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TINH HOA VÙNG ĐẤT NẮNG. 
  

( Giọng nữ) Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Chương trình phát thanh trên sóng 
FM, tần số 95Mhz của Đài PT & TH Ninh Thuận. 

Thưa quý vị và các bạn! Là vùng đất khô hạn nhất nước, những năm qua, tác động của biến 
đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tỉnh Ninh 
Thuận. Trải qua những đợt hạn hán khốc liệt, người dân Ninh Thuận xác định phải sống chung với 
sự khắc nghiệt của thiên nhiên, phải biến những bất lợi của thời tiết thành lợi thế để tạo ra những 
sản phẩm đặc thù trên vùng đất đầy nắng và đầy gió này. Và nho, táo, măng tây xanh, dê, cừu... là 
những sản phẩm đặc thù ra đời từ đó. Chương trình tổng hợp hôm nay của Đài PT & TH Ninh 
Thuận với chủ đề “Tinh hoa vùng đất nắng” sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về những nỗ lực 
của Đảng bộ, chính quyền và người dân Ninh Thuận trên con đường đi tìm hướng phát triển sản 
phẩm đặc thù, tạo sự khác biệt để phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn theo dõi. 

( Giọng nam) Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: 
- Phóng sự : Tinh hoa đất nắng. 
- Gương tốt : Ông Ba Mọi – Nông dân thời hội nhập. 
Cuối chương trình có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. 
Nét nhạc. 

( Giọng nam) Thưa quý vị và các bạn! Là địa phương có nhiều nông sản nổi tiếng cả nước 
như: nho, táo, tỏi, dê, cừu, thủy hải sản… Ninh Thuận đã được “định danh” trên bản đồ nông 
nghiệp cả nước bằng những sản phẩm đặc thù hiếm nơi nào có được. Với quyết tâm đẩy mạnh tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm phát huy hơn nữa lợi thế đặc thù của vùng đất cực Nam Trung 
bộ, những năm gần đây, Ninh Thuận đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân 
rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, những vườn nho giống mới căng tràn sức 
sống, những cánh đồng tưới tiết kiệm xanh mướt lan nhanh trên nền cát cháy, những ao đìa thủy 
hải sản với năng suất, chất lượng cao… ngày càng được nhân rộng là những nét chấm phá, tô 
điểm cho bức tranh của ngành nông nghiệp đang từng ngày khởi sắc, thực sự là một động lực phát 
triển mới cho ngành nông nghiệp vùng đất nắng. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự “Tinh hoa 
đất nắng” do phóng viên Thúy Hằng thực hiện. 

( Kèm bài viết: Tinh hoa đất nắng) 
Nối kết phóng sự là một đoạn bài hát “Mùa nho chín” 

Thưa quý vị và các bạn! Ông Nguyễn Văn Mọi (tục danh Ba Mọi) vốn là một nông dân như 
hàng vạn nông dân khác ở Ninh Thuận, nhưng điều khiến ông khác biệt hơn những nông dân khác 



 

 

chính là niềm đam mê cháy bỏng với nghề trồng nho. Hơn 30 năm miệt mài lao động, quyết bám 
trụ với cây nho - dẫu có thời gian cây trồng “độc tôn” của vùng đất nắng gió lâm cảnh thoái trào - 
ông vẫn thành công. Và cái tên nghe thật mộc mạc của ông đã gắn liền với thương hiệu nho sạch 
nức tiếng trên thị trường cả nước: Nho Ba Mọi. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng 
gặp gỡ nông dân Ba Mọi qua bài viết “Ông Ba Mọi – Nông dân thời hội nhập”. 

( Kèm bài viết: Ông Ba Mọi – Nông dân thời hội nhập) 
  ( Giọng nam) Thưa Qv & cb! Nông, lâm, thủy sản được tỉnh Ninh Thuận xác định là 1 

trong 6 nhóm ngành trụ cột để phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
Và phát triển những sản phẩm đặc thù trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thích 
ứng với biến đổi khí hậu đang là những giải pháp trọng tâm được địa phương xác định. Tuy nhiên, 
trong điều kiện xuất phát điểm của nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn, vấn đề phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao đặt ra nhiều thách thức đối với tỉnh. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng 
tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về định 
hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện thực tiễn của Ninh Thuận, mời quý vị 
và các bạn theo dõi. 

 ( Kèm bài viết: Nội dung phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Nam – Phó chủ tịch UBND 
tỉnh ) 

Qv & cb vừa theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với đồng chí Trần Quốc Nam – 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. 

Một lời bài hát – Ninh Thuận quê mình (đọc chào hết trên nền nhạc kết bài hát) 
( Giọng nữ) Thưa Qv & cb! Sống ở nơi được xem là “sa mạc” của Việt Nam, từ bao đời 

nay, người dân Ninh Thuận đã phải nỗ lực chinh phục thiên nhiên, biến những bất lợi thành lợi thế 
và tìm ra những loại cây trồng đặc thù không phải nơi nào cũng có được. Và người dân Ninh 
Thuận đã sống và làm giàu trên vùng đất khát. 

( Giọng nam) Đến Ninh Thuận hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú 
trước những vườn táo, vườn nho trĩu quả, những vườn măng tây xanh rì với sức sống mãnh liệt 
đang từng ngày khỏa lấp dần những triền cát nóng bỏng và kết tinh năng lượng của đất trời thành 
những tinh hoa vùng đất nắng. Đây là minh chứng cho quyết tâm vượt khó và tinh thần lạc quan, 
yêu lao động của người dân miền đất nắng gió Ninh Thuận. Chương trình phát thanh tổng  hợp 
hôm nay của Đài PT & TH Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Thu Trình và Thành Nhân kính chào 
tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau./. 

  
  
Chương trình đã phát sóng địa phương ngày  20/01/2018. 
  
  
  
  
  
Phóng sự chương trình tổng hợp 

TINH HOA ĐẤT NẮNG 
  

(Nhạc nền) 



 

 

Nam : Ninh Thuận có cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với tỷ trọng của khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản chiếm 34,6%, cao gấp hơn 2 lần so với mức bình quân cả nước. Ninh 
Thuận hiện có hơn 52% dân số trong độ tuổi lao động làm việc trên lĩnh vực nông nghiệp. Thực tế 
này đặt ra cho Ninh Thuận yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định là hình thành, phát 
triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là một định hướng chiến lược 
đúng đắn về phát triển nông nghiệp và là xu thế tất yếu của một nền nông nghiệp sạch, hiệu quả 
cao và bền vững. Nói về định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện đặc thù 
của tỉnh, ông Trịnh Minh Hoàng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tỉnh nhấn mạnh: 

Chèn PB Ông Trịnh Minh Hoàng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Ninh Thuận. 

Thực hiện chủ trương của tỉnh, những năm gần đây, các ngành liên quan đã chủ động xây 
dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, theo lộ trình từng năm. Song song đó, bước đầu triển khai thành 
công kế hoạch phát triển nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng nhiều chương trình ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc thù của tỉnh. 

Xác định cây nho là cây trồng chủ lực của địa phương, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã 
xây dựng chỉ dẫn địa lý, mở rộng quy hoạch sản xuất nho an toàn và nghiên cứu, chọn tạo các 
giống nho mới có năng suất cao, phẩm chất tốt, giá trị kinh tế cao, đồng thời, hỗ trợ nông dân sản 
xuất, xây dựng chuỗi giá trị nho và các sản phẩm sau nho. Từ định hướng này, ngành Nông nghiệp 
đã hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nho ăn tươi an toàn trên 1.200 ha, trong đó áp dụng công 
nghệ cao trên 100 ha ăn tươi và 250 ha nho để làm rượu tại 2 xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, huyện Ninh 
Sơn. 

Không đứng ngoài cuộc trong công tác này, đội ngũ các nhà khoa học Viện Nghiên cứu 
Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố nhiều năm qua đã lai tạo thành công một số giống nho 
mới như NH-01-48, NH01-152, Black Queen, trồng phổ biến tại một số vùng chuyên canh của 
Ninh Thuận, được nông dân đón nhận và đưa vào sản xuất đại trà, làm phong phú thêm cơ cấu 
giống và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

 Gia đình bà Trương Thị Ngọc Loan ở thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan 
Rang – Tháp Chàm đã có 5 vụ thâm canh giống nho mới NH01-152 trên 3 sào đất rẫy, thay cho 
cây nho đỏ Red Cardinal truyền thống. Hơn 20 năm gắn bó với cây nho, bà Loan nhận thấy giống 
nho cũ ngày càng thoái hóa và không còn phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Được sự hỗ 
trợ của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, vợ chồng bà là một trong những 
nông dân đầu tiên ở Ninh Thuận thử nghiệm canh tác giống nho mới theo tiêu chuẩn Viet Gap, ứng 
dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và bao chùm nho. Với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
đã tiết kiệm công lao động, giảm rủi ro do thời tiết bất lợi, giúp vườn nho đạt năng suất cao, chất 
lượng tốt, cảm quan đẹp và giá bán gấp 5 lần giống nho cũ. Bà Trương Thị Ngọc Loan vui vẻ 
nói: 

Chèn PB Bà Trương Thị Ngọc Loan - thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố 
Phan Rang – Tháp Chàm. 

Ông Phạm Văn Phước - Giám đốc Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ, Viện 
nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, cho biết về hướng hỗ trợ người trồng 
nho nhân rộng diện tích nho giống mới NH01-152: 



 

 

Chèn PB Ông Phạm Văn Phước - Giám đốc Trung tâm tư vấn và phát triển công 
nghệ, Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố. 

Nữ: Ngoài việc hỗ trợ chuyển giao quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, các công 
nghệ, kỹ thuật canh tác mới, tiên tiến được ngành nông nghiệp và các ngành liên quan đẩy mạnh 
chuyển giao cho nông dân. Một trong những mô hình đã được nhân rộng là ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm tại 7 huyện, thành phố trong tỉnh, với diện tích hơn 7.000 ha. Các loại cây trồng áp 
dụng mô hình tưới tiết kiệm chủ yếu là rau, măng tây xanh, hành, tỏi, mía, nho, táo, cỏ chăn nuôi, 
cây ăn quả và mô hình sản xuất lúa “1 phải, 5 giảm”. Mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây trồng 
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn mang lại hiệu quả cao về môi trường, nhất là thường 
xuyên phải đối mặt với tình trạng hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Gia đình ông Hùng Ky  ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước có hơn 2 ha đất sản 
xuất, nhưng do hạn hán thiếu nước nên trước đây chỉ canh tác với diện tích nhỏ. Được Hội Nông 
dân hướng dẫn, ông Hùng Ky đã ứng dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm. Nhận thấy lợi ích của 
phương pháp này, tháng 7/2017, ông Hùng Ky tiếp tục thử nghiệm ứng dụng công nghệ dùng điện 
thoại để tưới nước cho cây trồng được thuận lợi hơn. Dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có điện thoại và 
gởi tin nhắn, hệ thống nước tưới tự động phun mưa và tự ngắt khi đủ nước để tránh lãng phí. Khi 
hệ thống có sự cố, ngay lập tức điện thoại sẽ báo tin nhắn để có cách khắc 
phục. Ông Hùng Ky phấn khởi cho biết: 

Chèn PB Ông Hùng Ky – Thôn Tuấn Tú, xã An Hải, Ninh Phước 
Nam : Ninh Thuận được xem là “thủ phủ” của loài dê và cừu với số lượng hiện nay khoảng 

150.000 con. Thịt dê, cừu ở Ninh Thuận có hàm lượng dinh dưỡng cao do được chăn thả trong môi 
trường đặc thù nắng gió quanh năm. Ông Lê Miên ở thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải 
gắn bó lâu năm với nghề chăn nuôi cừu. Hiện nay, đàn cừu của gia đình ông Miên phát triển gần 
200 con. Bình quân 1 năm thu nhập từ chăn nuôi cừu trên dưới 100 triệu đồng. Từ hộ nghèo, gia 
đình ông Miên đã khá giả nhờ chăn nuôi cừu. Ông Lê Miên phấn khởi nói: 

PB Ông Lê Miên – thôn An Hòa – xã Xuân Hải – huyện Ninh Hải 
(Nội dung:Cách đây khoảng 20 năm nhờ nuôi cừu dê cho con đi học, làm bất cứ việc gì 

cũng nhờ nuôi cừu dê. Một năm thu nhập ít nhất 100 triệu đồng. (nối) Nhờ ăn cỏ mà không tốn tiền 
đầu tư nhiều chỉ khi nào hạn mua cám cho ăn thêm , làm không bao giờ sợ lỗ) 

Cuối năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp văn bằng bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt cừu và Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Dê Ninh Thuận. 
Nhờ đó, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh yên tâm khi sử dụng thịt dê, cừu Ninh Thuận. 

Với sự khuyến khích, hỗ trợ của ngành nông nghiệp, các chủ trang trại chăn nuôi dê cừu của 
tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư dài hơi và bài bản hơn theo hướng tiếp cận với mô hình chăn nuôi bán 
công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Là một trong những đơn vị sớm định 
hướng phát triển mô hình chăn nuôi hiện đại, HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp – chăn 
nuôi Tân Hà đã xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô hàng ngàn con với các khu vực chăn nuôi 
bò, cừu vỗ béo và cừu sinh sản riêng biệt để theo dõi và chọn tạo cừu giống chất lượng cao. Đàn 
gia súc được chăm sóc với quy trình khoa học, hợp lý và được tiêm phòng đầy đủ. Đặc biệt, để chủ 
động nguồn thức ăn cho đàn gia súc, HTX đã đầu tư xây dựng hệ thống điện 3 pha để dẫn nước từ 
sông Lu về trang trại, chủ động nguồn nước cho 5 ha cỏ. Bên cạnh đó, còn liên kết với một số hộ 
dân ở địa phương cung cấp nguồn cỏ tươi ổn định cho HTX. Với việc đầu tư bài bản nên từ khi 
hoạt động đến nay đã xảy ra nhiều đợt hạn hán nghiêm trọng, nhưng HTX vẫn đạt được kết quả 



 

 

bước đầu khá tốt: 2 năm qua, đã xuất chuồng 8 lứa cừu đực, mỗi lứa trên 100 con với giá bán cao 
hơn thị trường 2 giá; đồng thời, bước đầu liên kết với các doanh nghiệp thu mua dê cừu, góp 
phần phát triển chuỗi giá trị ngành hàng dê cừu và khẳng định, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc 
thù của tỉnh. Anh Phạm Minh Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ tổng 
hợp nông nghiệp – chăn nuôi Tân Hà cho biết: 

Chèn PB Anh Phạm Minh Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX DVTHNN-
CN Tân Hà, Thuận Nam 

Nữ: Vài năm trở lại đây, nhất là từ đầu năm 2017 đến nay, công tác thu hút đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Hiện nay, hàng chục doanh nghiệp đang 
chủ động liên kết với nông dân, thuê đất xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng ứng dụng công 
nghệ cao, tạo nguồn nguyên liệu chế biến ổn định. 

Điểm mới trong đầu tư vào nông nghiệp trong năm qua là doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư 
lắp đặt dây chuyền công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến hàng nông sản, lĩnh vực được 
tỉnh quan tâm khuyến khích nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Được sự hỗ trợ của ngành chức năng, 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nông sản Thái Thuận đã ứng dụng công nghệ bảo quản 
nho, táo bằng phương pháp bao gói khí điều biến. Sau khi áp dụng công nghệ mới đã kéo dài thời 
gian bảo quản trái nho lên 60 ngày, táo 30 ngày, giúp đơn vị thu mua sản phẩm của nông dân với 
số lượng gấp nhiều lần trước đây, giá ổn định, kể cả trong thời điểm thu hoạch chính vụ. Ông 
Nguyễn Đình Quang - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nông sản Thái 
Thuận, chia sẻ: 

Chèn PB Ông Nguyễn Đình Quang - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương 
mại Nông sản Thái Thuận 

Trong điều kiện tiềm lực của các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công 
nghệ cao còn hạn chế về nhiều mặt, tỉnh Ninh Thuận đã giao cho Sở Khoa học - Công nghệ đóng 
vai trò “bà đỡ”, với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng thành công 2-3 doanh nghiệp khoa học công 
nghệ làm trung tâm của đổi mới trong sản xuất. Từ sự hỗ trợ tích cực của ngành chức năng, cùng 
với nỗ lực vươn lên của doanh nghiệp, đến nay, đã có 1 doanh nghiệp được công nhận doanh 
nghiệp Khoa học - công nghệ. 

Nam : Đối với Công ty TNHH Linh Đan chuyên sản xuất, kinh doanh măng tây xanh cũng 
đang phấn đấu trở thành doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ trong năm 2018. Hiện công ty đang 
hợp đồng với hơn 50 nông hộ trồng 30 ha măng tây xanh, trung bình mỗi ngày thu hoạch 700 kg 
măng tây tươi cung cấp cho thị trường trong cả nước. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp khoa 
học – công nghệ, công ty đầu tư công nghệ chế biến các sản phẩm từ măng tây xanh, tạo ra chuỗi 
giá trị gia tăng, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và các hộ trồng. Ông Nguyễn Văn Tạm 
– Phó Giám đốc Công ty TNHH Linh Đan, nói: 

Chèn PB Ông Nguyễn Văn Tạm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Linh Đan 
Sau nhiều nỗ lực, đến nay diện tích vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh đạt 720 ha, tỷ trọng giá trị chiếm khoảng 10-15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 
Với mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lên 20-25% tổng 
giá trị sản xuất nông nghiệp vào năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đã quy hoạch các vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. Hướng đến xây dựng 16 khu sản xuất rau an toàn và cây ăn trái với tổng 
diện tích 2.340 ha; 4 vùng chăn nuôi gia súc có sừng trên diện tích 500 ha; 5 vùng sản xuất giống 
và nuôi thủy sản thương phẩm quy mô 420 ha…  



 

 

Phát triển bền vững các loại cây trồng, vật nuôi đặc trưng, có lợi thế là hướng đi đúng, 
từng bước đưa các mặt hàng nông sản của Ninh Thuận đứng vững trên thị trường, góp phần nâng 
cao hiệu quả kinh tế cho nông dân và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới. Từ những kết 
quả bước đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, các ngành, doanh nghiệp 
và nông dân trong tỉnh sẵn sàng tiếp thu những thành tựu mới của khoa học công nghệ, phát huy 
hơn nữa các nguồn lực đầu tư nhằm thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp của 
tỉnh./. 

                                                                  
  
  
Gương tốt chương trình tổng hợp 

ÔNG BA MỌI – NÔNG DÂN THỜI HỘI NHẬP 
          (Tiếng gió, tiếng nói chuyện lao xao trong vườn nho) 
Đến với trang trại nho Ba Mọi, mọi người vẫn thấy một lão nông giản dị khi thoăn thoắt cột 

cành, tỉa trái, khi lịch thiệp hướng dẫn khách tham quan, hay có khi lại chăm chú bên màn hình 
máy tính – ông chính là nông dân, chủ nhân của trang trại nho Ba Mọi.    

Bên bàn nước nhỏ xinh trong trang trại, ông Ba Mọi hồn hậu kể: Ông bắt đầu gắn bó với 
cây nho từ đầu thập niên 1980, khi đó, cây nho trở thành "nữ hoàng" của các loài cây ở Ninh 
Thuận, bởi hiệu quả kinh tế không cây trồng nào có thể sánh bằng. Tuy nhiên, như một quy luật tất 
yếu, sự phát triển ồ ạt, tự phát nên cây nho đỏ đã nhanh chóng bị thoái hóa, không còn đáp ứng thị 
hiếu người tiêu dùng. Diện tích nho Ninh Thuận từ gần 1.800 ha có thời điểm giảm xuống còn hơn 
700 ha. Bản thân ông không ít lần lao đao với cây nho, nhưng khi cây trồng “độc tôn” của vùng đất 
nắng gió Ninh Thuận lâm cảnh thoái trào, ông vẫn quyết bám trụ với cây nho, bởi ông đã trót đam 
mê nghề trồng nho và có niềm tin mãnh liệt vào loại cây trồng riêng có của miền đất 
nắng. Ông Ba Mọi tâm sự: 

Chèn PB Ông Nguyễn Văn Mọi - Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch 
vụ Ba Mọi – Ninh Thuận. 

ND: Niềm đam mê cây nho 
Nặng lòng với cây nho, ông Ba Mọi nhận ra: nếu chỉ canh tác theo phương thức truyền 

thống thì thất bại là chuyện tất yếu. Sau nhiều lần trăn trở, ông tự mày mò tìm trong tài liệu và lặn 
lội theo học các lớp khuyến nông để áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quy trình sản xuất nho. Như một 
cơ duyên, khi giống nho xanh NH01-48 được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp 
Nha Hố lai tạo thành công, ông Ba Mọi đã trồng thử nghiệm trên 1 sào đất của gia đình. Ông còn 
được các chuyên gia của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam hướng dẫn quy trình 
canh tác nho bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật 
nên trái nho sau thu hoạch an toàn, không có dư lượng hóa chất. Không những thế, sản lượng nho 
xanh NH01-48 vượt trội so với nho đỏ Red Cardinal và giá nho xanh cao gấp 3 lần nho đỏ. Nói về 
kinh nghiệm trồng nho hiệu quả, ông Ba Mọi nói: 

Chèn PB Ông Nguyễn Văn Mọi - Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch 
vụ Ba Mọi – Ninh Thuận. 

ND: Kinh nghiệm trồng nho phải gắn liền KHKT 
Thành công bước đầu là động lực để nông dân Ba Mọi mở rộng diện tích trang trại nho sạch 

của gia đình lên 2 ha. Tết Nguyên đán năm 2003, ông quyết định đưa sản phẩm nho sạch mang 



 

 

thương hiệu “Ba Mọi” vào bán tại các siêu thị ở TP. HCM. Để khẳng định thương hiệu nho sạch 
của gia đình, nông dân Ba Mọi có một quyết định “bước ngoặt” khi thành lập doanh nghiệp tư 
nhân với tên mộc mạc của mình: Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ba Mọi. 
Sản phẩm làm ra không đủ bán, ông liên kết với hơn 80 hộ nông dân trồng nho, táo khác thuộc 
vùng Dự án Hỗ trợ Tam nông huyện Ninh Phước. Với cương vị là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nho 
Ninh Thuận, ông Ba Mọi cùng với Hội Nông dân và Trung tâm khuyến nông tỉnh thường xuyên tổ 
chức các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác nho, hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP để chia sẻ kinh nghiệm cho nông dân. Nông dân Nguyễn Văn Tân là một trong những 
hộ trồng nho ở thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận liên kết sản xuất với doanh nghiệp tư nhân 
Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ba Mọi cho biết: 

Chèn PB Nông dân Nguyễn Văn Tân 
ND: Hiệu quả liên kết với doanh nghiệp Ba Mọi. 

Đến nay, mỗi ngày, Doanh nghiệp Ba Mọi cung cấp ra thị trường 1-2 tấn nho, táo tươi an 
toàn. Với sự hỗ trợ của tỉnh và Dự án Hỗ trợ Tam nông, ông Ba Mọi còn đầu tư hàng trăm triệu 
đồng để trang bị hệ thống rửa trái cây và kho lạnh bảo quản nho táo đảm bảo chất lượng. Không 
chỉ sản xuất nho ăn tươi, ông Ba Mọi còn quyết định làm cuộc đột phá mới là mua sắm thiết bị, đầu 
tư nhà xưởng sản xuất rượu vang nho và các sản phẩm sau nho. Theo kinh nghiệm hàng chục năm 
trồng nho, ông Ba Mọi quyết định không làm theo cách thủ công mà tất cả quy trình đều được 
chuyển giao công nghệ từ Trường Đại học Bách khoa TP. HCM và Viện Công nghiệp thực phẩm, 
đồng thời, được cơ quan chức năng kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi bán ra thị 
trường. Đánh giá cao về đóng góp của doanh nghiệp Ba Mọi trong việc quảng bá sản phẩm nho 
Ninh Thuận, ông Phan Văn Luông – Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương, 
nói: 

Chèn PB Ông Phan Văn Luông – Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Sở Công 
thương Ninh Thuận. 

ND: về đóng góp của ông Ba Mọi trong việc quảng bá trái nho Ninh Thuận. 
Hơn 10 năm sản xuất nho sạch, trang trại nho Ba Mọi là địa điểm để nhiều trường Đại học ở 

Huế, Cần Thơ, TP. HCM đưa sinh viên đến tham quan thực tế. Với vốn kiến thức thực tế phong 
phú, nông dân Ba Mọi đã trở thành “trợ giảng” đắc lực cho các đoàn thực tập. Không chỉ “mở 
lòng” với những kỹ sư nông nghiệp tương lai, 5 năm trở lại đây, lão nông Ba Mọi mở cửa trang trại 
nho Ba Mọi cho khách tham quan miễn phí. Chính ông cũng không nghĩ tới việc làm này lại có ý 
nghĩa “định danh” cho cây nho Ninh Thuận. Trang trại nho Ba Mọi đã trở thành điểm tham quan 
cố định có tên trên bản đồ du lịch Ninh Thuận và là điểm “nhất định phải đến” của du khách khi 
tham quan du lịch tại vùng đất nắng. 

(Chèn tiếng động hiện trường, ông Ba Mọi hướng dẫn du khách tham quan tại vườn nho) 
Khách đến tham quan trang trại nho Ba Mọi đều được hướng dẫn viên hoặc trực tiếp lão 

nông Ba Mọi 70 tuổi trực tiếp hướng dẫn; được mời thưởng thức nho và các sản phẩm từ nho ngay 
tại vườn. Sự thân thiện, hoạt bát và đặc biệt là sự am tường về các giống nho, quy trình sản xuất 
nho cùng vốn kiến thức xã hội và sự lịch thiệp, tinh tế đáng ngạc nhiên của một nông dân “thứ 
thiệt” đã khiến du khách thích thú. Với cách làm này, những sản phẩm từ trái nho Ninh Thuận đã 
đến tận tay người tiêu dùng ngay tại vườn, từ đây, thương hiệu nho Ninh Thuận cũng theo chân du 
khách đến mọi miền đất nước. Đến tham quan trang trại nho Ba Mọi, chị Nguyễn Hồ Lệ Uyển 
- Du khách TP. HCM hào hứng nói: 



 

 

Chèn PB Chị Nguyễn Hồ Lệ Uyển - Du khách TP. HCM 
ND: Sự thích thú khi đến trang trại nho Ba Mọi 

Nói về mong muốn phát triển thương hiệu và nghề trồng nho Ninh Thuận gắn với phát triển 
du lịch trong thời gian tới, ông Ba Một cho biết: 

PB Ông Nguyễn Văn Mọi - Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 
Ba Mọi – Ninh Thuận. 

ND: Mong muốn phát triển thương hiệu và nghề trồng nho Ninh Thuận 
Dám vượt qua những khó khăn, thách thức để tìm cho mình chỗ đứng trên thương 

trường và khẳng định tên tuổi cho sản phẩm của mình, của vùng đất nắng – đó chính là điều mà 
nông dân Ba Mọi – một "hai lúa" của thời kỳ hội nhập đã làm được. Với vóc dáng còn rất rắn rỏi 
và tư duy nhanh nhẹn, giờ đây, tuy đã ở tuổi “thất thập”, ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, 
bởi với ông, được gắn bó với cây nho và mang thương hiệu nho Ninh Thuận đi xa hơn mỗi ngày đã 
trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống./.  

T/h: Thúy Hằng.  
Phỏng vấn Chương trình Tổng hợp 
  

PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC NAM – PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. 

  
  Thưa Qv & cb! Nông, lâm, thủy sản được tỉnh Ninh Thuận xác định là 1 trong 6 nhóm 

ngành trụ cột để phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Và phát triển 
những sản phẩm đặc thù trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thích ứng với biến 
đổi khí hậu đang là những giải pháp trọng tâm được địa phương xác định. Tuy nhiên, trong điều 
kiện xuất phát điểm của nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn, vấn đề phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao hiện đặt ra nhiều thách thức đối với tỉnh. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có 
cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quốc Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về định hướng 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện thực tiễn của Ninh Thuận, mời quý vị và các 
bạn theo dõi. 

  
Trước hết, cám ơn đồng chí đã tham gia chương trình hôm nay. 
Câu 1/ Thưa đồng chí! Đồng chí cho biết về chủ trương của tỉnh trong việc đẩy 

mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp? 
Câu 2/ Đồng chí đánh giá như thế nào về những mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất được người dân và ngành nông nghiệp Ninh Thuận áp dụng thời gian qua? 
Câu 3/ Trong điều kiện xuất phát điểm của nền kinh tế nói chung, ngành nông nghiệp tỉnh 

Ninh Thuận nói riêng, còn nhiều khó khăn, hay nói cách khác, Ninh Thuận hiện vẫn là “vùng lõm” 
trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, vấn đề nào, giải pháp nào đồng chí 
cho là quan trọng để người dân Ninh Thuận có thể đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng 
công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp? 

Cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài PT & TH Ninh Thuận. 
T/h: Thúy Hằng 

  
  



 

 

 


