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BÁO CÁO HỘI THẢO LONG AN 

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN 

 

1. Thời gian – địa điểm:  

8g00 – 16g30 ngày 15/9/2016 tại Hội trường thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

2. Thành phần tham gia:  

Ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân Tỉnh Long An  

Ông Phó chủ tịch UBND 

Ông Vương Đức Tuấn – Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ KH&CN 

Ban lãnh đạo các Sở ngành địa phương 

Ban lãnh đạo Hội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh Long An 

Ban lãnh đạo Trung tâm xúc tiến hàng Việt Hàn Việt Nam chất lượng cao 

Ban lãnh đạo Công ty cơ khí Nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  

Ban lãnh đạo Công ty cơ khí Nông nghiệp Yanmar  

Ban lãnh đạo Công ty Rynan Agrifood – Tâp đoàn Mỹ Lan 

TS. Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng trường ĐH Nam Cần Thơ 

TS. Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành  

Và đại diện các Doanh nghiệp, các nhà khoa học, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn và 

khu vực 

3. Nội dung Hội thảo:  

A. Chỉ đạo của Bí thư:  

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Hội thảo mang tính quan trọng với mục đích tiếp thu các ý kiến 

đóng góp, bàn luận của các thành phần đại biểu tham dự cho các nội dung chương trình 

đột phá “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

tỉnh Long An”, các nội dung trọng tâm cụ thể là:  

 Chọn và xây dựng 20.000 ha sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trong vùng lúa 

cao sản xuất khẩu 40.000 ha ở các huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh (gồm các 

huyện: Thạnh Hoá, Tân Thạnh, Kiến Tường, Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng). 

Lúa được chọn là sản phẩm chủ lực của Long An.  

 Những yêu cầu cụ thể từ nhiều mặt cần đặt ra cho việc tái cơ cấu cũng như triển 

khai ứng dụng công nghệ cao gồm: các công nghệ, giải pháp, mô hình chọn để 

ứng dụng; huy động các nguồn lực về vốn, phối hợp và liên kết vùng; đề xuất các 

cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC; 
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đề xuất các dự án thúc đẩy việc ứng dụng và nhân rộng triển khai các mô hình trên 

địa bàn; chú trọng việc liên kết trong quản lý chuỗi giá trị. 

 Ngay sau hội thảo, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình 

kế hoạch cụ thể cho chương trình đột phá nêu trên; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt 

nhất để khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia thực hiện 

các hạng mục nội dung, các dự án của chương trình đột phá này.  

B. Giới thiệu đề án “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp” của Long An với một số điểm chính:  

 Về quan điểm chủ trương xây dựng đề án của địa phương:  

- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là giải pháp đột phá thực hiện tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững. Đề án này được xây dựng dựa trên nền tảng nội lực là chủ yếu, trên cơ sở 

phát huy lợi thế về vị trí địa lý và kinh tế - xã hội, thế mạnh và tiềm năng về đối 

tượng và vùng sản xuất kết hợp với lựa chọn công nghệ tiên tiến và thích hợp theo 

đặc điểm, điều kiện sản xuất của địa phương để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả cao 

và lâu bền. 

- Phát huy các nguồn lực xã hội là chủ thể tham gia chương trình trong đó Nhà nước 

hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi thông qua việc xây dựng mô hình sản xuất, 

chuyển giao khoa học và công nghệ, phát triển thị trường, đầu tư kết cấu hạ tầng 

phục vụ sản xuất. 

- Ứng dụng công nghệ cao tập trung vào một số vùng, lĩnh vực, loại cây, con thế 

mạnh của tỉnh và vào một số khâu quan trọng nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trong 

phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng, an toàn, hiệu quả và bền vững. 

Trọng tâm là nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ 

thông tin và tự động hóa vào công tác lai tạo giống, canh tác và bảo quản, chế biên 

nông sản.  

 Về mục tiêu của đề án:  

- Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển toàn 

diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho 

người nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị 

quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. 

 Về chỉ tiêu xây dựng đề án: Chọn 03 cây trồng, 01 vật nuôi thực hiện ứng dụng 

công nghệ cao vào các khâu chính (giống, canh tác, sau thu hoạch) để phấn đấu 

đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 04 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao trên sản phẩm chủ lực của tỉnh. Cụ thể gồm: 

- 20.000 ha sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trong vùng lúa cao sản xuất khẩu 

40.000 ha ở các huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh (gồm các huyện: Thạnh Hoá, 

Tân Thạnh, Kiến Tường, Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng). 

- 2.000 ha Thanh long tại huyện Châu Thành. 

- 2.000 ha rau tại 03 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa và Thành phố Tân An. 

- Vùng chăn nuôi bò thịt tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ. 
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- Hỗ trợ hình thành 1-2 cơ sở ươm tạo công nghệ cao. 

 Các dự án ưu tiên đầu tư (6 dự án) 

- Một: Dự án đầu tư Trung tâm công nghệ sinh học Đồng Tháp Mười. 

- Hai: Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống lúa, chọn tạo giống 

rau, thanh long. 

- Ba: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao. 

- Bốn: Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng trừ sâu bệnh, chẩn đoán và 

kiểm soát dịch bệnh. 

- Năm: Dự án ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. 

- Sáu: Dự án xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. 

 Về vốn đầu tư thực hiện:  

- Tổng nhu cầu vốn là: 1.296.425 triệu đồng, Trong đó: 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước là: 643.985 triệu đồng, gồm: 

+ Vốn sự nghiệp là:         543.985 triệu đồng; 

+ Vốn Đầu tư phát triển là:       100.000 triệu đồng; 

+ Vốn khác (dân, doanh nghiệp,..):     652.440 triệu đồng. 

Tuy nhiên, trong đó có vốn Dự án VNSAT là:  32.000 triệu đồng; 

Vốn sự nghiệp Khoa học quốc gia là:          728.100 triệu đồng; 

Vốn sự nghiệp là:      187.885 triệu đồng; 

Vốn Đầu tư phát triển là:   10.000 triệu đồng; 

Vốn khác (dân, doanh nghiệp,…):    338.440 triệu đồng. 

- Ngoài nguồn vốn trên, các dự án đầu tư về hệ thống thủy lợi, các chương trình dự 

án trong đề án sẽ được thực hiện đầu tư lồng ghép theo kế hoạch đầu tư trung hạn. 

C. Giới thiệu một số nguồn lực, mô hình và giải pháp tham gia chương trình tại 

HT:  

 Về nguồn lực phối hợp xây dựng triển khai:  

- Tại Hội Thảo cho thấy ngoài sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Đảng bộ và chính 

quyền địa phương còn sự quyết tâm cao và chủ động của thành phần Doanh 

nghiệp, câu lạc bộ Hỗ trợ Nông gia, các hộ dân, hợp tác xã trực tiếp làm nông 

nghiệp, các đối tác của Long An. 

 Mô hình đề xuất:  
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Quản lý mô hình:  

 

 

 

 

Cơ sở xây dựng Mô hình Công ty cổ phần 

Nông nghiệp mới:  

- Hiện nay nông dân, nông hộ, 

tổ hợp tác nông dân, hợp tác 

xã nông nghiệp có những mặt 

hạn chế là: Khó tiếp cận với 

khoa học công nghệ mới; Khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng bởi không 

có tài sản thế chấp; Không đủ nguồn lực để tham gia thực hiện toàn chuỗi giá 

trị sản phẩm nông nghiệp. 

- Công ty cổ phần nông nghiệp là tổ chức kinh tế, hoạt dộng theo luật doanh 

nghiệp. Liên kết nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp khắc phục những khó 

khăn của nông nghiệp nông thôn hiện nay, phát huy năng lực của nông hộ, 

hợp tác xã nông nghiệp, đưa nông dân sản xuất kết hợp liên kết với các lực 

lượng sản xuất mới đạt được năng lực ở trình độ mới - sản xuất hiệu quả hơn. 

- Từ nguồn lợi sản xuất nông nghiệp, nông hộ có tích lũy đồng vốn để nông hộ 

mua cổ phần trong công ty cổ phần nông nghiệp, từ đó tham gia trực tiếp tổ 

chức - phối hợp - quản lý và điều hành có hiệu quả chính các công ty cổ phần 

nông nghiệp mới này. 

Các tiêu chí Mô hình Công ty cổ phần Nông nghiệp mới:  

- Cơ giới hóa và hiện đại hóa trong sản xuất theo chuẩn thị trường tiêu dùng;  

- Giảm tổn thất trong và sau thu hoạch;  
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- Hiện đại, thông minh hóa hệ thống thủy lợi (bằng sử dụng công nghệ tưới tiêu 

tự động, kết hợp internet vạn vật (IoT) với công nghệ điện toán đám mây 

(Cloud computing) nhằm thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;  

- Hài hòa lợi ích trong toàn chuổi sản xuất, chế biến, cung ứng, tiêu thụ 

Tổ chức thực hiện: 

- Công ty TNHH Xây Dựng Nông nghiệp mới là Lực lượng trực tiếp tổ 

chức thực hiện tái cơ cấu: tập hợp các hộ nông dân các hợp tác xã, Các 

doanh nghiệp thuộc câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu đầu tư vào nông 

nghiệp, Các hợp tác xã nông nghiệp; Các hộ nông dân tiến tiến…) 

 Về lựa chọn các giải pháp công nghệ cụ thể triển khai ứng dụng:  

- Giải pháp về chủ trương: Thực hiện đồng thời Tám nhóm giải pháp chủ yếu 

thực hiện mục tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa 

phương và các thành phần tham gia (Năm nhóm giải pháp kỹ thuật và ba 

nhóm giải pháp hỗ trợ - là các điều kiện cần và đủ để sớm thực hiện thành 

công tái cơ cấu nông nghiệp Long An)   

 Năm nhóm giải pháp kỹ thuật 

 Sản xuất nông nghiệp tiết kiệm nước bằng giải pháp kiến thiết đồng ruộng, thủy 

lợi hợp lý, khai thác hiệu quả tài nguyên nước ngọt, nước lợ, nước mặn. 

 Tổ chức sản xuất nông nghiệp thông minh, chống biến đổi khí hậu, thân thiện 

môi trường, kết hợp với nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, tăng độ phì 

của đất, sức đề kháng của cây trồng và chất lượng nông sản hàng hóa an toàn vệ 

sinh.  

 Hiện đại hóa hệ thống canh tác, bằng cơ giới hóa triệt để, tăng năng suất và chất 

lượng của lao động nông nghiệp và của sản phẩm.  

 Giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, trong tồn trữ, chế biến, bằng công nghệ 

hiện đại. Tận thu phụ phẩm nông nghiệp, thiết lập chu trình kín, phụ phẩm của 

công đoạn trước là nguyên liệu đầu vào của công đoạn sau. 

 Hiện đại hóa công nghệ chế biến thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mới của đô 

thị. Áp dụng thương mại điện tử cung cấp trực tuyến đến người tiêu dùng. Giảm 

khâu trung gian, đảm bào chất lượng, xây dựng uy tín thương hiệu, tăng lợi nhuận 

trong toàn chuổi giá trị sản xuất kinh doanh nông sản. 

 Ba nhóm giải pháp hỗ trợ    

 Tổ chức công ty cổ phần nông nghiệp - một tổ chức kinh tế hoạt động theo luật 

doanh nghiệp hữu hiệu hơn và hỗ trợ cho hợp tác xã kiểu mới, để khắc phục 

những hạn chế của nông dân, nông hộ, tổ hợp tác xã sản xuất, hợp tác xã nông 

nghiệp. 

 Liên kết các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, khoa học công nghệ, thu hút đầu 

tư trên cơ sở bảo hiểm, phát huy nguồn vốn và hài hóa lợi ích, mục tiêu của các 

đối tác: Tổ chức dạy nghề nông dân, tập trung tại trường, tại nông hộ, tổ hợp tác 

và hợp tác xã nông nghiệp; Tăng kỹ năng ứng dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. 

Nhận thức đúng và đầy đủ về đạo đức vai trò trách nhiệm, vinh dự của người nông 

dân và kỹ năng liên kết hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa; 
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Xây dựng mối liên kết trực tuyến, thường xuyên, phát triển mạng lưới thông tin 

nông nghiệp, tin học hóa nông thôn. 

 Tổ chức xây dựng mô hình nông nghiệp thí điểm trên từng địa bàn kinh tế cụ thể 

với các giải pháp tập trung, toàn diện, thích nghi, hiệu quả: Vận động xây dựng 

nông thôn mới với năng lực, trình độ sản xuất cao hơn, hòa nhập vào chuổi cung 

ứng nông sản, thực phẩm trên mọi thị trường thích nghi; Xây dựng nền văn hóa 

nông nghiệp mới. Cơ khí nông nghiệp đóng vai trò then chốt, cung cấp máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại cho các giải pháp kỹ thuật.  

- Giải pháp cho cơ giới hóa nông nghiệp:  

+ Các công nghệ áp dụng ngoài đồng ruộng: là các máy làm đất, xới 

đất, cấy lúa, gieo xạ, bón phận … định hướng theo công nghệ tiên tiến của 

công ty Yanmar – Nhật bản và Viện nghiên cứu Yanmar của công ty đặt 

tại Trường ĐH Cần Thơ. 

+ Công nghệ thiết bị san phẳng mặt ruộng của TS. Phan Hiếu Hiền đã 

triển khai ứng dụng và khẳng định giúp tăng hiệu quả tiết kiệm nước tưới 

ít nhất 10% và hiệu quả trong các khâu cấy lúa, chăm sóc lúa.  

+  Công ty Cơ khí Nông nghiệp Bùi Văn Ngọ + các công ty cơ khí 

nông nghiệp ĐBSCL: giải quyết các giải pháp cơ khí tự động hóa trong 

sản xuất và chế biến NN. Công nghệ thiết bị tự động trong chế biến nông 

nghiệp sẽ chủ yếu do Công ty Bùi văn Ngọ nghiên cứu phát triển và đầu tư 

sản xuất. Hiện doanh nghiệp này đã cung cấp hơn 90% cho lĩnh vực chế 

biến lúa gạo cho địa bàn Long An và các tỉnh thành Lân cận.  

- Công nghệ phân bón thông minh sẽ được áp dung theo hướng canh tác hữu 

cơ trên đồng ruộng thay vì dung phân hóa học và tự chế biến. Tập đoàn Mỹ 

Lan là đơn vị sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phận bón tại Long An theo kế 

hoạch trong đề án tái cơ cấu Nông nghiêp đã trình bày.   

- Một số giải pháp về thay đổi chủng vi sinh trong các chế phẩm phân bón hữu 

cơ và rút ngắn thời gian áp dụng trong kế hoạch của đề án. Chuyên gia 

Nguyễn Thị Công sẽ hỗ trợ tỉnh các giải pháp công nghệ liên quan này. 

Chuyên gia cũng giới thiệu một số giải pháp lưu trữ và tiết kiệm nước tưới là 

các hệ thống hồ đập nhân tạo.    

- Giải pháp Thương mại sản phẩm: Công ty Rynan, Bùi văn Ngọ, BSA,….. 

- Giải pháp Sản xuất giống: Công ty Hồ Quang  

- Các đối tác BSA: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, 

các liên kết xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.  

- Các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu đề xuất, áp dụng cơ chế chính sách 

trong phát triển kinh tế nông nghiệp (Câu lạc bộ hỗ trợ nông gia; câu lạc bộ 

đổi mới sáng tạo, câu lạc bộ Hàng Việt Nam Chất lượng cao; Các trường đại 

học trong khu vực dự án…) 

- Các giải pháp dự án tham gia đầu tư cụ thể:  

+ Nhà máy cơ khí Nông nghiệp: Sản xuất hệ thống thiết bị sản xuất 

phân bón; Sản xuất máy cấy vùi phân bón; sản xuất chi tiết và lắp ráp máy 

nông nghiệp 10.000 tấn sản phẩm năm. 
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+ Sản xuất thiết bị cho hệ thống thủy lợi bơm nước thông minh gắn 

với internet vạn vật (IoT) và công nghệ điện toán đám mây (Cloud 

computing).  

+ Nhà máy sản xuất phân bón thông minh công suất 20 tấn/ngày, 

20.000 tấn/năm, gía trị: 6 triệu USD/dây chuyền.  

+ Các nhà máy chế biến nông sản thực phẩm công nghệ tiên tiến. 

+ Trường dạy nghề nông dân đồng ruộng, cơ khí, xưởng thực hành chế 

biến (Lúa gạo, Phụ phẩm sau gạo. Trái cây, Thủy sản, Thực phẩm …). Đại 

học Nguyễn Tất Thành sẽ là đối tác phối hợp chính trong giải pháp về đào 

tạo nguồn nhân lực cho các khâu trong sản xuất Nông nghiệp, trường sẽ đặt 

chi nhánh đào tạo tại Long An.  

D. Kết luận của Hội Thảo.  

- Tại Hội thảo, đảng bộ, chính quyền địa phương và các đại diện các thành phần 

kinh tế Quyết tâm tái cơ cấu nông nghiệp Long an ứng dụng CNC, xây dựng 

nông thôn mới đối thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, xâm 

nhập mặn …. Phù hợp với Long an, nhắm đến đô thị hóa nông thôn, thu hút 

và phát triển đào tạo lao động trẻ và giỏi tham gia sản xuất nông nghiệp. 

- Thống nhất cao cần Phát triển công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo máy, là 

yếu tố quan trọng tạo ra những năng lực mới cho ngành cơ khí nông nghiệp, 

tạo ra những năng lực cạnh tranh cho sản xuất và chế biến nông sản hiện đại, 

thỏa mãn các yêu cầu mới của người tiêu dung và xã hội. Sản xuất các dòng 

máy làm đất, san phẳng mặt ruộng, sạ lúa, cấy lúa kết hợp với vùi phân bón 

thông minh dưới gốc lúa, bơm nước, chăm sóc, thu hoạch lúa trên đồng, với 

trình độ tự động hóa cao, dạng robot nông nghiệp kết hợp với điện toán đám 

mây và internet vạn vật…Là cơ sở để cải thiện điều kiện lao động nông dân, 

tăng năng suất lao động nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn mới.  

E. Ý kiến:  

- Nhất trí quan điểm tái cơ cấu nông nghiệp theo tín hiệu dự báo từ thị trường 

- Nhất trí Tám nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tái cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp của chính quyền địa phương và các thành phần tham gia (Năm 

nhóm giải pháp kỹ thuật và ba nhóm giải pháp hỗ trợ) là các điều kiện cần và 

đủ để sớm thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp Long An   

- Đánh giá cao mô hình và các giải pháp triển khai mà hội thảo đề xuất và đã 

xây dựng trong kế hoạch.  

- Đánh giá cao tính khả thi của đề án “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” với sự đồng thuận cao của chính 

quyền địa phương và các sở ngành, các thành phần kinh tế tại địa bàn.  

F. Đề xuất 

- Trứơc quyết tâm của doanh nghiệp và nông dân, đề nghị chính quyền địa 

phương và trung ương, các Cơ quan ban ngành địa phương và trung ương hết 

sức quan tâm và tạo điều kiện cũng như có những đóng góp, chỉ đạo kịp thời 

để Long An sớm thành công xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, hiệu 

quả cao, hiện đại và thông minh.  
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- Bên cạnh quan điểm tái cơ cấu nông nghiệp theo tín hiệu dự báo từ thị trường, 

đề xuất Long An nói riêng và các địa phương nên kết hợp các liên kết phối 

hợp nhằm định hướng nhu cầu thị trường để gia tăng giá trị hơn nữa chuỗi giá 

trị các sản phẩm nông nghiệp bền.  

- Cần bám sát các mục tiêu Tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, quy hoạch 

địa phương và quốc gia về nông nghiệp.   
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TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ ÁN 

 

“NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN” 

 

Hợp phần I (Cây lúa) 

Phát triển vùng lúa áp dụng công nghệ cao 20.00 ha trong vùng sản xuất lúa chất lượng 

cao 40.000 ha , tại các huyện vùng Đống Tháp Mười Long An. 

1. Mục tiêu đề án 

1.1 Thực hiện chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trong hội thảo “Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Long An”, 

ngày 15/09/2016 tại thị xã Kiến Tường. 

Hội thảo chọn địa bàn các huyện Đồng Tháp Mười là địa bàn trọng điểm, chọn mũi đột 

phá thực hiện chương trình “Xây dựng vùng sản xuất lúa 20.000 ha ứng dụng công nghệ 

cao trong vùng sản xuất lúa chất lượng cao 40.000 ha tại các huyện vùng Đồng Tháp 

Mười tỉnh Long An”. 

1.2  Các giải pháp  

1.2.1 Các giải pháp kỹ thuật 

 Kiến thiết đồng ruộng theo hướng cơ giới hóa 

       - San phẳng mặt ruộng bằng công nghệ Laser  

       - Cày ải, tạo tầng canh tác sâu 0.20m 

       - Hệ thống thủy lợi thông minh, sản xuất tiết kiệm nước 

       - Sử dụng phân bón thông minh  

       - Canh tác theo chuẩn GAP 

       - Thu hoạch đúng thời điểm và phương pháp 

       - Sấy ngay sau thu hoạch, tồn trữ từ lúa  ≤14%  độ ẩm trong hệ thống tồn trữ căn  cơ 

       - Xay xát bằng hệ thống chế biến tiên tiến, tận dụng chế biến các sản phẩm từ cám, 

trấu, rơm rạ 

1.2.2 Mục tiêu của các giải pháp 

a)  Giảm chi phí sản xuất 
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b)  Giảm thiệt hại trong thu hoạch 

c)  Giảm thiệt hại trong tồn trữ xay xát chế biến 

d) Tăng chất lượng hạt gạo  

e) Tăng chế biến các sản phẩm rơm, trấu, tấm, cám. 

1.3 Hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp công nghệ tạo ra giá trị tăng thêm trong 

sản xuất chế biến lúa gạo. 

1.3.1 giảm chí sản xuất 

a) Giá thành 1 kg lúa 

- Giá thành bình quân kế hoạch vụ Đông Xuân 2013-2014 ở ĐBSCL : 3.700 đ/kg lúa. 

- Giá thành thực tế vụ Đông Xuân 2013-2014 ở ĐBSCL  : 3.500 đ/kg lúa. 

b) giá thành sản xuất thực hiện theo mô hình cánh đồng lớn sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Cần Thơ cung cấp (vụ Đông Xuân 2015-2016) 

 Trong mô hình Ngoài mô hình 

Sản lượng 7.300 7.200 

Giá thành 1kg lúa 2.715 3.213 

 

c) Giá thành sản xuất theo mô hình áp dụng công nghệ  

- San phẳng mặt ruộng bằng công nghệ laser 

- Sử dụng máy cấy kết hợp vùi phân bón. 

- Sử dụng phân bón thông minh. 

Năng suất  : 7.400 kg lúa/ ha 

Giá thành 1kg lúa : 1.847 đ/kg 

d) Kết quả: 

- So sánh với giá thành thực tế sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013 giảm: 

3.500 đ – 1.847đ = 1.653 đ/kg lúa 

- So với sản xuất ngoài mô hình vụ Đông Xuân 2015-2016 ở Cần Thơ giảm 

3.213 đ – 1.847 đ = 1.366 đ/kg lúa 

- So với mô hình cánh đồng lớn giảm 
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2.715 đ – 1.847 đ = 868 đ/kg lúa 

Việc áp dụng công nghệ cao trong các mô hình thử nghiệm giảm chi phí sản xuất khoảng 

1.366 đ/ kg lúa. 

1.3.2 giảm thiệt hại trong thu hoạch 

Theo đánh giá của nghị quyết 48/NQ-CP ngày 23/09/2009 

 Đối với lúa từ 11-13%: 

Ngoài sự tổn thất về sản lượng còn bị giảm đáng kể về chất lượng .. 

Tổn thất về khối lượng theo đánh giá của dự án ADD RETA hợp tác giữa viện 

nghiên cứu lúa gạo Quốc tế IRRI, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Đại học Nông 

Lâm thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

Tồn thất trung bình về khối lượng 

- Do thu hoạch trể     3.5%  

- Phương pháp thu hoạch   2.9% 

- Đập lúa     1.5% 

- Phơi sấy     4%  

- Xay xát bằng chất lượng trung bình 4% 

 Tổng cộng     15% 

 

Ngày nay việc giảm thiệt hại sau thu hoạch do IRRI ADB, đại học Nông Lâm thành 

phố Hồ Chí Minh đánh giá năm 2009 ở mức 15% . Đến nay giảm khoảng 5% còn ở mức 

8- 10%. 

Song xuất hiện việc thiệt hại do gặt sót và rơi rụng hạt thóc trên ruộng do máy gặt 

đập liên hợp gặt không đúng phương pháp làm tổn thất trong khâu gặt lúa khoảng 1,5-

5%. Nên việc giảm thiệt hại sau thu hoạch còn ở mức cao về số lượng khoảng 12-13%. 

Nếu sản lượng lúa là 7 tấn ha vụ Đông Xuận trong thu hoạch là: 

7.000 kg * 13% =  910kg 

910 kg * 4.500 đ/kg /7.000 = 585 đ/kg 

Thiệt hại trong thu hoạch về khối lượng phân bổ trên 1 kg lúa là : 585 đ / kg 

Thiệt hại về giá trị trong thu hoạch ước      : 315 đ / kg  

Tổng thiệt hại trong thu hoạch ước là     : 900 đ / kg 
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Đưa mức thiệt hại trong thu hoạch xuống còn     : 434 đ / kg 

1.3.3 Tăng giá trị trong chuổi sản xuất lúa gạo 

- Bằng các giải pháp về giống 

- Hiện đại hóa, công nghiệp công nghệ chế biến 

- Tăng chế biến các sản phẩm trấu, cám, tấm,.. 

Sẽ tăng giá trị trong chuổi sản xuất lúa gạo, gia tăng thêm phân bổ.trong 1 kg lúa 

1.000 đ/kg. 

Bằng việc ứng dụng công nghệ cao sẽ đạt các mục tiêu sau: 

- Giảm chi phí sản xuất       : 1.366 đ/ kg  

- Giảm thiệt hại sau thu hoạch phân bổ cho 1 kg lúa   :    434 đ/ kg  

- Tăng giá trị thông qua giải pháp giống và hiện đại hóa CN chế biến : 1.000 đ/kg  

Tổng gia tăng trên 1 ký lúa trong chuổi sản xuất áp dụng công nghệ cao : 3.000 đ/kg 

1.4 Tận thu 50% sản lượng rơm tương đương 50 sản lượng lúa 

- Đưa giá trị thu gom rơm sau thu hoạch lên         2000 đ/kg 

2. Tính toán giá trị tăng thêm trong toàn chuổi 

2.1 Tỷ lệ thu hồi chứa cho 1 tấn lúa khô 14% xay xát bằng công nghệ tiên tiến 

 

2.2 Tính toán giá thành lúa 14% độ ẩm 

- Giá thành lúa 28% độ ẩm theo mô hình thí điểm    : 1.847 đ/kg 

- Giá thành lúa 14% độ ẩm        : 2.406 đ/kg 

Với các phương pháp công nghệ áp dụng như nêu trên có thể bảo hiểm giá mua lúa Đông 

Xuân đạt chuẩn  của nông dân để nông dân bán giá lúa gấp đôi giá sản xuất 

 1.847 đ /kg x 2 = 3.694 đ/kg. 

Nếu nông dân áp dụng đúng các giải pháp canh tác theo chuẩn 

- Giá lúa bảo hiểm cho nông dân có thể mua ở mức 4.000 đ/kg lúa tươi 28% độ ẩm. 

- Giá lúa Đông Xuân 14% sấy bằng phương pháp công nghiệp có thể mua bảo hiểm 

cho nông dân ở mức 4.973 đ/kg. 

2.3 Tính toàn giá trị tăng thêm trong chuổi sản xuất và kinh doanh lúa gạo 

 Tỷ lệ thu hồi chế biến lúa gạo từ lúa Đông Xuân canh tác đúng chuẩn GAP 
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- Đầu vào 1.000 kg lúa 

 

Thu hồi Trọng lượng thực tế (kg) 
Tỉ lệ thu hồi 

% 

Gạo trắng đã đóng bao (S14) 534,9 53.49% 

Tấm to 32,6 3.26% 

Tấm vừa 94,9 9.49% 

Tấm nhỏ 2,8 0.28% 

Cám từ bóc vỏ 5,3 0.53% 

Cám từ máy xát trắng BVN 75,2 7.52% 

Cám từ đánh bóng 23,6 2.36% 

Tổng số cám 104,1 10.42% 

Khối lượng mẫu do 

Vinacontrol lấy 
3,3 0.33% 

Tạp chất 7,9 0.79% 

TỔNG THU HỒI 780,5 78.05% 

 

- Bán gạo chất chượng cao tại nhà máy 

STT Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Gạo 534,9 12.000 6.418.800 

2 Tấm to 32,6 7.500 244.500 

3 Tấm vừa 94,9 6.800 645.320 

4 Tấm nhỏ 2,8 6.500 18.200 

5 Cám từ bóc vỏ 5,3 6.500 488.800 

6 Cám xay 75,2 4.000 21.200 

7 Cám từ đánh bóng 23,6 6.500 153.400 

8 Trấu 210 500 105.000 
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 TỔNG CỘNG   8.095.220 

- Chi phí đầu tư cho 1tấn lúa 

+ Chi phí xay xát đóng bao           :    500.000 

đ 

+ Gía lúa độ ẩm 14%            : 4.973.000 

đ 

+ Chi phí bán hàng             :    400.000 

đ 

+ Chi phí sử dụng vốn bình quân 2,5% ( 10% năm/4 quý)       :    146.825 

đ 

Tổng chi phí đầu tư             : 6.019. 

825 đ  

- Lãi trên 1 tấn lúa ( 8.095.220 – 6.019.825)        :  

2.075.395 đ 

Tập trung ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên diện tích 40.000 

hecta sản xuất lúa chất lượng  cao tại khu vực các huyện Đồng Tháp Mười Long An 

- Cơ giới hóa toàn bộ các khâu sản xuất.  

- Áp dụng nông nghiệp thông minh giảm sử dụng nước, sử dụng phân bón thông 

minh chống phát thải khí nhà kính. Hiện đại hóa công nghiệp chế biến  

- Tạo ra giá trị tăng thêm trong toàn chuỗi sản xuất trị giá 2000 tỷ đồng trên diện 

tích canh tác lúa chất lượng cao 40.000 ha. 

2) Giải pháp tổ chức thực hiện  

2.1 Xây dựng trung tâm công nghiệp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đầu 

tư vào các hạng mục  

   a) Nhà máy khí nông nghiệp sản xuất chi tiết máy và lắp ráp máy nông nghiệp.  

   b) Nhà máy sản xuất phân bón thông minh 40.000 tấn/năm  

   c) Nhà máy chế biến lúa gạo và các sản phẩm sau gạo. 

   e) Nhà máy năng lượng nông nghiệp 

   f) Nhà máy công nghệ sinh học sản xuất chế phân sinh học phục vụ sản xuất nông 

nghiệp  

 2.2 Đầu tư giai đoạn 1 
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- Trong giá trị đầu tư 1.000 tỷ đồng. Thực hiện 2017-2021 

Chỉ tiêu hiệu quả đầu tư 

Hệ số ICOR ≤1 

Hệ số nội hoán IRR ≥ 18% 

2.2 Kế hoạch xây dựng mô hình liên kểt với người dân  

Giai đoạn 1  1.000ha 

Giai đoạn 2  9.000 ha 

Giai đoạn 3  10.000 ha 

Giai đoạn 4  10.000 ha 

Giai đoạn 5  10.000 ha 

Dự kiến thực hiện trong 10 năm  

3) Lực lượng tổ chức thực hiện  

3.1 Các nhà đầu tư chiến lược 

-  Công ty cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  

- Tập đoàn Mỹ Lan Rynan  

- Công ty giống lúa Hồ Quang 

- Công ty TNHH năng lượng Nông nghiệp  

- Công ty cổ phần xây dựng nông thôn mới  

- Công ty công nghệ sinh học  

3.2  Đối tác hợp tác  

-  Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM 

-  Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 

-  Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 

-  Trường Đại Học Cần Thơ 

-  Các trường Đại Học Và Cao Đẳng trong vùng dự án liền kề Đồng Tháp Mười. 

3.3 . Các đối tác liên kết 

- Câu lạc bộ Hỗ trợ Nông Gia 

-Trung tâm BSA 
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- Các tồ chức kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. 

3.4. Đối tác chiến lược 

- Các hợp tác xã nông nghiệp trong vùng dự án. 

- Các nông hộ trong vùng dự án. 

4. Đề xuất chính sách 

4.1. Đề nghị UBNN Tỉnh Long An cho thuê dài hạn 50 năm diện tích khoảng 100 ha tại 

khu đất thuê số 100, tờ bản đồ số 9 thuộc xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường (dự kiến có 

mở rộng). Trên thửa đất dự định triển khai Trung tâm công nghệ sinh học, đồng thời 

áp dụng triệt để chính sách xã hội hóa nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công  

nghệ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực chính để phát triển. Kiến nghị thực hiện 

trong năm 2016 hoàn thành  thủ tục thuê đất với chính ưu đãi của Tỉnh Long An. 

4.2. Đề nghị: 

-  Chính phủ 

-  Bộ Nông Nghiệp 

-  Bộ Khoa học công nghệ 

 Chọn dự án ứng dụng khoa học công nghệ cao đầu tư vào 40.000 ha sản xuất và 

chế biến lúa gạo chất lượng cao thuộc khu vực Đồng Pháp Mười Tỉnh Long An theo các 

chính sách ưu đãi đầu tư đặt biệt, do 

a) Mô  hình thí điểm giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ cao vào đại bàn sản xuất 

nông nghiệp cụ thể. 

b) Đầu tư  sản xuất vào vùng đặt biệt khó khăn là Đồng Tháp Mười Tỉnh Long An. 

 

3/ Xây dựng mô hình công ty cổ phần nông nghiệp với các mục tiêu sau: 

- Là doanh nghiệp phục vụ cộng đồng 

- Mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với tái 

cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

 Tổ chức mô hình kiên kết thí điểm 

+ Doanh nghiệp  

+ Nông dân 

+ Nhà khoa học 
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+ Nhà đầu tư 

trong một tổ chức cộng đồng trách nhiệm, hài hòa lợi ích, các nhân tố tham gia: 

- Hoạt động theo điều lệ công ty cổ phần nông nghiệp 

- Theo luật doanh nghiệp 

- Luật đầu tư 

- Luật khoa học công nghệ 

4/ Tạo nhân tố đột phá hiện thực chủ trưởng liên kết vùng sản xuất nông nghiệp của 

ba tỉnh 

- Đồng Tháp  

- Long An  

- Tiền Giang 

trong khu vực Đồng Tháp Mười 

5/ Các nhà khoa học dự kiến mời tham gia tư vấn cho dự án 

5.1. Các nhà khoa học viết bài đăng kỷ yếu, tham luận, dự và góp ý kiến tham luận tại hội 

thảo “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu sản xuất Nông Nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Long An” ngày 15 tháng 9 năm 2016 tại Kiến Tường 

1/ Giáo sư, tiến sĩ nhà giáo ưu tú Võ Tòng Xuân. 

2/Nhà giao nhân dân, tiến sĩ Phan Hiếu Hiền 

3/ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ Founder/CEO tập đoàn RYNAN
TM

 AGRIFOODS 

4/Kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu lúa Sóc Trăng 

5/ PGS Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Đệ khoa phát phát triển nông nghiệp Đại học Cần Thơ 

6/ Nhà báo Vũ Kim Hạnh giám đốc trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh 

nghiệp 

- Chủ tịch hội Hàng Việt Nam chất lượng cao. 

7) Tiến Sĩ Phạm Thị Công - Chuyên gia nghiên cứu khoa học đất 

8) Tiến sĩ Trần Minh Hải - Giám đốc TT đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác (CCD) 

Trường cán bộ nông nghiệp DTNT II thuộc Bộ NN&PTNT 

9) Kỹ sư Nguyễn Thể Hà 

Chủ nhiệm câu lạc bộ Hỗ trợ Nông gia, ủy viên ban chế tạo máy Động lực và máy nông 

nghiệp. 
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- Hội nông nghiệp cơ khí Việt Nam 

- Tư vấn đầu tư công ty cơ khí Bùi Văn Ngọ 

10) Tiến sĩ Phạm Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch hội cơ khí TP HCM 

11) Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trúc – Trưởng đại diện công ty Yanmar tại Việt Nam 

5/ Ban soạn thảo dự án dự kiến 

Mời các nhà khoa học thuộc các trường Đại Học 

- Bách khoa TP HCM 

- Nông lâm TP HCM 

- Đại học khoa học tự nhiên 

- Đại học quốc gia TP HCM 

- Đại học Cần Thơ 

- Các Đại học và các trung tâm nghiên cứu trong khu vực TP HCM, Đồng bằng 

sông Cửu Long tham gia giống lúa và phân biệt dự án. 

- Các nhà Khoa học trong các khu vực có liên quan đến cơ khí nông nghiệp, công 

nghiệp chế biến nông sản, sinh học, tài chính, đầu tư độc lập. 

6. Các bước tổ chức thực hiện đề án 

6.1 Bước 1 

Thành lập công ty TNHH xây dựng nông thôn mới 

Công ty có nhiệm vụ 

1/ Thực hiện ký hợp đồng thuê đất. 

2/ Lập quy hoạch tổng thể dự án 

3/ Đánh giá tác động môi trường cho từng dự án và cho toàn khu 

4/ Thiết kế xây dựng cơ bản  

- Thiết kế giao thông. 

- Thiết kế hệ thống xử lý nước  

- Thiết kế hệ thống cung cấp nước. 

- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

5/ Thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

6/ Thực hiện chức năng quản lý khu công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Bước 2: 
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Tổ chức công ty cổ phần nông nghiệp đầu tư vào các hạng mục sản xuất chủ yếu: 

1) Nhà máy cơ khí nông nghiệp 

2) Nhà máy sản xuất phân bón thông minh 

3) Nhà máy chế biến lúa gạo 

4) Nhà máy năng lượng nông nghiệp 

5) Nhà máy công nghệ sinh học 

6) Trường dạy nghề nông dân 

7) Trung tâm kiểm định chất lượng nông sản, xây dựng nhãn hiệu, thương 

hiệu và nghiên cứu phát triển 

8) Khu cư xá: 

- Công nhân và nhà nghỉ chuyên gia 

- Căn tin, tiểu siêu thị 

Bước 3: 

a) Tổ chức sản xuất cho từng hạng mục nhà máy theo thứ tự ưu tiên 

b) Tổ chức các hợp tác xã nông nghiệp liên kết với các công ty cổ phần nông nghiệp 

tại địa phương. 

Các hợp tác xã nông nghiệp, các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, nông hộ có kinh 

nghiệm sản xuất nông nghiệp là các cổ đông chiến lược của công ty. 

Tổ chức mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm và hài hòa lợi ích giữa công ty cổ phần 

nông nghiệp và các cổ đông là: 

     - Nhà đầu tư 

     - Nhà khoa học  

     - Hợp tác xã nông nghiệp 

     - Nông hộ 

     - Các tổ chức kinh tế khác đầu tư vào nông nghiệp 

c) Xây dựng mạng lưới cung ứng đầu vào và đầu ra của nông sản, chủ động tiêu thụ 

nông sản cho đến người tiêu dùng thông qua hệ thống thương mại điện tử trực 

tuyến từ nhà sản xuất đến người tiêu thụ cuối cùng. 

Kết luận: 
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Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng Bộ Long An lần thứ 10, nhiệm 

kỳ 2015-2020. Chương trình đầu tư thực hiện nhiệm vụ “ phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp Tỉnh Long An”, chọn cây lúa là cây trồng chính 

trên vùng sản xuất lúa công nghệ cao, chất lượng cao 40.000 ha ở  Đồng Tháp Mười -  là 

địa bàn chiến lược. 

Dự án đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp làm 

mũi đột phá tạo động lực để thúc đẩy phát triển trên vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long 

An. 

Mục tiêu là ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa 

bàn 40.000 ha trồng lúa chất lượng cao thuộc các huyện Đồng Tháp Mười. 

Đưa trình độ sản xuất, quy mô và năng lực sản xuất ở mức cao hơn và lớn hơn. 

   Sự thành công của dự án sẽ mở ra một thời kỳ đưa công nghệ, khoa học kỹ thuật 

và quản trị gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phát triển 

bền vững, thân thiện môi trường, nông hộ giàu mạnh là nền tảng của nền văn hóa nông 

nghiệp mới. 

 

 

         Kỹ sư Nguyễn Thể Hà 

 

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ Nông gia Đồng bằng Sông Cửu Long 

- Uỷ viên Ban chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp Hội doanh 

nghiệp cơ khí Việt Nam  

- Tư vấn đầu tư công ty TNHH Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ 

- Handphone: 0918 517 963 

- Email: nguyentheha@gmail.com  

- Địa chỉ liện hệ: 743A Hậu Giang, P11, Q6, Tp.HCM 
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