú chỉ có 100 ha đất sản xuất thì nay đã có trên 500ha. Trung bình 1 ha, mỗi 
năm, nông dân thôn Tuấn Tú thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Hiện nay, thôn Tuấn 
Tú  không còn hộ đói, hộ nghèo còn 5,7%. 

Từ cách nghĩ, cách làm của đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú đã hình thành một 
vùng chuyên canh rau sạch lớn nhất tỉnh Ninh Thuận hiện nay. Trên cơ sở đó, 
tỉnh Ninh Thuận đã quy hoạch xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
tại đây với hơn 300ha. Và cơ hội làm giàu cho nhiều người dân đã được mở ra, bắt 
đầu ngay ở nơi chân cát nắng nóng quanh năm…/.    

 

 Phần 2:  

Gương tốt: ÔNG HÙNG KY – LÀM GIÀU TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT 

***********************  

      Thưa bà con và các bạn! Người dân ở làng Chăm thôn Tuấn Tú cho rằng, 
người đầu tiên áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm và hướng dẫn họ làm theo là 
ông Hùng Ky. Câu chuyện làm giàu của ông Hùng Ky là động lực để đồng bào 
Chăm vùng ven biển nơi đây quyết tâm bám trụ ở vùng đất quanh năm chỉ có cát 
và gió. 

          Trước đây, chỉ trồng vài sào cây màu trên đất cát, lại phụ thuộc vào nước 
trời, nên dù rất cần cù một nắng hai sương, nhưng ông Hùng Ky cũng không lo đủ 
cái ăn cho gia đình. Năm 2010, ông bắt đầu tìm hiểu và mày mò lắp đặt hệ thống 
tưới nước phun sương trên 3 sào đất, sau đó, nhân rộng ra 2 ha đất mà trước đó gia 
đình ông bỏ hoang… 

          Nhờ ứng dụng hệ thống tưới nước phun sương vào sản xuất, các loại cây: 
đậu phụng, hành lá, cà chua của gia đình ông cho năng suất cao gần 2 lần so với 
trước đây. Từ chỗ canh tác 2 vụ trong năm, hiện nay, gia đình ông Hùng Ky có thể 
trồng xoay vòng nhiều vụ tùy theo chu kỳ của từng loại cây. Ông cho biết: 

          Băng Ông Ky nói bằng tiếng Chăm “ Ninh Thuận mình thường hạn hán 
kéo dài. Như năm 2015 -2016 hạn kéo dài.Nếu mình không làm hệ thống tưới tiết 
kiệm thì không có nước tưới cho cây. Tôi là người làm đầu tiên và tuyên truyền bà 
con cùng làm. Tôi nghĩ nước ngày càng cạn kiệt. Bà con khai thác nước ngầm. 
Vừa qua, tuy Ninh Thuận hạn hán nhưng làng Tuấn Tú vẫn phủ xanh trên đất cát 
này.Đó cũng là nhờ tưới nước tiết kiệm này.” 

Có vốn tích lũy, đầu năm 2017, ông Hùng Ky tiếp tục đầu tư hơn 30 triệu 
đồng để lắp đặt hệ thống ứng dụng công nghệ cao tưới nước tiết kiệm qua điều 
khiển bằng điện thoại di động. Bây giờ, chỉ với một chiếc điện thoại, dù ở đâu, ông 
Hùng Ky cũng có thể biết độ ẩm trong đất và tưới nước cho cây trồng của mình. 
Ông cho biết: 



Băng Ông Ky nói bằng tiếng Chăm “Có thể tôi đi đâu không có ở nhà, chỉ 
bấm điện thoại cũng tưới nước được. Nó tự đo độ ẩm dưới đất, khi đủ nước, tự 
ngắt luôn. Khi mô tơ có sự cố thì nó tự báo lại cho mình biết qua điện thoại để về 
xử lí. Cái này rất hiệu quả, rất thông minh cho nông nghiệp” 

              Nhận thấy cây măng tây thích hợp với vùng đất cát ven biển, ông Hùng 
Ky dành nhiều thời gian tìm hiểu loại cây trồng mới này. Sau những năm tháng vất 
vả thử nghiệm, mạnh dạn đầu tư đưa công nghệ tưới nước tiết kiệm vào sản xuất, 
vườn măng tây đã giúp cho gia đình ông Hùng Ky có thu nhập hàng trăm triệu 
đồng mỗi năm. Với 2,5ha đất cát trồng nhiều loại hoa màu khác nhau, hàng năm, 
trang trại của gia đình ông Hùng Ky cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng. 

         Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Hùng Ky còn chia sẻ kinh nghiệm, 
giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hiện 
nay, gia đình ông đã tạo việc làm cho gần 20 lao động với thu nhập từ 3 đến 4 triệu 
đồng/người/tháng. 

          Ông Từ Văn Hay, cũng ở làng Chăm thôn Tuấn Tú, huyện Ninh Phước, 
Ninh Thuận cho biết: ông Hùng Ky là người đã nhiệt tình hướng dẫn ông lắp đặt 
hệ thống tưới tiết kiệm để ông trồng 5 sào rau an toàn có hiệu quả cao. Ông Từ 
Văn Hay nói: 

         Băng Ông Từ Văn Hay nói bằng tiếng Chăm “ Chính bản thân anh Ky rất 
chịu khó, trực tiếp chỉ bà con làm, hướng dẫn đo khoảng cách. Từ từ bà con trong 
làng ai cũng biết làm. Anh là nông dân nhưng ở trong làng luôn biết hi sinh để 
giúp bà con trong làng để sản xuất rau an toàn.” 

Với người nông dân, không gì thực tế bằng mắt thấy, tai nghe. Không giấu 
giếm kinh nghiệm, ông Hùng Ky vừa chỉ dẫn cách làm, vừa trực tiếp lắp đặt mô 
hình tiết kiệm cho người dân. Nhờ cải tiến trong lắp đặt nên chi phí đầu tư cho hệ 
thống tưới phun mưa giảm từ 10 triệu đồng/sào xuống còn 4 triệu đồng/ sào. Kinh 
phí đầu tư vừa phải, hiệu quả mang lại khá cao nên hầu hết nông dân ở làng Chăm 
thông Tuấn Tú đã lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm.   

Từ một nông dân nghèo, giờ đây, ông Hùng Ky đã vươn lên khá giả và 
thành lập hợp tác xã dịch vụ Tuấn Tú. Với cương vị là giám đốc hợp tác xã, ông đã 
liên hệ, phối hợp với Công ty Linh Đan Ninh Thuận để bao tiêu sản phẩm măng 
tây xanh của nông dân với sản lượng mỗi ngày 500 kg, giá bình quân 50 ngàn 
đồng/kg, mang về lợi nhuận mỗi năm cho một xã viên trên 500 triệu/ha. 

            Bà Kiều Thị Ỏi, làng Chăm Tuấn Tú, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận 
nhận xét: 

         Băng Bà Ỏi nói bằng tiếng Chăm  “Anh Ky làm ăn rất chịu khó và cần cù. 
Tạo điều kiện cho chị cùng làm ở đây.Ngày nào mình cũng có việc làm. Mô hình 
này thì bà con ai cũng đến học cùng làm. Anh luôn tạo điều kiện cho bà con, mình 
kẹt cái gì cũng hỗ trợ. Anh làm ăn rất chịu khó.” 

           Năm 2017, trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất của ông Hùng 
Ky. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao việc ứng dụng khoa 



học kỹ thuật vào sản xuất của ông Hùng Ky, đồng thời gợi ý tỉnh Ninh Thuận 
nghiên cứu và quy hoạch nơi đây trở thành vùng sản xuất cây măng tây lớn nhất 
của cả nước. Những lời động viên của Thủ tướng Chính phủ đã giúp ông Hùng Ky 
có thêm động lực, có thêm ý tưởng mới để tiếp tục làm giàu trên vùng đất cát ven 
biển./. 

      

       Phần 3: 

NINH THUẬN: XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN Ở LÀNG CHĂM HIẾU 
LỄ. 

********************** 

            Thưa bà con và các bạn!  Vụ hè thu 2017 không phải là vụ chính, nhưng 
năng suất lúa ở thôn Hiếu Lễ đạt hơn 90 tấn/1ha, cao hơn 2 tấn/ha so với lúa sản 
xuất thông thường. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi 25 triệu đồng/ha. Có được 
kết quả này là nhờ đồng bào Chăm ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận lần đầu tiên áp dụng mô hình cánh đồng lớn. Ông Quảng 
Đại Thắng phấn khởi nói: 

         Băng Thắng nói bằng tiếng Chăm  “Bà con trong làng làm theo khoa học 
kỹ thuật nên rất tốt. Còn làm như ngày xưa thì tự ai nấy làm. Vào cánh đồng lớn, 
mình làm đồng loạt, có máy móc. HTX cũng đầu tư giống, máy và làm thủy lợi. Do 
vậy, năng suất đạt rất cao. Bà con mình thấy làm như thế này rất phấn khởi”          

 Mô hình “cánh đồng lớn” đã thành công ngay vụ đầu. Thành công này, 
trước hết là vai trò của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu làm cầu nối 
với nông dân mạnh dạn tham gia mô hình cánh đồng lớn. 

Tháng 4 năm 2017, khi vừa thành lập, Ban chủ nhiệm hợp tác xã đã tích cực 
vận động người dân tham gia vào mô hình cánh đồng lớn. Lúc đầu, việc tập 
hợp người dân không hề dễ dàng. Ban chủ nhiệm hợp tác xã đã kiên trì, thuyết 
phục 30 gia đình cán bộ, đảng viên và gia đình người Chăm có uy tín ở địa phương 
đăng ký trước. Từ những gia đình hạt nhân, nhiều nông dân được cung cấp thêm 
thông tin để hiểu rõ ý nghĩa của việc xuống giống đồng loạt và thấy rõ vai trò liên 
kết của hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, sau một thời gian 
ngắn, mô hình cánh đồng lớn đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết người dân địa 
phương.  

             Ông Trương Thành Liêm ở làng Chăm Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết: 

            Băng ông Liêm nói bằng tiếng Chăm  “Cuộc vận động này chúng tôi rất 
là hưởng ứng để tham gia vào cánh đồng lớn của xã. Vừa rồi, khi tôi tham gia 
năng suất rất là đạt so với làm như trước đây. Hiện nay HTX làm theo qui trình, 
cung cấp phân bón đúng lúc. Bà con chúng tôi hiện nay rất phấn khởi khi làm 
cánh đồng mẫu lớn.” 

   Nguyên tắc quan trọng của việc thực hiện sản xuất theo mô hình cánh 
đồng lớn là  tuân thủ các quy định về sử dụng một giống lúa đảm bảo tiêu chuẩn 



trên diện tích lớn và áp dụng đồng loạt quy trình “1 phải, 5 giảm”.  Để người dân 
an tâm và làm đúng quy trình sản xuất, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu đã 
phối hợp với Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố và Chi cục Trồng trọt và 
bảo vệ thực vật tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa nguyên chủng cho 
bà con. 

 Ông Quảng Đại Hoàng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước 
Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận nói: 

         Băng ông Hoàng nói bằng tiếng Chăm  “Cho đến bây giờ thì bà con mình 
làm đã có kết quả. Bà con mừng là chi phí về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật đã giảm, kể cả giảm công. Bà con chỉ phun thuốc một lần. Bây giờ bà con rất 
tin tưởng và yên tâm khi cánh đồng lớn được triển khai. Những hộ chưa tham gia 
thì cũng đến đăng kí tham gia làm. Hiện nay, tỉnh cũng thống nhất năm tới mở 
rộng hết làng Chăm Hiếu Lễ làm cánh đồng mẫu lớn”. 

           Kỹ thuật gieo sạ hàng và sạ thưa từ mô hình cánh đồng lớn đã giúp bà con 
tiết kiệm lúa giống gieo từ 300 đến 350 kg/ha trước đây, còn 150 đến 200 kg/ha. 
Bên cạnh đó, việc gieo đồng loạt một loại giống và cùng một thời điểm đã giúp 
nông dân thuận lợi trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cũng như giảm chi phí thu 
hoạch. 

          Ông Vạn Xổ, người đầu tiên đăng kí tham gia cánh đồng lớn ở làng Chăm 
Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết hiệu quả của mô 
hình này: 

            Băng ông Vạn Xổ nói bằng tiếng Chăm  “So với cách làm truyền thống 
thì làm cánh đồng lớn này rất hiệu quả. Từ đó, thu hoạch lúa có thu nhập, nuôi 
con ăn học. Trong làng đời sống bà con đã nâng lên rất nhiều, xóa đói, giảm 
nghèo. Chúng tôi mong muốn bà con sẽ tiếp tục đoàn kết để cùng thực hiện cánh 
đồng lớn tốt hơn.”   

Đánh giá về mô hình cánh đồng lớn đang được triển khai nhân rộng ở làng 
Chăm Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ông Trần Quốc Nam - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: 

       Băng ông Nam nói ( dịch lồng bằng tiếng Chăm) “Chúng tôi cho rằng trong 
suốt thời gian từ khi triển khai chương trình đến hôm nay chúng tôi thấy đạt kết 
quả rất quan trọng. Nó đem lại niềm vui, phấn khởi rất lớn cho bà con nhân dân. 
Trước đây, tại cánh đồng này, sản xuất lúa của bà con theo kiểu truyền thống 
nhưng năng suất, chất lượng lúa cũng không đạt. và khi áp dụng qui trình “ 1 
phải, 5 giảm” và xây dựng cánh đồng lớn thì lúa giống chất lượng rất tốt. Đồng 
thời năng suất tăng lên khá rõ rệt.” 

             Người dân ở Ninh Thuận gọi cánh đồng lớn ở Hiếu Lễ là cánh đồng đoàn 
kết. Đồng lòng cùng nhau xuống giống, gắn bó và giúp đỡ nhau từ khi xuống giống 
cho đến lúc thu hoạch… Sự đoàn kết của cộng đồng người Chăm nơi đây đang 
từng ngày đem lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất./.   

 


