
Đài Phát thanh và truyền hình Sóc Trăng 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỔNG HỢP TIẾNG KHMER. 

Phát sóng chiều thứ tư, 10 – 01 – 2018. 

……………o0o…………… 

Nhạc hiệu 

Kính chào quý vị và các bạn  đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát 

thanh và truyền hình Sóc Trăng. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 01, chương trình có 

những thông tin nổi bật sau đây: 

- Ông Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, thúc đẩy thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp. 

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh cho học sinh dân tộc 

Khmer. 

- Bản sắc văn hóa Khmer, nhìn từ nỗ lực bảo tồn và phát huy trang phục truyền 

thống. 

- Tiết mục “Theo dòng thời sự” hôm nay là vấn đề phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao với sự tham gia trò chuyện của kỹ sư Lâm Minh Hoàng, cán bộ ngành 

nông nghiệp Sóc Trăng. 

 

Hạ nhạc 

Sau đây là nội dung chi tiết 

BÍ THƯ TỈNH ỦY PHAN VĂN SÁU 

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP SÓC TRĂNG. 

……………..o0o……………. 

  

  

TH: Ngọc Khuê 

 

(#) Sáng nay, ông Phan Văn Sáu - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và ông Lê Văn Hiểu - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng. 

 



Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng cho 

biết: ngành Nông nghiệp Sóc Trăng trong năm 2017 đã đạt được nhiều thắng lợi. Nổi 

bật là diện tích trồng lúa đặc sản lúa chất lượng cao vượt hơn 50% tổng diện tích gieo 

trồng; các dự án về bò sữa, bò thịt được triển khai đồng bộ và đồng loạt quy mô toàn 

tỉnh, bước đầu đã mang đến hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đặc biệt đây là năm 

thứ ba liên tiếp ngành thủy sản đạt thắng lợi với sản lượng tăng và lợi nhuận tăng. Kế 

hoạch tái cơ cấu được toàn ngành Nông nghiệp quyết tâm thực hiện với phương châm 

là “gần dân, sát cơ sở, lắng nghe hơi thở của đất, cây trồng và vật nuôi”. Dịp này, Sở 

Nông nghiệp và PTNT cũng kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ tạo nguồn vốn, đầu tư 

thêm các cơ sở hạ tầng trang thiết bị… để ngành có điều kiện phục vụ tốt hơn cho 

nông dân, hướng tới các mô hình canh tác hiện đại, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm 

thu hút nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy chế biến hàng nông sản tại tỉnh. 

 

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Sáu bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề đầu ra cho 

các mặt hàng nông sản chủ lực, trong đó có lúa đặc sản, sữa bò và đàn bò thịt. Bên 

cạnh đó, các diện tích cây ăn trái có được quy hoạch và sàng lọc, để có sự tập trung 

phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa số lượng lớn hay không? Cần phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao với hàm lượng và cơ cấu hợp lý theo lộ trình… đây cũng là 

những vấn đề cốt lõi mà ngành Nông nghiệp cần tập trung thực hiện, cũng là mục tiêu 

chính của kế hoạch tái cơ cấu./. 

 

TỔNG KẾT QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2017 

……………..o0o…………… 

TH: Kim Sang 

 Chiều nay 10/01, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Sóc Trăng tổng kết 

công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017. Dự  hội nghị có ông Dương Sà 

Kha - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ 

“Vì người nghèo” tỉnh. 

Tính đến cuối năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động 

tiếp nhận số tiền trên 43 tỷ đồng; trong đó Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh trên 21 tỷ 

đồng. Từ nguồn quỹ này đã triển khai xây dựng 373 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ quà 

Tết cho hộ nghèo, khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn sản xuất, tặng học bổng cho học sinh 

nghèo… với tổng số tiền trên 23 tỷ 800 triệu đồng. Tại hội nghị, Ban vận động Quỹ 



“Vì người nghèo” tỉnh thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc tăng số tiền hỗ trợ 

xây nhà đại đoàn kết lên trên 30 triệu đồng/căn, công tác vận động nguồn quỹ trong 

năm 2018. Đồng thời thông qua quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì 

người nghèo” của tỉnh./. 

 

PHÁT HIỆN KHAI THÁC SÂM ĐẤT Ở RỪNG PHÒNG HỘ 

……………o0o…………. 

 

TH: Si Vonh 

(PTV)Trưa nay các thành viên trong nhóm Đồng quản lý rừng phòng 

hộ thuộc ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung phát hiện và báo 

về Hạt kiểm lâm huyện có 2 người lạ mặt vào rừng trái phép để đào sâm đất. Tin do 

phóng viên Môra từ hiện trường điện về cho biết: 

(File đọc qua điện thoại) 

Khi lực lượng chức năng đến, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, để lại hiện trường 

các vật dụng gồm; cuốc, thùng đựng và 2 chiếc xe gắn máy. Hiện vụ việc đang được 

cơ quan kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng điều tra xử lý.  

Sâm đất hay còn gọi là đồn đột, đỉa biển… Môi trường sống chủ yếu của sâm 

nằm dưới những gốc cây mắm, đước ... muốn bắt sâm, “thợ săn” phải dùng cuốc, 

xẻng xắn mạnh vào gốc cây để đào lên một lớp đất sâu từ 1-2 tấc mới bắt được. Sâm 

đất có giá từ 130 - 150 ngàn đồng/kg, nhiều người thấy có thu nhập cao nên lén lút rủ 

nhau đi đào sâm đất, gây thiệt hại nặng đến cây rừng. Chúng tôi thiết nghĩ cần đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được tác hại  của việc “đào sâm - phá 

rừng”, vì nhà nước và nhân dân địa phương đã mất hơn chục năm trồng mới và bảo vệ 

rừng phòng hộ để có được mảng xanh như hôm nay. 

 

 KHAI MẠC KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA.  

 …………….o0o…………….. 

  

TH: Thúy Liễu  

Chiều nay, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khai mạc Kỳ thi 

chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2018, đến dự kỳ thi này có học sinh giỏi các trường 

THPT của 3 tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu và Cà Mau. Đối với tỉnh Sóc Trăng, để chuẩn bị 

tốt cho việc tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia lần này, ngay trong năm học 

2016-2017, Sở GD-ĐT đã triển khai kế hoạch tuyển chọn học sinh giỏi lớp 11 và 

chọn được 54 em tham gia kỳ thi năm nay. Trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13 tháng 



1, các em học sinh sẽ thi các môn Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tin học, Ngữ 

văn và Lịch sử tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.  

 

Thưa quý vị và các bạn ! 

Tỉnh Sóc Trăng có 30% số học sinh là người dân tộc Khmer. Trước đây, việc dạy và 

học môn Tiếng Anh cho các em còn nhiều hạn chế. Từ năm học 2017-2018, Sở Giáo 

dục và Đào tạo có chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Tiếng Anh 

trong trường học, qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng học tập của các em đối 

với môn học này. Phóng sự sau đây thực hiện tại trường phổ thông trung học DTNT 

Huỳnh Cương. 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH KHMER. 

…………….o0o…………… 

TH: Trọng Danh  

Các em hoàn toàn sử dụng Tiếng Anh qua các hình thức như: biểu diễn văn nghệ, ứng 

xử với các tình huống, tìm hiểu theo chủ đề, hay trao đổi giữa bạn bè, thầy cô. Chính 

sự tương tác này giúp các em có môi trường để rèn luyện kỹ năng nghe, nói và sự tự 

tin khi giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh . Các em học sinh là thành viên CLB Tiếng 

Anh trường THPT DTNT Huỳnh Cương phấn khởi nói: 

PB: Em LÝ NGỌC MAI - Học sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương, tỉnh Sóc 

Trăng (Ndung: Mục đích em tham gia CLB là muốn nói tiếng Anh rành rọt hơn. Tham 

gia thì em thấy mình đã tiến bộ một ít vì được anh chị hướng dẫn nhiều.) 

PB: Em LÂM THỊ NA RI - Học sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương, tỉnh Sóc 

Trăng (Ndung: đối với chúng em, khó nhất là học Tiếng Anh nhưng từ khi tham gia 

CLB em thấy việc học tiếng Anh không còn khó nữa.) 

PB: Em SƠN THỦY - Học sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương, tỉnh Sóc 

Trăng (Ndung: Hiện nay em đã nói thành thạo hơn và tự tin khi giao tiếp bằng tiếng 

anh hơn.) 

Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, việc học Tiếng Anh đối với các em đã trở nên dễ dàng 

và hứng thú hơn. Do đó, các trường đang duy trì tổ chức sinh hoạt thường xuyên, hoạt 

động của các câu lạc bộ có sự kết hợp nhịp nhàng giữa rèn luyện chuyên môn và các 



hoạt động khác, giáo viên phụ trách cũng là thầy cô giáo có kinh nghiệm, trình độ đạt 

chuẩn Châu Âu. Thầy Danh Phiên, Tổ phó Tổ Anh – Khmer trường THPT DTNT 

Huỳnh Cương cho biết: 

PB: Thầy DANH PHIÊN - Tổ phó tổ Anh – Khmer, trường THPT DTNT Huỳnh 

Cương 

 (Ndung:các giáo viên của trường đều đạt chuẩn, ngoài ra, trường có giáo viên mới 

học thạc sĩ từ Úc về, có thể nói đây là điều kiện thuận lợi giúp hoạt động câu lạc bộ 

có chất lượng…) 

Đối với học sinh dân tộc Khmer, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, học Tiếng Anh trở 

thành ngôn ngữ thứ 3,. Tuy nhiên quan trọng nhất là cần phải cho các em tiếp cận 

thường xuyên và lâu dài, việc tổ chức rộng rãi các Câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường 

học đã  tạo được cho các em không khí học tập mới./. 

Nhạc cắt 

Thưa quý vị và các bạn ! 

Trong suốt quá trình cộng cư với các dân tộc anh em, đồng bào Khmer nói chung, 

trong đó có người Khmer Sóc Trăng, luôn giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc 

mình, thể hiện rõ qua trang phục truyền thống luôn có trong các lễ hội, lễ nghi dân 

tộc, sân khấu nghệ thuật... Tuy trang phục truyền thống Khmer có lúc trầm lắng do 

yếu tố khách quan, nhưng thời gian gần đây khi kinh tế gia đình được nâng cao cùng 

với đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, thì nhu cầu về cái mặc vừa mang tính 

thẩm mỹ vừa bảo tồn được bản sắc dân tộc cũng được nâng lên không chỉ những 

người trung niên mà giới trẻ Khmer hiện nay cũng đặc biệt yêu thích, và từ đó trang 

phục truyền thống Khmer đã thực sự trở lại mạnh mẽ. 

  

  BẢN SẮC VĂN HÓA KHMER  

NHÌN TỪ NÉT ĐẸP TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG 

 

Tiếng nền lễ hội..... 



(#) Trong một nghi lễ phật giáo ở chùa Nhu Gia, huyện Mỹ Xuyên diễn ra mới đây có 

gần trăm nam thanh nữ tú xúng xính trong bộ trang phục Khmer xếp hàng đón khách 

từ cổng vào đã gây ấn tượng mạnh với những người đến dự lễ. Em Danh Thị Lương, 

từ bên xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị khi nghe nhà chùa thông báo cần lễ tân đã 

nhanh chóng nhận lời đến tham gia. Đối với em thì được khoát lên mình bộ trang 

phục truyền thống, được phục vụ nghi lễ theo phong tục tập quán của dân tộc Khmer 

luôn là điều rất có ý nghĩa. Em nói: 

P/B:  DANH THỊ LƯƠNG - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

………….o0o………….. 

Nhưng mới vài năm nay, hình ảnh trang phục Khmer từ những trang phục đời 

thường cho đến trang phục lễ hội, đặc biệt là trang phục cưới xuất hiện nhiều hơn qua 

các trang mạng xã hội, kênh truyền hình, đặc biệt là các dịp giao lưu, hội diễn .... nên 

cái đẹp, cái hay của trang phục Khmer được giới thiệu rộng rãi và được nhiều người 

yêu thích. Vì thế việc để sở hữu trọn bộ trang phục truyền thống đi lễ chùa hay dự tiệc 

không còn là vấn đề khó khăn như trước nữa. Bởi các bạn nam nữ trẻ hay những 

người yêu thích trang phục Khmer có thể dễ dàng tìm mua với nhiều địa chỉ bán hàng 

trên mạng xã hội như facebook, Zalo … mà tại đó họ có thể thấy hình ảnh trang phục 

với nhiều mẫu mã khác nhau cùng với những video hướng dẫn cách mặc, cách bảo 

quản chu đáo.  

Hiện nay, các điểm cho thuê trang phục cưới trong phum, sóc của đồng bào Khmer 

xuất hiện ngày càng nhiều và không ngừng được bổ sung mẫu mã mới từ tỉnh khác 

hoặc ở Campuchia mang sang. Nay nhiều phụ nữ Khmer đã biết học nghề trang điểm, 

kết hợp dịch vụ thuê trọn gói trang phục cưới nên nhiều người thấy tiện và sử dụng 

phổ biến hơn. Bà SƠN THỊ XUÂN, chủ tiệm áo cưới Đani ở ấp Sóc Xoài - Phú Mỹ - 

Mỹ Tú – Sóc Trăng cho biết: 

P/B: Bà SƠN THỊ XUÂN - ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

………….o0o………….. 

Tiếng nền lễ hội..... 

Nếu ngày xưa, cứ mỗi dịp lễ hội, lên chùa lễ Phật, mọi người thường mặc những 

trang phục truyền thống  đơn giản chỉ với áo Pak kết hợp với Xà-rông, thì hiện nay 

trang phục của người Khmer ngày một tiến bộ hơn, và được cách tân với nhiều mẫu 

mới và phong phú hơn về màu sắc cũng như các kiểu thiết kế. Tuy vậy thì bản sắc của 



người Khmer vẫn luôn thể hiện đầy đủ trong các hoa văn, đường tà. Bà Huỳnh Thị Si 

Vong ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nói lên cảm tưởng của 

mình như sau: 

P/B: Bà HUỲNH THỊ SI VONG, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng 

………….o0o………….. 

Một trong những yếu tố làm sống dậy niềm đam mê trang phục truyền thống là 

các Hội diễn. Từ nhiều năm nay, tỉnh Sóc Trăng luôn duy trì Hội diễn nghệ thuật quần 

chúng và trình diễn trang phục dân tộc, xen kẽ từng năm giữa dân tộc Khmer và Hoa, 

qua đó mỗi khi gần đến dịp Ooc om boc là các nam thanh nữ tú hẹn nhau tập luyện 

nhằm mang đến những tiết mục đặc sắc, toát lên niềm tự hào trong tâm hồn giới mộ 

điệu trang phục của đồng bào Khmer, đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa của 

dân tộc đến với cộng đồng trong và ngoài tỉnh.  

Cuộc sống ngày càng ấm no, đủ đầy; trình độ học vấn ngày càng nâng cao; gu 

thẩm mỹ ngày càng sâu sắc... đó cũng là nguồn động lực để giới trẻ hướng về bản sắc 

văn hóa của dân tộc và góp phần mạnh mẽ vào việc giữ gìn nét đẹp trang phục mà 

tiền nhân đã sáng tạo nên./. 

Nhạc hiệu tiểu mục “Theo dòng thời sự” 

  

Thưa quý vị và các bạn ! 

Trong phần đầu chương trình, chúng tôi có thông tin về buổi làm việc của ông 

Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng với lãnh đạo ngành nông nghiệp, trong đó 

ông Phan Văn Sáu yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất. Để làm rõ vấn đề này, tiết mục “Theo dòng thời 

sự” hôm nay có mời kỹ sư Lâm Minh Hoàng – phó chi cục trưởng chi cục thú ý, phó 

giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đàn bò tỉnh Sóc Trăng, thừa ủy quyền của lãnh 

đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến phòng thu tham gia chương trình 

hôm nay. Trước khi vào phần trò chuyện thì xin mời ông Lâm Minh Hoàng và quý 

thính giả cùng nghe phóng sự về những nỗ lực của nhà nông Sóc Trăng khi tiến lên 

các phương thức sản xuất hiện đại. 

NHÀ NÔNG HIỆN ĐẠI. 

…………….o0o……………. 

 



TH: Trọng Danh. 

Ở xứ rẫy ven biển Vĩnh Châu, bình quân mỗi nhà chỉ có tối đa 2 công đất rẫy thì 

gia đình anh Lâm Na Linh, cư ngụ tại phường 2 thì nổi trội hơn khi sở hữu đến 25 

công, mặc dù lúc anh khởi nghiệp cách đây 20 năm chỉ từ nửa công đất rẫy. Chứng 

kiến cây hành tím chịu cảnh thăng trầm theo thị trường, anh nuôi khát vọng nâng cao 

lợi thế cho cây hành thông qua việc hợp sức cùng mọi người làm ra nông sản sạch, 

liên kết cùng thương nhân đưa hàng đi các thị trường trong và ngoài nước để có giá 

bán tốt. Trên đồng đất này, mỗi năm anh xuất bán hơn 60 tấn hành thương phẩm. 

Ngoài ra anh còn xây 3 khu sơ chế củ cải muối có công suất lớn, khác hơn cách mọi 

người thường làm là sơ chế nhỏ lẻ trên đồng, để đến mùa thu hoạch củ cải thì anh chế 

biến, dự trữ và tiêu thụ trên 250 tấn, doanh thu gần 2 tỉ đồng. Anh hơn người khác ở 

chỗ nắm rõ thông tin thị trường, biết tích trữ hàng nông sản lúc thu hoạch rộ, chờ qua 

cao điểm mới bán ra nên luôn có giá cao, lợi nhuận vượt trội hơn. Anh cho biết: 

P/b: Anh LÂM NA LINH – khóm Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng. 

(ND:  Thấy giá có lời, chuẩn đoán được thì ra, không biết giá cả ,bán không 

đúng thời gian thì nhằm khi bán xong bắt đầu lên giá. Mình quen biết anh em, nắm 

được giá cả thì cũng đỡ phần nào.) 

             ………………..o0o…………….. 

Khởi đầu năm 2018, nhà nông Sóc Trăng đã nở nụ cười mãn nguyện khi các hoạt 

động sản xuất như nuôi tôm, nuôi bò, trồng hoa màu, đặc biệt là vụ lúa đông xuân có 

lợi nhuận khá cao. Thành công của vụ lúa này trước hết là có thời tiết thuận mùa, sau 

đó là dấu ấn về tư duy canh tác, thể hiện qua cơ cấu giống lúa đặc sản chiếm tỉ lệ cao, 

quy trình canh tác lúa an toàn được các vùng lúa trọng điểm áp dụng đại trà. Qua 

chương trình tập huấn "Quản lý dịch hại tổng hợp trong canh tác lúa" , nông dân biết 

sử dụng nông dược theo nguyên tắc 4 đúng và bón phân cân đối theo nhu cầu của 

lúa, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác hại cho môi trường, từ đó khâu liên kết tiêu thụ 

diễn ra rất suông sẻ. Ông Trần Quốc An, trưởng phòng dân tộc huyện Trần Đề có 

nhận xét: 

P/b: ông TRẦN QUỐC AN – Trưởng phòng dân tộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng. 

(ND: nói về sự tiến bộ trong sản xuất, thành công của vụ đông xuân..) 

                  …………..o0o…………… 



Thay đổi tư duy trong sản xuất là chuyện khó, nhưng với quyết tâm của các cấp 

ủy đảng, chính quyền và các ngành chuyên môn, tỉnh Sóc Trăng đã làm được việc này 

thông qua từng bước vừa hỗ trợ bằng chính sách, vừa có cán bộ trực tiếp bám sát 

hướng dẫn trên thực tế, do vậy bà con áp dụng thí điểm đạt hiệu quả và tin tưởng nhân 

rộng ra đại trà.  

Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng tuy tỉ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân 

trong tỉnh, nhưng giờ đây đang xuất hiện ngày càng nhiều những nhà nông Khmer có 

cách nghĩ hiện đại. Ở họ toát lên tư duy kinh tế thị trường, liên kết làm ăn, phát huy 

lợi thế từ tiềm năng đất đai sẳn có để làm giàu. Tỉnh Sóc Trăng đang khuyến khích 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao cho nên rất cần những nhà nông có liên kết để 

có thể bao quát hết các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động sản xuất của mình, từ 

khâu làm đất đến khâu tiêu thụ./. 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH KHMER. 

………………o0o………………. 

Trở lại với tiết mục “Theo dòng thời sự”, trước hết xin chào và cám ơn ông Lâm 

Minh Hoàng đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. 

1- Thưa ông, làm nông nghiệp công nghệ cao có khó không ? 

(Trả lời: Cần hiểu như thế nào về nông nghiệp công nghệ cao, các cấp độ thực 

hiện… ) 

 

2- Đối với lĩnh vực chăn nuôi mà ông đang phụ trách, có thể thấy rõ các quy trình 

nuôi tiên tiến đang được áp dụng phổ biến ở các trang trại. Như vậy để thực 

hiện công nghệ cao trong chăn nuôi thì yếu tố nào đóng vai trò then chốt ? 

(Trả lời: chúng ta đã có quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn cho năng suất cao; mô 

hình nuôi heo cao sản, nuôi gà đẻ, gà thịt công nghiệp… đánh giá tầm quan 

trọng của tư duy sản xuất, kỹ thuật, vốn, công nghệ, thị trường…) 

 

3- Chúng tôi nhận thấy rằng việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

sẽ mang lại nhiều ý nghĩa đối với nông dân Khmer. Ông có ý kiến gì về vấn đề 

này? 

(Trả lời: tỉnh Sóc Trăng có rất nhiều nông dân Khmer là tỉ phú, sở hữu nhiều 

ruộng đất, đã hình thành liên kết sản xuất…. có nhiều thuận lợi để làm nông 

nghiệp CN cao. Hiện nay phần lớn thanh niên Khmer đang làm công nhân ở 

các thành phố lớn, còn tỉnh ST thì  đang thu hút đầu tư phát tiển công nghiệp, 



dịch vụ nên nhân công cho lĩnh vực nông nghiệp đang giảm dần, do vậy cần 

đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất để tiến lên nông nghiệp công 

nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm là hướng đi cần 

thiết và có ý nghĩa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào 

Khmer và cho tỉnh ST nói chung.…) 

 

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cám ơn kỹ sư Lâm Minh Hoàng đã đến tham 

gia chương trình hôm nay. 

Kính thưa quý vị và các bạn ! 

Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe tóm lược 

những thông tin nổi bật đã có trong chương trình: 

Nhạc nền 

- Ông Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, thúc đẩy thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp. 

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh cho học sinh dân tộc 

Khmer. 

- Bản sắc văn hóa Khmer, nhìn từ nỗ lực bảo tồn và phát huy trang phục truyền 

thống. 

- Để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông dân cần gia tăng chủ động theo 

lối tư duy của nhà nông hiện đại. 

Hạ nhạc 

Chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và truyền hình Sóc Trăng hôm 

nay đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: BTV Trọng Danh, 

PTV Sóc Kha và Thanh Tiền, KTV Châu Anh xin gởi lời chào tạm biệt quý vị 

và các bạn./. 

 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH SÓC TRĂNG 

PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC 

Thực hiện 

 

 

 


