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TÓM TẮT 
 

Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam đã và đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí 

hậu. Để đối phó với thách thức này, cơ cấu nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long phải 

luôn được chuyển đổi theo hướng thích ứng hơn. Trong số các mô hình sinh kế đã được đề xuất 

bởi một số nghiên cứu, hệ thống canh tác dựa vào lũ (FBFS) được coi là một lựa chọn sinh kế 

thích nghi điển hình đặc biệt là trong mùa ngập lũ. Nghiên cứu này đã chọn tỉnh Đồng Tháp - 

một tỉnh thấp trũng nằm ở thượng nguồn sông Cửu Long làm nghiên cứu điển hình, để tìm hiểu 

cách người dân địa phương hiểu và nhận thức về FBFS này. Đặc biệt, hệ thống canh tác sen 

gần đã phát triển và được xem như một loài hình canh tác tiềm năng thay thế cho nông nghiệp 

trồng lúa thâm canh lâu đời nay ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long. Do đó nghiên 

cứu này cũng phân tích liệu xã hội đã thay đổi như thế nào với sự tham gia của mô hình này. 

Nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu áp dụng các cuộc phỏng vấn sâu và nghiên cứu thực 

địa làm phương pháp chính để phân tích tình trạng trồng sen (phân tích định tính), đặc biệt là 

trong mùa lũ và điều tra chi phí - lợi ích của việc trồng sen (phân tích định lượng) ở huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả cho thấy lợi ích thu được từ canh tác sen (bao gồm sen-lúa, sen 

cá và du lịch sinh thái sen) cao gấp 3 lần so với lúa (đặc biệt là lúa vụ ba), trong khi đó chi phí 

thấp hơn nhiều. Ngoài việc mang lại lợi nhuận cao và thu nhập tốt hơn cho cộng đồng địa 

phương nhất là trong mùa lũ, mô hình trồng sen cũng giúp hạn chế ô nhiễm môi trường và giữ 

cân bằng sinh thái. Khó khăn lớn nhất để duy trì mô hình này là sự biến động mạnh của thị 

trường, giá cả đầu ra và thiếu lực lượng lao động tay chân cho việc canh tác sen. Tuy nhiên, kết 

quả khảo sát cho thấy khoảng 80% người tham gia phỏng vấn đồng ý và có mong muốn duy trì 

và nhân rộng việc trồng sen cho sinh kế của họ do những thay đổi xã hội tích cực mang lại từ 

việc trồng sen. 
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ABSTRACT 

 
Title: Assessing the effectiveness of lotus-based farming in the context of climate 

change – case study in Thap Muoi District, Dong Thap Province 

The Vietnamese Mekong Delta has been negatively affected by climate change. To 

respond to this challenge, the Mekong delta's agricultural structure has to always be turned into 

more adaptive forms. Amongst several livelihoods models that have been suggested by some 

studies, Flood-Based Farming system (FBFS) is considered as a typical adaptive livelihood 

option particularly in flood seasons. This paper opted Dong Thap province - a lowland province 

located in upper Mekong delta as case study, to explore how local people perceive this FBFS, 

especially lotus-based farming that has been emerged as a potential alternative for agriculture 

in upper Mekong delta and analyze how the society has changed with engagement of this model. 

This study was conducted mainly adopting in-depth interviews and field surveys as main 

methods in order to analyze the status of lotus cultivation (qualitative analysis), especially in 

flood seasons and analyze costs - benefits (CBA) of farming lotus (quantitative analysis) in 

Thap Muoi district, Dong Thap province. The results showed that benefit gained from lotus-

based farming (including rice-lotus, fish-lotus and lotus ecotourism) is 3 times higher than rice 

(especially triple-rice crops), meanwhile the cost is much lower. In addition to bring high profits 

and better income to community in the flood season, lotus cultivation also limits environmental 

pollution and keeps ecological balance. The biggest difficulty to maintain this model is the 

uncertainty of market and labor forces. However, survey results showed that about 80% of 

people agree and have the desire to maintain and replicate lotus farming for their livelihoods 

due to the positive societal changes. 
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CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 
 

1. Hệ sinh thái (HST) 

Là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định, bao gồm tất cả các sinh vật (hay 

còn gọi quần xã sinh vật) và khu vực sống của chúng (hay còn gọi sinh cảnh). Trong hệ 

sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động qua lại với nhau và tác động qua lại với các 

thành phần của sinh cảnh (gồm khí hậu, đất, nước, không khí và các chất có trong đất, 

nước, không khí). 

Hệ sinh thái được chia ra thành hệ sinh thái tự nhiên (HSTTN) và hệ sinh thái nhân 

tạo (HSTTNT). HSTTN tồn tại không do con người và hệ sinh thái nhân tạo do con 

người tạo thành [6]. 

2. Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) 

Là HST do lao động của con người tạo ra, bao gồm các sinh vật sống (cây trồng, 

vật nuôi) tương tác với nhau và với ngoại cảnh. Các tương tác này chịu tác động của con 

người với mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm vật nuôi và cây trồng [6]. 

3. Hệ thống kinh tế 

Bao gồm chủ yếu các hoạt động của con người sản xuất ra toàn bộ của cải vật chất 

của xã hội. Hệ thống kinh tế nông thôn gồm các hoạt động nông nghiệp và cả phi nông 

nghiệp [6]. 

4. Hệ thống nông nghiệp  

Là sự hợp nhất của hệ sinh thái nông nghiệp và hệ thống kinh tế. Trong hệ thống 

nông nghiệp có các hệ thống sinh học (cây trồng, vật nuôi) và các hệ thống kinh tế (hoạt 

động kinh doanh) [6]. 

5. Hệ thống canh tác dựa vào lũ – Flood-Based Farming System (FBFS) 

FBFS là mô hình canh tác nông nghiệp được áp dụng tại các khu vực nhận lũ 

thường xuyên, thậm chí là hằng năm. Lũ lụt là không có hại và còn có thể hình thành 

nên một cơ sở của hệ thống canh tác hiệu quả như trồng trọt, chăn nuôi hoặc đánh bắt 

thủy sản. Lũ có thể tồn tại trong một giai đoạn ngắn (như trong việc tưới tiêu) hoặc ngập 

trong thời gian dài hơn (trong các hệ thống ven sông hoặc hồ). Hình thái lũ thay đổi theo 

cơ cấu đất và kiểu dòng chảy của hệ thống sông ngòi. Lũ có thể dâng và rút nhanh hoặc 

chậm, cạn hoặc sâu. Thông số quan trọng trong FBFS là lượng phù sa của các con sông 

mùa lũ, cách mà lượng phù sa này lắng đọng và điều kiện thổ nhưỡng của đất. Trong 

FBFS, đất thuộc loại phù sa tuy nhiên cũng có chứa những thể loại khác từ sét mịn cho 

tới sỏi đá. Đây cũng là giới hạn xác định việc sử dụng đất, hay là tiến hành khai thác 

nước ngầm [14]. 
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6. Khí hậu – Climate 

 Là tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một vùng nhất định, đặc trưng bởi các đại 

lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng tại vùng đó [5]. 

 

7. Biến đổi khí hậu (BĐKH) – Climate Change 

BĐKH là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của 

các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người. BĐKH hiện nay biểu hiện bởi sự 

nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn 

cực đoan [5]. 

 

8. Khí nhà kính – Greenhouse Gases (GHGs) 

Là các khí trong khí quyển, cả tự nhiên và nhân tạo, hấp thụ và phát ra bức xạ ở 

các bước sóng trong quang phổ bức xạ hồng ngoại của bề mặt trái đất, khí quyển, mây. 

Các khí nhà kính chính trong khí quyển là CO2, N2O, CH4, O3, H2O… Các khí nhà 

kính gây ra hiệu ứng nhà kính với việc giảm năng lượng bức xạ của trái đất thoát ra vũ 

trụ, làm ấm lên tầng bên dưới khí quyển và bề mặt trái đất [5]. 

 

9. Hiệu ứng nhà kính – Greenhouse Effect 

Hiệu ứng bức xạ hồng ngoại (bức xạ sóng dài) của tất cả các thành phần hấp thụ 

bức xạ sóng dài trong khí quyển. Các thành phần này bao gồm các chất khí nhà kính, 

mây, sol khí hấp thụ bức xạ sóng dài từ bề mặt trái đất và mọi nơi trong khí quyển và 

phát xạ bức xạ sóng dài trở lại theo mọi hướng. Tuy nhiên, tổng năng lượng bức xạ các 

thành phần này phát ra không gian nhỏ hơn phần chúng nhận được dẫn tới một phần 

năng lượng bức xạ sóng dài được giữ lại trong khí quyển làm khí quyển ấm hơn trong 

trường hợp không có các thành phần gây hiệu ứng nhà kính. Trong tự nhiên, hiệu ứng 

này giúp duy trì nhiệt độ trái đất cao hơn khoảng 30oC so với trường hợp không có các 

chất khí đó và do vậy, trái đất không bị quá lạnh. Tuy nhiên, sự gia tăng nồng độ các khí 

nhà kính do hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng này, thúc đẩy tốc độ ấm lên 

toàn cầu trong giai đoạn mấy thập kỷ gần đây [5].  

 

10.  Nông nghiệp thông minh với khí hậu – Climate Smart Agriculture 

(CSA) 

Sự cần thiết phải thích ứng với BĐKH và tiềm năng giảm nhẹ BĐKH có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp để hổ trợ mục 

tiêu An ninh thương thực (ANLT) và giảm nghèo. Dựa trên quan điểm này, Tổ chức 

Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) lần đầu tiên đưa ra khái niệm nông nghiệp 

thông minh với khí hậu năm 2010 trong một báo cáo đề dẫn tại Hội nghị toàn cầu về 

Nông nghiệp, ANLT và BĐKH tại Hague. Theo đó, “Nông nghiệp thông minh với khí 
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hậu là nền nông nghiệp có khả năng tăng năng suất một cách bền vững, thích ứng trước 

những tác động của BĐKH, giảm phát thải KNK và đạt được các mục tiêu về ANLT và 

phát triển quốc gia (FAO, 2010)”. 

 

Từ đó, khái niệm này được đề cập và sử dụng phổ biến tại các tọa đàm quốc tế về 

BĐKH và ANLT. Liên minh toàn cầu về CSA (CSA Alliance) đã được thành lập tại Hội 

nghị Thượng đỉnh về BĐKH năm 2014 nhằm mục đích: “Cải thiện tình trạng ANLT và 

dinh dưỡng của cộng đồng quốc tế bằng việc hổ trợ các chính phủ, nông dân, nhà khoa 

học, doanh nghiệp và xã hội dân sự cũng như các tổ chức quốc tế và các khu vực điều 

chỉnh thực hành nông nghiệp, phát triển và mở rộng các hệ thống sản xuất và các chính 

sách nhằm ứng phó tốt với BĐKH và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên” [5]. 

11. An ninh lương thực – Food Security 

Là trạng thái mà ở đó tất cả mọi người, tại mọi thời điểm, đều có sự tiếp cận cả về 

mặt vật chất và kinh tế với nguồn lương thực đầy đủ, an toàn và đủ dinh dưỡng, đáp ứng 

chế độ ăn uống và thị hiếu lương thực của mình, đảm bảo một cuộc sống năng động và 

khỏe mạnh (WFS, 1996) [5]. 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Đặt vấn đề  

 

Theo đánh giá của Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH, Việt Nam là một trong những 

quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo kịch bản BĐKH 

và nước biển dâng (2016) [7], có tới 16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và 

38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị ngập lụt khi mực nước biển 

dâng (NBD) 100 cm vào cuối thế kỷ XXI. Đặc biệt, ĐBSCL nằm trong nhóm 5 châu 

thổ trên thế giới có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do BĐKH. Do vậy, hiệu 

quả sản xuất nông nghiệp đặc biệt là lúa gạo ở ĐBSCL sẽ chịu một thách thức rất lớn. 

Tác động của BĐKH đối với nước ta là rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo.  

 

ĐBSCL là khu vực phía Nam của Việt Nam, liền kề với vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam – Thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi hàng 

hóa với các vùng khác trong cả nước nhất là lúa gạo, thủy sản và các loại hoa quả [1]. Tại 

đây, chỉ có khoảng 20% dân số sống ở khu vực thành thị, còn lại khoảng 80% dân số 

sống ở khu vực nông thôn [2], do đó hoạt động nông nghiệp từ lâu đã trở thành hoạt động 

kinh tế chính của vùng. Phần lớn diện tích đất được sử dụng để canh tác lúa, nuôi tôm 

năng suất cao, vườn cây ăn trái và hoa màu. Sản xuất lúa gạo đóng vai trò đặc biệt quan 

trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam nói chung và ĐBSCL 

nói riêng. Những năm vừa qua, nhờ có sự đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế nên Việt 

Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong sản xuất lúa gạo. Trong đó, châu thổ đóng 

góp một nửa sản lượng lúa gạo của cả nước và góp phần đưa Việt Nam nằm trong ba 

nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới với hàng năm xuất khẩu được 3-4 triệu tấn gạo, 

cùng với Thái Lan và Ấn Độ [2]. Bên cạnh đó, việc phối hợp thâm canh xen kẽ hoặc thay 

đổi các đối tượng nông nghiệp khác được người dân chú trọng và thực hiện phổ biến 

hơn trong những năm gần đây phần lớn do ĐBSCL gặp nhiều vấn đề lớn bởi tác động 

của BĐKH như lũ lụt, xâm nhập mặn nghiêm trọng, thoát nước tự nhiên làm cho đất 

nhiễm phèn, với hàm lượng nhôm gây độc hại cao và hàm lượng phốt pho trong đất thấp 
[2] và một phần để đảm bảo cuộc sống của họ không bị đe dọa bởi sự đói khổ, nghèo nàn. 

 

Nông nghiệp là một nguồn đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế và đóng 

vai trò quan trọng trong việc đem lại thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền 

vững, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2008, 

có tới ba phần tư người nghèo của các nước đang phát triển hiện đang sinh sống ở khu 

vực nông thôn, và hầu hết trong số họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào nông 

nghiệp là nguồn sinh kế chính, trong đó sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản là hai 

lĩnh vực trọng yếu trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của đất nước.  
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Như vậy, trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của BĐKH, để tiếp tục một 

hệ thống sản xuất nông nghiệp truyền thống đang phải đối mặt với ba thách thức: đảm 

bảo an ninh lương thực (ANLT), thích ứng BĐKH và góp phần giảm nhẹ BĐKH là một 

điều vô cùng khó khăn. Trước tình hình đó, lấy thích ứng BĐKH làm cơ sở tiền đề,  các 

nhà chuyên môn bắt đầu quan tâm, nghiên cứu chuyển đổi mô hình và mô hình ứng phó 

BĐKH (CSA) ra đời từ đây, điển hình cho vùng ĐBSCL. Nhiều mô hình nông nghiệp 

bền vững phục vụ cho mục tiêu ứng phó này bao gồm các giống lúa chịu mặn, chịu 

phèn, cây ăn trái chịu mặn, chịu phèn, luân canh tôm-rừng, tôm-lúa, canh tác sen (chuyên 

canh, luân canh), v.v. đặc thù theo mỗi phân vùng của ĐBSCL. Mô hình canh tác dựa 

vào lũ FBFS là một trong số những mô hình CSA đặc biệt phù hợp với vùng ngập lũ 

của ĐBSCL. Trong nghiên cứu này, mô hình canh tác sen (sen chuyên canh, sen-lúa, 

sen-cá, sen du lịch) được chọn là mô hình đại diện cho FBFS nhằm tìm hiểu về sự đa 

chức năng (giá trị văn hóa, cải thiện thu nhập, tạo công ăn việc làm, cân bằng sinh thái, 

v.v.), phân tích các chi phí lợi ích từ việc canh tác sen và đánh giá sự phù hợp của mô 

hình trong vùng lũ. Đây được coi là mô hình đại diện cho các mô hình nông nghiệp 

mang tính bền vững và thích ứng, với những đặc tính ưu thế như: trữ lũ, giảm chi phí, 

thân thiện với môi trường, cải thiện sinh kế, tạo việc làm và thích ứng với BĐKH, là 

một hình thức nông nghiệp khá mới mẻ. Mặt khác, khi một mô hình CSA nhất định chỉ 

phù hợp để ứng dụng trong một số các bối cảnh nhất định, hay nói cách khác, một mô 

hình CSA chỉ có ý nghĩa ứng dụng khi mô hình phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể 

tại địa phương (điều kiện về BĐKH, đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng và thị trường 

cũng như văn hóa, tập quán, trình độ và khả năng đầu tư của nông dân, v.v), thì mô hình 

canh tác sen cho đến thời điểm này được xem là lý tưởng nhất đối với cuộc sống người 

dân ở vùng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

 

Một số nghiên cứu của Nguyễn Văn Tiển và Phạm Lê Thông (2014), Phạm Văn 

Hiền (2017) đã chứng minh mô hình canh tác sen là một mô hình có chi phí đầu tư ít, 

tăng thu nhập, đem lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện môi trường cho người dân địa 

phương và có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều năm nay, 

người dân đã ứng dụng mô hình canh tác sen này và các kết quả dường như khả quan, 

đúng kết quả như đã chứng minh của nhiều nghiên cứu đề cập và mong đợi của nông 

dân suốt thời gian qua. Đây là một mô hình canh tác được cho là thích hợp với vùng đất 

dễ bị nhiễm mặn, phèn theo mùa do tác động của khí hậu thất thường từ BĐKH. Ngoài 

ra, việc áp dụng mô hình canh tác sen với các kỹ thuật canh tác, quy mô sao cho phù 

hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các hình thức thâm canh lúa truyền thống, 

đồng thời để có thể xem đây là một mô hình ứng phó tốt và giúp giảm thiểu BĐKH cho 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh hiện nay và trong tương lai là vấn đề 

cấp thiết cần được quan tâm và làm rõ. 
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Từ những lý do trên, đề tài “Đánh giá hiệu quả mô hình canh tác sen trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện nhằm 

cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp người dân, các nhà hoạch định chính sách lẫn các 

cơ quan địa phương, huyện và tỉnh có sự nhìn nhận toàn diện và đưa ra các quyết định 

phù hợp cho sản xuất kinh tế nông nghiệp tương lai của vùng trong bối cảnh BĐKH hiện 

nay. 

 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

 

Mục tiêu tổng quát của đề tài này là tìm hiểu tình hình và sự phù hợp của mô hình 

canh tác sen trong tình hình lũ hiện nay ở tỉnh Đồng Tháp, một tỉnh đầu nguồn ĐBSCL 

thuộc vùng Đồng Tháp Mười, một vùng trũng tự nhiên của ĐBSCL. 

 

Theo đó các mục tiêu cụ thể bao gồm: 

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tư duy (ra quyết định lựa chọn) và 

hành vi (hành động) của các bên liên quan trong việc chuyển đổi ý tưởng thực hiện mô 

hình canh tác sen đến khả năng chính sách hóa nó trong thực tế tại địa phương. 

- Phân tích (định tính và định lượng) các chi phí và lợi ích (trực tiếp và gián tiếp) 

của mô hình canh tác sen. 

- So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác sen với thâm canh lúa (3 vụ và 

lúa truyền thống) được thực hiện ở tỉnh Đồng Tháp. 

- Xác định những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi áp dụng mô hình canh 

tác sen trong bối cảnh BĐKH hiện tại cho tỉnh Đồng Tháp. 

 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

 

Mô hình canh tác sen trong mùa lũ tại các vùng trũng của ĐBSCL và Đồng Tháp 

Mười được lựa chọn cho quá trình khảo sát này. Do đó, đối tượng nghiên cứu của đề tài 

là các hộ nông dân đã, đang và sẽ tham gia canh tác sen (sen chuyên canh, sen-lúa, sen-

cá và sen du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp). 

 

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 

 

Đồng Tháp đại diện cho vùng Đồng Tháp Mười, một trong hai vùng trũng, ngập 

lũ lớn ở phía thượng nguồn ĐBSCL được chọn làm địa điểm nghiên cứu. Đây là vùng 

có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thủy văn của đồng bằng với chức năng trữ lũ 

từ khi mới khai sinh, vùng còn lại là Tứ giác Long Xuyên ở An Giang và Kiên Giang. 

Một cách cụ thể, nghiên cứu được tiến hành khảo sát tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 
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Tháp. Trong đó, các xã điển hình của huyện Tháp Mười (Mỹ Hòa, Tân Kiều) được chọn 

lựa để khảo sát sâu.  

 

1.4 Ý nghĩa của đề tài 

Việc phát triển và nhân rộng mô hình canh tác sen dựa vào lũ ở huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp nói riêng và ĐBSCL nói chung có ý nghĩa rất quan trọng cả về mặt giá trị 

kinh tế lẫn môi trường, sinh thái: 

(1) Thích nghi với điều kiện ngập sâu, đất phèn, tạo không gian chứa nước cho lũ. 

Do đó, mô hình có khả năng thích ứng với BĐKH cao. 

(2) Tạo nơi cư trú, sinh sản cho nguồn thủy sinh tự nhiên, điển hình là cá nước 

ngọt. 

(3) Nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho nông dân. 

(4) Góp phần duy trì và giữ vững giá trị văn hóa “hồn sen” bao đời của vùng Tháp 

Mười. 

(5) Cải thiện môi trường sạch, giúp duy trì cân bằng hệ sinh thái. 

(6) Tạo một HSTNN xanh. 

Do đó, đề tài đi vào phân tích cảm nhận và mức độ đồng thuận của người dân, tiêu 

biểu tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Mười nhằm hướng tới đề xuất 

các giải pháp cải tiến và hướng phát triển cho việc thích ứng với BĐKH của mô hình 

canh tác sen trong thời gian tới. 

 

1.5 Lịch sử nghiên cứu 

Cho đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát 

triển hệ thống canh tác sen ở khu vực ĐBSCL, Việt Nam. Trong số đó có thể kể đến 

một số nghiên cứu nổi bật như sau: 

Bộ NN & PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Hạ tầng cơ sở & 

Môi trường Hà Lan, 01/08/2013. “Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long (Mekong Delta 

Plan – MDP)”. Lấy cảm hứng từ kinh nghiệm gần đây (từ năm 2008 trở lại đây) ở Hà 

Lan, Chính phủ Việt Nam đã chính thức yêu cầu Hà Lan hỗ trợ thực hiện kế hoạch Châu 

thổ cho ĐBSCL với mong muốn phát triển an toàn, trù phú cả về kinh tế lẫn môi trường 

bền vững và ứng phó với BĐKH cho ĐBSCL. Trong bản Kế hoạch châu thổ sông Cửu 

Long này, tác giả đã tiến hành phân tích hiện trạng (tiềm năng và thách thức), đưa ra 

quan điểm về viễn cảnh tương lại (các kịch bản phát triển kinh tế xã hội), thiết lập một 

tầm nhìn kinh tế dài hạn về sống chung với lũ ở vùng ĐBSCL. Để từ đó, tác giả trình 
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bày những biện pháp quản lý lũ và định hướng phát triển một cách bền vững cũng như 

đưa ra khung thể chế cho đầu tư, quy hoạch và quản lý ĐBSCL. 

Nguyễn Văn Tiển và Phạm Lê Thông, 2014. “Phân tích hiệu quả kinh tế của nông 

hộ trồng sen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Nghiên cứu cho thấy thu nhập từ việc trồng 

sen là khá cao, tuy nhiên còn biến động rất lớn do giá sen luôn dao động lớn. Mức thu 

nhập trung bình vụ 1 là 20 triệu đồng/ha, vụ 2 là 54 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu còn chỉ ra các yếu tố lượng phân đạm nguyên chất, phân lân nguyên chất và số ngày 

công lao động gia đình ảnh hưởng làm tăng năng suất sen của nông hộ ở cả 2 vụ. Lượng 

phân N và P trung bình mà nông hộ sử dụng còn thấp hơn so với lượng mà các nhà kỹ 

thuật khuyến cáo nên năng suất canh tác sen trên địa bàn chưa đạt mức cao. Ngoài ra, 

tác giả cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng sen 

như vay vốn, trình độ học vấn và diện tích đất canh tác. 

Phạm Văn Hiền, 2017. “Tiềm năng và giải pháp phát triển cây sen Đồng Tháp”. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã nêu lên những đặc tính và giá trị nổi bật của cây sen 

như loại đất phù hợp cho sen, giá trị văn hóa “hồn Việt”, giá trị du lịch, sự đa dạng về 

loài cũng như sản phẩm từ sen. Đồng thời, tác giả đưa ra một số giải pháp để phát triển 

cây sen Đồng Tháp như thúc đẩy công nhận hoa sen là Quốc hoa, nghiên cứu phát triển 

chuỗi giá trị cây sen, sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật xoay quanh 

cây sen, lấy sen làm trung tâm để phát triển du lịch sinh thái và phát triển các mô hình 

canh tác sen, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Nguyễn Phước Tuyên, 2007. “Kỹ thuật trồng sen”.  Theo đề tài, có hàng trăm 

giống sen được trồng theo mục đích khác nhau: lấy củ, lấy hạt hoặc lấy hoa. Tác giả đã 

phân tích một số kỹ thuật trồng sen như nhân giống (hạt sen được ghi nhận giữ kỷ lục 

về sức sống, hạt có thể tồn trữ được đến 1.500 năm), cấy mô (đây là biện pháp nhân 

giống có triển vọng trong tương lai theo hướng khai thác công nghiệp, khai thác những 

giống sen tốt chuyên cho hạt hoặc cho củ), nhân giống vô tính từ củ (phương pháp thuận 

tiện, nhanh chóng và dễ dàng nhất nhằm giữ được các đặc tính của cây giống ban đầu), 

chuẩn bị đất (khâu quan trọng trong sản xuất sen). Ngoài phân tích một số kỹ thuật trồng 

trên, tác giả còn đề cập và phân tích các nhu cầu về môi trường của cây sen như đất, thời 

tiết, chất lượng nước trong đề tài này. 

Đặng Thị Kim Phượng, 2007. “So sánh hiệu quả sản xuất giữa mô hình độc canh 

lúa 3 vụ và luân canh lúa với màu tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”. Theo nghiên 

cứu cho thấy, mô hình luân canh lúa với cây màu mang lại hiệu quả đồng vốn (2,96) cao 

hơn mô hình 3 vụ lúa (2,42). Hiệu quả lao động của mô hình lúa – màu cũng cũng cao 

hơn mô hình lúa 3 vụ gấp  1,23 lần. Hiệu quả lao động của mô hình lúa màu là 285.649 

đồng, trong khi đó hiệu quả lao động của mô hình lúa 3 vụ là 231.615 đồng. Bên cạnh 

đó, các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình bao gồm chi phí giống, chi phí 

nông dược, phân bón, công chăm sóc và thu hoạch. 
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Võ Chí Cường, 2008. “So sánh hiệu quả sản xuất trồng chuyên xoài và xoài xen 

chanh Giấy tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc trồng xen 

xoài – chanh giấy đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ cao hơn những hộ chỉ thâm 

canh cây Xoài, với hiệu quả đồng vốn 1,5 và 1,3 lần. Ngoài ra, đề tài còn chỉ ra được 

các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng xoài bao gồm: diện tích canh tác, 

kinh nghiệm sản xuất và vốn sản xuất. Trong khi đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình 

trồng xen xoài và chanh giấy là: kinh nghiệm sản xuất, số lao động chính và vốn sản 

xuất. 

Lê Thị Mỹ Ái, 2009. “So sánh hiệu quả sản xuất của mô hình Dâu Hạ Châu với 

mô hình Dâu Bòn Bon tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ”. Đề tài đã chỉ ra 

rằng: hiệu quả sử dụng đồng vốn của mô hình dâu bòn bon là 3,89, cao hơn so với hiệu 

quả sử dụng vốn của mô hình dâu hạ châu là 1,15. Ngoài ra, khi nghiên cứu về các yếu 

tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng dâu, đề tài cũng đã chỉ ra được các nhân 

tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bao gồm: diện tích trồng, sản lượng, tuổi cây và chi phí sản 

xuất. 

Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam, 2016. “Đánh giá hiệu quả sản xuất khóm 

của nông hộ ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang”. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 

phân tích màng bao dữ liệu (Data nvelopment Analysis-DEA) để đánh giá hiệu quả kĩ 

thuật, hiệu quả chi phí, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả quy mô của nông hộ 

sản xuất khóm trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Số liệu nghiên cứu được 

thu thập từ 226 nông hộ trồng khóm ở huyện Tân Phước. Kết quả chỉ ra rằng, nông hộ 

sản xuất khóm ởhuyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có hiệu quả kỹ thuật tương đối cao 

(TE=0,799), hiệu quả phân phối nguồn lực (AE) và hiệu quả sử dụng chi phí (CE) ở 

mức trung bình (AE = 0,59 và CE=0,473). Hiệu quả quy mô của hộ sản xuất khóm đạt 

kết quả khá cao. 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

2.1 Tổng quan về khu vực nghiên cứu 

2.1.1 Tổng quan về ĐBSCL 

2.1.1.1  Điều kiện tự nhiên 

 Vị trí địa lý [2] 

 
Hình 2.1: Bản đồ đồng bằng sông Cửu Long [4] 

 

ĐBSCL là vùng châu thổ có hình tam giác với diện tích 3,9 triệu ha dài từ Mỹ Tho 

ở phía Đông đến Châu Đốc và Hà Tiên ở phía Tây Bắc, xuống Cà Mau ở cực Nam của 

Việt Nam. Thượng nguồn ĐBSCL trải dài theo hai nhánh sông Bassac và sông Cửu 

Long gần Phnom Penh (với diện tích hơn 1,6 triệu ha). Diện tích hành chính châu thổ 

được chia thành 12 tỉnh, và 1 thành phố, Cần Thơ được xem là trung tâm của ĐBSCL.  
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Sông Cửu Long chảy qua hệ thống kênh, rạch trước khi đổ ra biển Đông và Vịnh 

Thái Lan hoặc biển Tây. Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ quan trọng nhất nằm ngay 

bên ngoài châu thổ [2], mặc dù lũ lớn từ sông Cửu Long chảy qua sông Vàm Cỏ và đi 

vào TP.HCM. Vùng ĐBSCL rất bằng phẳng, cao độ tại Châu Đốc là khoảng 3-4 m và 

cao độ trung bình của đồng bằng là khoảng 0,8 m so với mực nước biển trung bình. Vào 

mùa mưa, dòng chảy lớn đổ vào hai nhánh sông chính Bassac / Hậu và Cửu Long / Tiền, 

phần lớn lưu lượng sẽ chảy tràn vào nội đồng. Phần lớn (khoảng 50%) diện tích của 

châu thổ bị ngập lũ theo mùa lên đến 3 m, chủ yếu là vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác 

Long Xuyên. Điều này ảnh hưởng đến đời sống của hơn 2 triệu người dân tại vùng. 

Dòng chảy kiệt trong mùa khô gây xâm nhập mặn ở các vùng ven biển của châu thổ, 

gây ảnh hưởng đến hơn 1,4 triệu ha. Bờ biển có chiều dài khoảng 600 km, chủ yếu là đê 

biển có cao trình tương đối thấp và rừng ngập mặn. 

 

 Khí hậu  

Khí hậu nhiệt đới ẩm với tính chất cận xích đạo, hai mùa rõ rệt [6]. ĐBSCL có một 

nền nhiệt cao và ổn định trong toàn vùng, chế độ nắng cao với số giờ nắng trung bình 

cả năm từ 2.226-2.709 giờ [3]. Nhiệt độ tương đối đều giữa các vùng, nhiệt độ trung bình 

26-29ºC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối có thể tới 38-40ºC và thấp nhất tuyệt đối khoảng 

14-16ºC [6]. Nhiệt và nắng là một trong những lợi thế ở ĐBSCL để phát triển một nền 

nông nghiệp nhiệt đới với nhiều chủng loại cây trồng, tạo nên sự đa dạng trong sản xuất 

và trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất [3]. 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, với 99% tổng lượng mưa của cả năm. Mùa khô 

từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, hầu như không có mưa. Lượng mưa trung bình năm 

biến động theo không gian và thời gian nhiểu năm, biến đổi từ dưới 1400 mm ở khu vực 

giữa sông Tiền – sông Hậu ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long tới trên 2.400 

mm ở bán đảo Cà Mau. Ven biển phía Tây có lượng mưa cao hơn (2000-2400 mm) và 

ven biển Đông có lượng mưa thấp hơn (1400-1600 mm) [6]. 

 Tài nguyên nước 

Nguồn nước mặt ở ĐBSCL khá dồi dào, bao gồm hệ thống sông thiên nhiên và hệ 

thống kênh đào chằng chịt, mang nguồn nước dàn trải hầu như rộng khắp đồng bằng, 

lớn nhất, chủ yếu nhất là 2 hệ thống sông chính: Cửu Long và Vàm Cỏ. 

 

Dòng chảy được cung cấp bởi nguồn nước chính là mưa, vì vậy cũng có sự biến 

đổi theo mùa. Vào mùa mưa, mưa lớn trên lưu vực là nguyên nhân chính gây ra lũ trên 

dòng chính Cửu Long và ĐBSCL. Chế độ dòng chảy ở ĐBSCL chịu ảnh hưởng mạnh 

của dòng chảy sông Cửu Long, thủy triều biển Đông, biển Tây và chế độ mưa nội đồng.  
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Nước lũ tải nhiều phù sa, đặc biệt trong những tháng đầu mùa. Hàng năm, ĐBSCL 

nhận khoảng 150 triệu tấn phù sa và có xu thế giảm dần trong những năm gần đây. Các 

khảo sát chất lượng nước lũ tràn dọc biên giới với Campuchia cho thấy nhìn chung có 

chất lượng còn tốt, không chua và hàm lượng các độc tố khác cũng ở mức cho phép, 

song hàm lượng phù sa lại rất thấp, tháng cao nhất dưới 200 g/m3, không tốt khi chảy 

vào các vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, lấn át cả dòng lũ nhiều phù sa 

hơn từ sông chính vào [3]. 

 

 Thủy văn 

Chế độ thủy văn có tính chu kỳ hàng năm, trải rộng trên lãnh thổ của 9 tỉnh ĐBSCL 

bị ngập lũ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 với các cấp độ khác nhau. Ngập lũ đã và đang 

gây ra những khó khăn nhất định cho sản xuất và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, lũ cũng 

mang nguồn phù sa bồi đắp cho đồng ruộng, dòng chảy lũ có tác dụng tốt trong việc cải 

tạo môi trường nước và cải tạo đất, vệ sinh đồng ruộng. Trong những năm gần đây, cùng 

với tác động suy giảm lượng phù sa trên dòng chính sông Cửu Long, lượng phù sa bồi 

đắp hàng năm giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 1/5 so với trung bình nhiều năm [3]. 

 

2.1.1.2  Kinh tế - Xã hội 
 

Nhìn chung trong những năm qua, cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng ĐBSCL đã 

có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản và tăng 

tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, kinh tế nông nghiệp 

là chủ đạo, công nghiệp và dịch vụ còn hạn chế. Ở 3 tiểu vùng kinh tế chính của vùng, 

mức độ, ưu thế phát triển không đồng đều, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế 

mỗi tiểu vùng [3]. 

 

ĐBSCL hằng năm đóng góp khoảng 22% vào GDP cả nước, sản xuất 55% sản 

lượng lương thực, cung cấp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu, góp 70% lượng trái cây, 58% 

sản lượng thủy sản, riêng tôm chiếm 80% và đóng góp trên 60% kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản của cả nước [2]. 

 

 Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đã từng bước được đầu tư phát triển, 

nhiều công trình mới, trọng điểm đã đầu tư đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội cho vùng ngày càng khá hơn trước. 

 

Giao thông đường bộ và giao thông đường thủy đều được chú ý, nhiều tuyến quốc 

lộ, tỉnh lộ đã được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới. 

 

Các cụm, tuyến dân cư cho đồng bào vùng ngập lũ đã được tập trung chỉ đạo, từng 

bước góp phần giải quyết ổn định chỗ ở cho nhiều hộ sống trong vùng ngập sâu. 
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Dân số vùng ĐBSCL khoảng 18 triệu người. Trong đó, lao động chủ yếu tập trung 

trong lĩnh vực nông nghiệp (trên 70%), lực lượng tham gia lao động là 77,2%, thấp nhất 

trong 6 vùng kinh tế. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo chỉ đạt khoảng 11%, 

thấp nhất cả nước. Nguyên nhân chính của tình trạng này đó là trình độ dân trí ở vùng 

khá thấp, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Lao động không qua đào 

tạo, chất lượng đào tạo lao động chưa cao, năng suất lao động thấp là những nguyên 

nhân dẫn đến thu nhập của người lao động làm công ăn lương ở đây còn thấp [3]. 

 

2.1.2 Tổng quan về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

2.1.2.1 Tổng quan về huyện Tháp Mười [22] 

Huyện Tháp Mười thuộc vùng Đồng Tháp Mười cách Thành phố Hồ Chí Minh 90 

km, Thành phố Cần Thơ 95 km, Thành phố Cao Lãnh 32 km. 

 

2.1.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 

 Vị trí địa lý 

+ Phía Bắc: giáp huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

+ Phía Đông: giáp huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 

+ Phía Tây: giáp huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

+ Phía Nam: giáp huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Tháp Mười là 52.800 ha, chiếm khoảng 17% 

diện tích của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, đất nông nghiệp là 45.774 ha và đất phi nông 

nghiệp là 7.026 ha. 

 

 Địa hình 

Huyện Tháp Mười nằm ở vùng thấp, tương đối bằng phẳng. Vùng đất phía Nam 

và phía Tây cao hơn so với phía Đông và phía Bắc. huyện có hệ thống kênh rạch đan 

xen, trong đó nguồn nước ngọt từ sông Tiền đưa vào huyện thông qua các hệ thống kênh 

chủ yếu sau: kênh Tháp Mười số 1, kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp), 

kênh An Phong – Mỹ Hòa – Bắc Đông. Các kênh này góp phần rất lớn vào việc cải tạo 

đất như tháo chua, rửa phèn và cung cấp lượng lớn phù sa. 

 

 Khí hậu 

Khí hậu huyện Tháp Mười chịu ảnh hưởng chung của khu vực ĐBSCL. Nhiệt độ 

bình quân 26,9oC, ẩm độ không khí là 82%, số giờ nắng bình quân là 2.733. Mùa mưa 

từ tháng 5 đến tháng 11. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.410 mm. Hàng năm, nước 
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từ thượng nguồn sông Cửu Long tràn về từ tháng 7 đến tháng 11, mực nước ngập trung 

bình 4,2 m (so với mặt nước biển), trên đồng ngập sâu khoảng 1m. 

 

 
Hình 2.2 Bản đồ hành chính huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp [21] 

 

2.1.2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 

Tháp Mười là huyện có lợi thế trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, là vựa lúa 

lớn của tỉnh, chủ động sản xuất cả 3 vụ và diện tích tưới tiêu bằng bơm điện trên 93%. 

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2011-2013 đạt 11,91%, cơ 

cấu kinh tế trong GDP đến cuối năm 2013: nông-lâm-thủy sản chiếm 63%, công nghiệp-

xây dựng chiếm 10,35% và thương mại-dịch vụ chiếm 26,65%. Thu nhập bình quân đầu 

người đạt trên 31 triệu đồng. 

 

Hạ tầng kỹ thuật: hệ thống giao thông hết sức thuận lợi cho việc vận chuyển hàng 

hóa, trao đổi giao lưu kinh tế với các tỉnh lân cận và TP.HCM. Hệ thống điện ở đây dùng 

lưới điện Quốc gia, đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. 

 

Lao động: nguồn lao động có trình độ và kinh nghiệm sản xuất lâu đời và luôn 

trong tâm thế sẵn sàng tham gia sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp cho gia đình, 
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một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương, xã, huyện, thậm chí 

là cả tỉnh. 

 

Tiềm năng du lịch: huyện Tháp Mười nổi tiếng với “Tháp Mười đẹp nhất bông 

sen”, là loại cây đã tồn tại từ bao đời nay mang giá trị văn hóa đặc thù và riêng biệt cho 

vùng với ý nghĩa cao cả là một “biểu tượng quốc hoa” của đất nước Việt Nam, điều mà 

các bạn bè khắp vùng miền quốc tế không ai là không biết. Là nơi nuôi dưỡng nhiều 

danh nhân và mang nhiều nét văn hóa-nghệ thuật truyền thống. Nổi bật là khu di tích 

Gò Tháp được công nhận là di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. 

Ngày nay, di tích Gò Tháp đã trở thành khu du lịch tâm linh nổi tiếng, chứa đựng những 

giá trị văn hóa-lịch sử của dân tộc. Cũng là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du 

lịch “hồn sen” của các khu vực lân cận. 

 

2.1.2.2 Quy hoạch diện tích Khu du lịch sinh thái Đồng sen Tháp Mười [23] 

Ngày nay, sen không chỉ còn được trồng để làm kinh tế nhằm cải thiện thu nhập 

gia đình khi việc thâm canh lúa chủ chốt có những khó khăn, và giảm sút về lợi nhuận, 

mà sen đã trở thành phương án sinh kế khả quan cả trong mùa lũ. Với những giá trị về 

kinh tế, thẩm mỹ và văn hóa bao đời nay, sen bắt đầu được chú trọng vào phát triển làm 

văn hóa du lịch để quảng bá hình ảnh sen, mang cả tâm hồn của vùng Đồng Tháp Mười 

ra bên ngoài rộng rãi. Do đó, đất canh tác sen được nông dân cũng như chính quyền địa 

phương xem xét quy hoạch để phát triển sen ra quy mô lớn hơn. 

 

Khu vực đất thuộc ô đê bao kênh Thanh Niên thuộc 2 xã Mỹ Hòa và Tân Kiều với 

diện tích khoảng 150 ha, trong đó khoảng 90ha dùng để trồng sen, 30 ha trồng tràm và 

30 ha còn lại trồng lúa nước. Nơi đây có vẻ đẹp thuần khiết của cánh đồng sen bạt ngàn 

xen lẫn chút hoang sơ của rừng ngập nước Đồng Tháp Mười. 

 

Hiện nay, khu vực đã có Khu du lịch (KDL) Đồng sen Tháp Mười nằm cạnh khu 

di tích Gò Tháp linh thiêng mang giá trị tâm linh to lớn của vùng. KDL đã trở thành 

điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp chân quê đơn thuần với hương, sắc, 

vị của cây sen nơi đây.  

 

Tuy nhiên, việc phát triển có định hướng của KDL Đồng sen Tháp Mười tự phát 

và hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng cho khu vực, khó phát triển thành KDL đặc thù cho 

vùng Đồng Tháp Mười. Vì vậy, dự án quy hoạch để phát triển thành KDL cộng đồng 

của khu vực đã được triển khai. 
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Hình 5. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của KDL Đồng sen Tháp 

Mười [23] 
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2.1.2.2.1 Hiện trạng quy hoạch 

Hiện trạng sử dụng đất: theo đo đạc và điều tra thống kê, 150 ha khu vực được quy 

hoạch để trồng sen (90 ha), trồng tràm (30 ha) và trồng lúa (30 ha). 

 

Hiện trạng kiến trúc và xây dựng: khu vực này có rất ít người dân sinh sống, với 

các loại hình nhà ở cấp 4 và nhà tạm. Hiện tại, người dân ở đây đã hình thành 5 điểm du 

lịch phục vụ nhu cầu giải trí cho du khách sau khi họ tham quan, thăm viếng khu di tích 

Gò Tháp sát đó với chất lượng phục vụ mang tính tương đối. 

 

Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

 

- Giao thông: bên trong chưa có tuyến giao thông kết nối khu vực, người dân đi 

lại gặp nhiều khó khăn. Việc quan hệ với các khu vực khác bên ngoài sẽ thông qua 

đường thủy. Bên ngoài có tuyến đường dale (3m) ranh Gò Tháp là khu vực kết nối chính 

của người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực. 

 

- Cấp điện: khu vực quy hoạch chưa có tuyến cấp điện, người dân trong khu vực 

và các hộ kinh doanh câu tạm tuyến cấp điện dọc theo các tuyến đường bờ đối diện kênh. 

 

- Cấp nước: khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch, người dân sử dụng nước tự 

nhiên lắng lọc, không hợp vệ sinh. Còn các hộ kinh doanh sử dụng nước bình từ các đơn 

vị cung cấp với giá rất cao. 

 

- Thoát nước: hiện tại khu vực này chưa có hệ thống thoát nước. Các hộ dân chưa 

xây dựng nhà vệ sinh theo chuản (hầm tự hoại) mà thải trực tiếp ra môi trường. Các hộ 

kinh doanh thì đã có các nhà vệ sinh hợp chuẩn, tuy nhiên, qua thời gian sẽ xuống cấp 

và cần có biện pháp khắc phục cũng như giải quyết vấn đề nước thải, thu gom chất thải 

sinh hoạt. 

 

2.1.2.2.2 Chức năng quy hoạch 

KDL – dịch vụ du lịch Sen Tháp Mười sẽ có các chức năng chính như sau: 

 

- Là khu du lịch cộng đồng mang bản sắc đặc thù của hồn sen Đồng Tháp Mười. 

- Là khu du lịch, bảo tồn sinh thái, mang đậm giá trị văn hóa về hình ảnh sen và 

tràm. 

- Là một bộ phận, thành phần trong tổng thể hệ thống du lịch của tỉnh (gần nhất là 

khu Di tích Gò Tháp). 
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- Là mô hình điểm về sự kết hợp giữa nhà nước và nhân dân trong đầu tư, phát 

triển du lịch. 

- Là khu dịch vụ, giải trí, thư giãn cho khách tham quan trong ngày. 

- Là khu vực sinh sống của một bộ phận người dân trong khu vực. 

- Là khu sản xuất, nuôi trồng các loại sen và cá đồng. 

 

2.2 Tống quan về lĩnh vực nghiên cứu 

2.2.1 Biến đổi khí hậu 

2.2.1.1 Nguyên nhân: BĐKH có thể do các quá trình tự nhiên và cũng có thể do 

tác động của con người. 

 

 BĐKH do yếu tố tự nhiên: những nguyên nhân tự nhiên gây nên sự thay đổi 

của khí hậu trái đất có thể là từ bên ngoài, hoặc do sự thay đổi bên trong và tương tác 

giữa các thành phần của hệ thống khí hậu trái đất, bao gồm: 

 

Thay đổi của các tham số quỹ đạo trái đất, do trái đất tự quay xung quanh trục của 

nó và quay quanh mặt trời, theo thời gian, một vài biến thiên theo chu kỳ đã diễn ra làm 

thay đổi lượng bức xạ mặt trời cung cấp cho hệ thống khí hậu và do đó làm thay đổi khí 

hậu trái đất. 

 

Biến đổi trong phân bố lục địa – biển của bề mặt trái đất: bề mặt trái đất có thể bị 

biến dạng qua các thời kỳ địa chất do sự trôi dạt của các lục địa, các quá trình vận động 

kiến tạo, phun trào của núi lửa, v.v. Sự biến dạng này làm thay đổi phân bố lục địa – đại 

dương, hình thái bề mặt trái đất, dẫn đến sự biến đổi trong phân bố bức xạ mặt trời trong 

cân bằng bức xạ và cân bằng nhiệt của mặt đất và trong hoàn lưu chung khí quyển, đại 

dương. Ngoài ra, các đại dương là một thành phần chính của hệ thống khí hậu, dòng hải 

lưu vận chuyển một lượng lớn nhiệt trên khắp hành tinh. Thay đổi trong lưu thông đại 

dương có thể ảnh hưởng đến khí hậu thông qua sự chuyển động của CO2 vào khí quyển. 

 

Sự biến đổi về phát xạ của mặt trời và hấp thụ bức xạ của Trái Đất: sự phát xạ của 

mặt trời đã có những thời kỳ yếu đi gây ra băng hà và có những thời kỳ hoạt động mãnh 

liệt gây ra khí hậu khô và nóng trên bề mặt trái đất. Ngoài ra, sự xuất hiện các vết đen 

mặt trời làm cho cường độ tia bức xạ mặt trời chiếu xuống trái đất thay đổi, năng lượng 

chiếu xuống mặt đất thay đổi làm thay đổi nhiệt độ bề mặt trái đất. 

 

Hoạt động của núi lửa: khí và tro núi lửa có thể ảnh hưởng đến khí hậu trong nhiều 

năm. Bên cạnh đó, các sol khí do núi lửa phản chiếu bức xạ mặt trời trở lại vào không 

gian, và vì vậy làm giảm nhiệt độ lớp bề mặt trái đất. 
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Có thể thấy rằng nguyên nhân gây ra BĐKH do các yếu tố tự nhiên là biến đổi từ 

từ, có chu kỳ rất dài, vì thế, nếu có thì chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào BĐKH trong 

giai đoạn hiện nay. 

 

 BĐKH do tác động của con người: BĐKH trong giai đoạn hiện tại là do các 

hoạt động của con người làm phát thải quá mức các KNK vào bầu khí quyển. những 

hoạt động của con người đã tác động lớn đến hệ thống khí hậu, đặc biệt kể từ thời kỳ 

tiền công nghiệp (khoảng từ năm 1750). 

Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp này, con người đã sử dụng ngày càng nhiều năng 

lượng, chủ yếu từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt), qua đó đã phát 

thải vào khí quyển các khí gây hiệu ứng nhà kính, dẫn đến làm gia tăng nhiệt độ của trái 

đất. Theo IPCC, sự gia tăng KNK kể từ những năm 1950 chủ yếu có nguồn gốc từ các 

hoạt động của con người. Hay nói cách khác, nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn 

cầu trong giai đoạn hiện nay bắt nguồn từ sự gia tăng KNK có nguồn gốc từ hoạt động 

của con người [24]. 

 

2.2.1.2 Biểu hiện của BĐKH 

 

- Hiệu ứng nhà kính (hay những thay đổi về nhiệt độ, trái đất nóng lên) 

Sự nóng lên toàn cầu là dấu hiệu đầu tiên và quan trọng của BĐKH.  Nhiệt độ trái 

đất được ghi nhận là đang thay đổi, thay đổi cả về giá trị trung bình và các dao động của 

nhiệt độ, các giá trị cực tiểu và cực đại. 

 

- Thay đổi về chế độ mưa 

Các thay đổi về lượng mưa và phân bố mưa cũng đã được quan trắc: 

 

 Bắt đầu của mùa mưa:  Ở Việt Nam, ở đầu mùa mưa, lượng mưa thường biến 

động. Nhưng do tác động của BĐKH thì lượng mưa đầu mùa càng biến động nhiều hơn 

và trở nên khó dự báo hơn. Do tác động của BĐKH mùa mưa có thể bắt đầu hoặc kết 

thúc sớm hơn, không còn theo qui luật nhưtrước đây. 

 

 Thời gian của mùa mưa:  Nhìn chung, do BĐKH, ở nhiều nơi, mùa mưa đã trở 

nên ngắn và mưa lớn tập trung vào khoảng thời gian ngắn hơn. Mùa khô kéo dài hơn, 

làm cho cây trồng sinh trưởng trong mùa khô khó khăn hơn, đồng thời lại quá dư thừa 

nước trong mùa mưa. 

 

 Tổng lượng mưa:  Thông thường người ta tính tổng lượng mưa trong cả 1 năm. 

Do BĐKH, tổng lượng mưa có thể thay đổi.  Ở nhiều nơi đã ghi nhận tổng lượng mưa 

tăng, ngược lại ở nhiều nơi khác, tổng lượng mưa ngày càng giảm. 
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 Phân bố lượng mưa:  Ở nhiều nơi, người ta đã ghi nhận được sự phân bố của 

lượng mưa và chế độ mưa nói chung bị thay đổi do tác động của BĐKH. Sự phân bố 

của mưa ngày càng không đồng đều giữa các tháng trong năm và rất khó dự đoán. 

 

- Thay đổi mực nước biển và các yếu tố khí hậu khác 

 

2.2.1.3 Tác động đối với sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH [5] [6] 

Nông, lâm, ngư nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đóng 

góp trên 20% GDP và là nguồn cung cấp nguyên liệu và vật liệu chủ yếu cho phát triển 

kinh tế, xã hội. Khoảng 67% dân số sinh sống ở nông thôn, và với họ nông nghiệp đóng 

vai trò quan trọng trong sinh kế hộ gia đình.  

 

BĐKH được dự báo sẽ tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến 

ANLT, sinh kế và đời sống nông dân. Mặt khác quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp 

đang ngày càng bị thu hẹp do sự phát triển của các khu công nghiệp, giao thông, đô thị 

và do thoái hóa, hoang hóa, trong khi đó dân số không ngừng gia tăng [6]. Đặc biệt là sự 

gia tăng về biến động của nhiệt độ, lượng mưa và kiểu mưa tác động đến hệ thống vật 

lý cũng như cuộc sống của tất cả các thực thể sống trên trái đất, là nguyên nhân làm thay 

đổi các hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Những nguồn gen giá trị có thể bị mất, 

trong khi sâu bệnh lại tăng, cân bằng sinh thái bị phá vỡ. Điều này làm gia tăng các thách 

thức cả về kinh tế lẫn môi trường cho con người. 

Theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường xây dựng năm 2016, và theo kịch bản phát thải trung bình (RCP4.5) BĐKH toàn 

cầu sẽ tác động tới Việt Nam [7] như sau: 

Về nhiệt độ trung bình: Nhiệt độ trung bình năm ở tất cả các vùng của Việt Nam 

đều có xu thế tăng so với thời kỳ 1986-2005, tới năm 2050 nhiệt độ sẽ tăng thêm 1,3oC 

- 1,7oC, và tới năm 2100 sẽ tăng thêm 1,7oC- 2,4oC. Nhìn chung, nhiệt độ ở phía Bắc 

tăng nhiều hơn ở phía Nam. 

Về lượng mưa năm: Tổng lượng mưa hàng năm cũng có xu thế tăng so với thời kỳ 

1986-2005, nhưng lượng mưa mùa khô ở một số vùng lại có xu thế giảm. Đến 2100, 

lượng mưa trung bình năm ở hầu hết các vùng tăng thêm 5% - 15%., ở một số tỉnh ven 

biển Đồng Bằng bắc Bộ và Trung Bộ có thể tăng thêm hơn 20%. Những trận mưa lớn, 

các đợt mưa tập trung cũng có xu thế tăng, nhất là ở các vùng miền núi phía Bắc, Trung 

Bộ (từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam) và Đông Nam Bộ, làm tăng nguy cơ lũ quét 

và ngập lụt, trong khi đó hạn hán sẽ xảy ra khốc liệt hơn vào mùa khô. 

Về mực nước biển dâng: Tới năm 2100 nước biển dâng cao thêm 33 – 83 cm so 

với thời kỳ 1986 – 2005. Ước tính, nếu nước biển dâng cao thêm 1 m và không có các 
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biện pháp ứng phó kịp thời, khoảng 16,8% diện tích Đồng Bằng Sông Hồng, 1,47% diện 

tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, và 38,9% diện tích 

ĐBSCL sẽ bị ngập, các tỉnh bị ngập nhiều sẽ là Thái Bình (50,9% diện tích), Nam Định 

(58%), thành phố Hồ Chí Minh (17,84%), Bà Rịa - Vũng Tàu (4,79%), Kiên Giang 

(76,86%) và Cà Mau (57,69%), tổng sản lượng lương thực cả nước có thể giảm mất 30-

35%.  

Theo Ủy ban kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc, trong 2 thập kỷ qua; các hiện 

tượng khí hậu cực đoan xảy ra nhiều hơn, là nguyên nhân gây thiệt hại tương đương 40 

tỷ USD làm ảnh hưởng đến 50 triệu người. Ủy ban này đồng thời cũng dự báo rằng trong 

50 năm tới, các thảm họa tự nhiên sẽ xuất hiện với tần suất tăng gấp 4 lần và sẽ có ảnh 

hưởng đến 2 tỷ người trên thế giới. 

 

Trên thế giới, BĐKH đã làm giảm năng suất ngô 3,8%, lúa mì 5,5% và cũng được 

dự báo sẽ tiếp tục làm giảm năng suất cây trồng khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Theo đánh 

giá, năng suất lúa sẽ giảm 10% khi nhiệt độ tăng 1oC. Như vậy BĐKH ước tính sẽ tiếp 

tục làm giảm năng suất cây trồng, tới năm 2050 năng suất lúa sẽ giảm ít nhất 10% [25]. 

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2016 lần đầu tiên sau nhiều năm, GDP 

nông nghiệp giảm 0,78% trong khi lâm nghiệp, thủy sản vẫn tăng lần lượt là 5,75%, 

1,25% làm cho GDP toàn ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 giảm 0,18% (trong 

khi đó GDP cùng kỳ 2015 tăng 2,36%, năm 2014 tăng 2,96%). Nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến sự sụt giảm giá trị sản xuất trong nông nghiệp là do ảnh hưởng của BĐKH, và 

các điều kiện liên quan đến thời tiết cực đoan, bất thường. Tính đến cuối tháng 6/2016, 

hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài đã làm thiệt hại gần 250.000 ha lúa. So với cùng kỳ 

năm 2015, diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân cả nước năm 2016 giảm 31,1 nghìn ha, 

năng suất giảm 3,6 tạ/ha, sản lượng giảm 1,326 triệu tấn (6,4%) và chủ yếu giảm ở 

ĐBSCL (giảm 1,14 triệu tấn). 

 

Đối với lĩnh vực trồng trọt, khi nhiệt độ tăng lên có thể làm nhiểu loại cây trồng 

phát triển nhanh hơn nhưng cũng có thể làm giảm sản lượng. Cây trồng có xu hướng 

phát triển nhanh hơn trong điều kiện ấm hơn. Tuy nhiên, đối với một số loại cây trồng, 

tăng trưởng nhanh làm giảm thời gian mà các hạt có thể phát triển và trưởng thành từ đó 

làm giảm sản lượng của cây, và giảm năng suất nếu sự nóng lên vượt quá nhiệt độ tối 

ưu của cây trồng. Riêng ở ĐBSCL, nếu xâm nhập mặn vào 100 m thì gần 2 triệu ha đất 

sản xuất lúa bị ảnh hưởng [7]. Có thể thấy rõ hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn đã xảy 

ra ở nhiều vùng thuộc các tỉnh như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, 

An Giang đã đi sâu vào trong nội đồng từ 40-50 km. Độ mặn cũng cao hơn những năm 

trước khiến cho hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả của người dân bị thiệt 

hại. 
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BĐKH có thể làm trầm trọng thêm và gây áp lực cho hoạt động nuôi trồng thủy 

sản. Nước mặn lấn sâu vào nội địa làm mất nơi sinh sống thích hợp của một số loài thủy 

sản nước ngọt, làm thay đổi môi trường sống của các loài thủy sản, dẫn đến thay đổi trữ 

lượng các thủy sản do di cư hoặc do chất lượng môi trường sống bị suy giảm, từ đó làm 

ảnh hưởng đến sản lượng nuôi trồng. Bên cạnh đó, sự thay đổi liên tục của thời tiết cực 

đoan làm phát sinh nhiều loại dịch bệnh như bệnh mềm vỏ, bệnh đỏ phồng đen mang 

trên tôm cua, bệnh đốm trắng ở cá. 

 

Điều này đặt ra những thách thức to lớn cho ngành nông nghiệp trong việc đảm 

bảo lương thực cho khoảng 120 triệu người vào năm 2020 và đóng góp cho phát triển 

kinh tế xã hội quốc gia [8]. Để thích ứng với tình hình thời tiết cực đoan này, chính quyền 

địa phương và người dân phải có những điều chỉnh thời gian gieo trồng cho phù hợp, 

ứng dụng cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe 

mạnh, hạn chế thiệt hại do sâu rầy, dịch bệnh và do thời tiết xấu. 

 

2.2.2 Nông nghiệp ứng phó (thông minh) với biến đổi khí hậu (CSA – Climate 

Smart Agriculture) [5] [6] 

2.2.2.1 Khái niệm 

 

 CSA quốc tế 

Khái niệm nông nghiệp ứng phó BĐKH hay còn gọi nông nghiệp thông minh với 

BĐKH (gọi tắt là CSA) lần đầu tiên được FAO – Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 

Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization of the United Nations) đưa ra năm 

2010, trong một báo cáo đề dẫn tại Hội nghị toàn cầu về nông nghiệp, ANLT và BĐKH 

tại Hague [26]. Kể từ đó, khái niệm này đã thu hút sự chú ý ngày càng nhiều của cộng 

đồng quốc tế trong các tọa đàm về BĐKH và ANLT. Liên minh toàn cầu về nông nghiệp 

thích ứng với khí hậu (GACSA – Global Alliance for Climate Smart Agriculture) đã 

được thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh về BĐKH năm 2014 nhằm mục đích “cải thiện 

tình trạng ANLT và dinh dưỡng của cộng đồng quốc tế bằng việc hỗ trợ các chính phủ, 

nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và xã hội dân sự cũng như các tổ chức quốc tế 

và các khu vực điều chỉnh những thực hành nông nghiệp, phát triển và mở rộng các hệ 

thống sản xuất và các chính sách nhằm ứng phó tốt với BĐKH và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên”. 

 

 CSA Việt Nam  

Là nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường có tính đến các vấn đề 

của BĐKH, nhằm đạt các mục tiêu phát triển cả ngắn hạn và dài hạn trong bối cảnh 

BĐKH. 
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CSA thực chất là nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường có tính 

đến các vấn đề của BĐKH. [6] 

2.2.2.2 Mục tiêu 

 

FAO coi nông nghiệp thông minh với khí hậu là một phương pháp tiếp cận lồng 

ghép thích ứng và giảm nhẹ BĐKH vào quy hoạch phát triển nông nghiệp nhằm phát 

triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh BĐKH. 

 

CSA hướng tới đồng thời cả 3 mục tiêu: (i) ANLT bền vững, thông qua tăng trưởng 

sản xuất lương thực, và tăng thu nhập, hiệu quả kinh tế, (ii) tăng khả năng thích ứng với 

BĐKH của các hệ thống sản xuất nông nghiệp và (iii) giảm phát thải KNK từ các hoạt 

động nông nghiệp. 

 

2.2.2.3 Ba trụ cột của CSA 

 

 
Hình 2.3 Ba trụ cột của nông nghiệp ứng phó BĐKH [5]  

 

Các mô hình CSA cũng hướng tới 3 mục tiêu trên: 

 

 Tăng trưởng sản xuất, đảm bảo ANLT: tăng thu nhập và hiệu quả kinh tế, 

qua đó góp phần đảm bảo ANLT về dài hạn. 
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 Tăng khả năng thích ứng với BĐKH: tăng khả năng chống chịu, giảm nguy 

cơ bị tổn thương của cây trồng, vật nuôi do tác động của các điều kiện bất lợi về khí 

hậu, đảm bảo thu nhập cả trong điều kiện khí hậu biến đổi bất lợi. 

 

 Tăng khả năng giảm thiểu: tăng khả năng làm giảm nguy cơ xảy ra BĐKH và 

giảm mức độ BĐKH, bằng cách giảm hoặc loại bỏ phát thải KNK, hoặc thu hồi KNK 

từ khí quyển. 

 

 Thích ứng biến đổi khí hậu 

Thích ứng là làm giảm mức độ bị tổn thương hoặc tránh không bị tổn thương do 

tác động của BĐKH. Có thể thích ứng bằng cách: 

 

 Ứng dụng các giải pháp tránh các nguy cơ bị tác động của BĐKH: đây là 

cách hiệu quả nhất, tránh không để cây trồng, vật nuôi bị tác động bởi các điều kiện 

thời tiết bất lợi. Muốn làm được điều này cần xác định được nguy cơ ảnh hưởng của 

BĐKH tới SXNN để làm căn cứ xây dựng các kế hoạch quản lý, sử dụng tài nguyên, 

tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thay đổi lịch gieo trồng 

một cách phù hợp, nhằm tránh cho cây trồng, vật nuôi không bị “hiện diện” trong 

vùng bị ảnh hưởng của BĐKH khi ở vào các giai đoạn mẫn cảm. 

 

 Giảm mức độ bị tổn thương do BĐKH: khi không tránh được, khi bắt buộc 

phải để cây trồng, vật nuôi hiện diện trong điều kiện có những biến động cực đoan của 

thời tiết, có thể ứng dụng các giải pháp phù hợp để làm giảm mức độ bị thiệt hại. Chẳng 

hạn như sử dụng các giống chịu hạn, chịu mặn, chịu rét, chịu ngập úng, v.v., xây dựng 

các hệ thống tưới tiêu phù hợp để có thể quản lý nước tưới một cách hiệu quả nhất, cải 

tạo độ phì nhiêu của đất (tăng độ mùn, tăng khả năng giữ nước của đất…) để giúp cây 

trồng có thể phục hồi nhanh nhất sau khi bị tác động bởi những biến động của thời tiết, 

ứng dụng các kỹ thuật quản lý cây trồng, vật nuôi thích hợp làm cho cây trồng, vật nuôi 

khỏe mạnh, có khả năng chống chịu tốt, nuôi trồng đa dạng các cây, các con nhằm giảm 

nguy cơ thất thu hoàn toàn. 

 

 Tăng khả năng thích nghi với BĐKH: thông qua việc xây dựng và thực hiện 

các biện pháp, các chiến lược phù hợp, đa dạng hóa các hoạt động tạo nguồn thu cho 

nông hộ, đa dạng các hệ thống sản xuất, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng 

các kỹ thuật nông nghiệp phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn vật tư (giống, phân bón, 

thuốc BVTV, v.v.). 
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 Giảm thiểu biến đổi khí hậu 

Giảm thiểu BĐKH bằng cách giảm năng lượng KNK phát thải từ các hệ thống 

SXNN và/hoặc hấp thụ KNK từ bầu khí quyển và tích giữ lại ở trong các hệ thống sản 

xuất nông nghiệp. Có 3 cách để nông nghiệp giảm thiểu BĐKH: 

 Giảm phát thải KNK 

 Tránh phát thải KNK 

 Loại bỏ phát thải KNK 

 

1) Giảm phát thải KNK 

 

Các KNK phát thải chính từ nông nghiệp gồm CO2, CH4 và NO2. Bằng việc áp 

dụng các thực hành tạo ra ít các khí này, nông nghiệp sẽ góp phần giảm thiểu BĐKH. 

Các thực hành nông nghiệp giúp giảm phát thải KNK bao gồm: 

  Làm đất: áp dụng các kỹ thuật hạn chế đất phát thải carbon vào không khí. Ví dụ, 

các kỹ thuật của nông nghiệp bảo tồn. 

  Bón phân: tránh bón quá nhiều phân, nhất là phân đạm và phân chuồng chưa hoai 

mục, vì đây là các nguồn phát thải khí CH4 và N2O, bón cân đối các loại phân. 

  Tưới nước: tưới đủ, không tưới thừa nước, nhất là với lúa nước. Ruộng lúa ngập 

nước được xác định là nguồn phát thải khí CH4 lớn trong nông nghiệp. 

  Xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải chăn nuôi. Phân gia súc khi không được xử lý 

tốt là nguồn khí thải CH4 lớn. Các phụ phẩm và rác thải trồng trọt, khi không được xử 

lý tốt cũng phát thải KNK. 

  Bảo vệ rừng: giảm việc đốt phá rừng làm nông nghiệp, quản lý rừng tốt sẽ góp 

phần giảm phát thải 

 

2) Tránh phát thải, thay thế phát thải 

 

  Sử dụng năng lượng có nguồn gốc sinh học (biofuels) có thể tránh được phát thải 

và giảm lượng phát thải KNK tính trên 1 đơn vị lương thực thực phẩm (LTTP) được sản 

xuất và tiêu thụ. 

  Ứng dụng các kỹ thuật sau thu hoạch, chế biến và bảo quản hợp lý để giảm thất 

thoát LTTP sẽ giúp giảm phát thải KNK tính trên 1 đơn vị LTTP được sản xuất và tiêu 

thụ. 

 

3) Loại bỏ phát thải KNK 

 

Đất và cây trồng có thể là các bể hấp thụ và lưu giữ carbon rất tốt. Vì thế, cần 

ứng dụng các biện pháp phù hợp để các bể này hoạt động hiệu quả. Một số biện pháp 

giúp loại bỏ phát thải KNK trong nông nghiệp: 

  Tăng cường khả năng thu hồi carbon của đất và cây trồng (ví dụ trồng xen canh,...). 



Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình canh tác sen trong bối cảnh BĐKH ở vùng ĐBSCL 
 

 pg. 34                                                           Sinh viên Phạm Thị Quỳnh Ngọc – GVHD ThS. Võ Thị Minh Hoàng 

  Tạo điều kiện giữ ẩm cho bộ rễ của cây để cây sinh trưởng tốt, tạo sinh khối lớn. 

  Trồng cây lâm nghiệp, phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp. 

 

 Tăng trưởng sản xuất, đảm bảo ANLT: kết hợp hài hòa giữa giảm thiểu, 

thích ứng BĐKH và tăng trưởng sản xuất 

Đối với các nước đang phát triển hoặc các khu vực còn nghèo thì ưu tiên hàng đầu 

vẫn là tăng trường sản xuất, đảm bảo ANLT. Tuy nhiên, vẫn cần và có thể kết hợp được, 

hài hòa 3 mục tiêu để có thể vừa thích ứng và giảm thiểu BĐKH vừa đảm bảo ANLT. 

 

Trong thực tế, nhiều thực hành SXNN có thể góp phần đạt cả 3 mục tiêu: thích 

ứng BĐKH, giảm thiểu BĐKH và tăng trưởng sản xuất, góp phần đảm bảo ANLT. Tuy 

nhiên, không phải cả 3 mục tiêu này đều có thể đạt được ngay ở thời gian đầu ứng dụng. 

Ví dụ, các thực hành nông nghiệp bảo tồn, thực hành quản lý đất canh tác sẽ không làm 

tăng năng suất cây trồng ngay trong các năm đầu ứng dụng, trong khi đó lại đòi hỏi đầu 

tư và công lao động cao hơn.  

 

2.2.2.4 Một số mô hình thực hành CSA ở Việt Nam 

 

Một thực hành được coi là thực hành nông nghiệp ứng phó BĐKH (gọi tắt là thực 

hành CSA), khi thực hành này góp phần làm tăng 3 khả năng sau của các hệ thống 

SXNN: (i) khả năng thích ứng, (ii) khả năng giảm thiểu và (iii) tăng trưởng sản xuất, 

đảm bảo ANLT. 

Sau đây là một số mô hình CSA tiềm năng phổ biến [6]: 

+ Rừng, nguồn nước và cảnh quan.  

+ Tái sử dụng sinh khối, xử lý chất thải nông nghiệp 

+ Quản lý cây trồng, dinh dưỡng và sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng 

+ Dự trữ nước và tưới tiết kiệm 

+ Canh tác đất dốc (sản xuất cây lương thực, thực phẩm trên đất dốc)  

+ Vườn gia đình và nông lâm kết hợp. 

+ Sản xuất lúa 

+ Sản xuất ngô và sắn 

+ Sản xuất mía 

+ Sản xuất cây ăn quả 

+ Sản xuất cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, hồ tiêu, điều, cao su) 

+ Chăn nuôi 

+ Nuôi trồng thủy sản 

+ Thay đổi cơ cấu giống, lịch mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
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2.2.2.5 Mô hình canh tác dựa vào lũ (FBFS – Flood Based Farming Systems) 

 

FBFS là một trong những mô hình CSA gần đây nhận được sự quan tâm đáng kể, 

phù hợp với hầu hết các mô hình tiềm năng phổ biến của CSA được kể trên. Đây là dạng 

mô hình canh tác nông nghiệp được áp dụng tại các khu vực nhận lũ thường xuyên, thậm 

chí là hằng năm. Lũ lụt là không có hại và còn có thể hình thành nên một cơ sở của hệ 

thống canh tác hiệu quả như trồng trọt, chăn nuôi hoặc đánh bắt thủy sản. Lũ có thể tồn 

tại trong một giai đoạn ngắn (như trong việc tưới tiêu) hoặc ngập trong thời gian dài hơn 

(trong các hệ thống ven sông hoặc hồ). Hình thái lũ thay đổi theo cơ cấu đất và kiểu 

dòng chảy của hệ thống sông ngòi. Lũ có thể dâng và rút nhanh hoặc chậm, cạn hoặc 

sâu. Thông số quan trọng trong FBFS là lượng phù sa của các con sông mùa lũ, cách mà 

lượng phù sa này lắng đọng và điều kiện thổ nhưỡng của đất. Trong FBFS, đất thuộc 

loại phù sa tuy nhiên cũng có chứa những thể loại khác từ sét mịn cho tới sỏi đá. Đây 

cũng là giới hạn xác định việc sử dụng đất, hay là tiến hành khai thác nước ngầm [14]. 

 FBFS là một hình thức canh tác nông nghiệp đa chức năng, mới phát triển gần 

đây, có những đặc tính ưu thế như: trữ lũ, giảm chi phí, thân thiện với môi trường, cải 

thiện sinh kế, tạo việc làm và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Xét về mặt ý nghĩa, FBFS có vài trò và chức năng như một CSA. Xét về cơ sở lý 

thuyết, mọi lý thuyết về CSA là cơ sở dữ liệu nền cho FBFS. Do đó, FBFS được xem 

như là một thực hành CSA với đầy đủ 3 mục tiêu: thích ứng BĐKH, giảm thiểu BĐKH 

và đảm bảo ANLT.  

Một mô hình CSA được xem như lý tưởng nếu đáp ứng cả 3 mục tiêu trên nhưng 

điều này hoàn toàn khó xảy ra đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Cho 

nên, các mô hình CSA thường chỉ đáp ứng được hai trong ba mục tiêu trên.  

Tuy đã được nghiên cứu dù còn mới mẻ trên thế giới nên chưa có nhiều tài liệu về 

nó được công bố, nhưng thực tế cho thấy đã có một số nước nghiên cứu về mô hình 

FBFS này như: Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Myanmar, Nepal và Việt Nam, v.v.  [6]  

Mô hình canh tác sen ở huyện Tháp Mười được lựa chọn làm mô hình đại diện của 

FBFS để tiến hành khảo sát cũng như chứng minh các chức năng của mô hình như đã 

trình bày đánh giá trong đề tài này. 

2.2.2.6 Sự khác nhau giữa nông nghiệp ứng phó BĐKH và nông nghiệp thâm 

canh thông thường 

 

CSA và nông nghiệp thâm canh thông thường khác nhau chủ yếu ở việc sử dụng 

các nguồn vật tư sản xuất (bao gồm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và tài 

nguyên đất và tài nguyên nước, khác nhau cả về lượng sử dụng và về cách thức, phương 

pháp sử dụng. 
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Bảng 2.1: Sự khác nhau giữa CSA và nông nghiệp thâm canh thông thường [5] 

 

Khía cạnh 
Nông nghiệp thâm canh 

thông thường 

Nông nghiệp ứng phó 

BĐKH 

Sử dụng vật tư sản xuất 

+ Sử dụng thiếu cân đối, 

hiệu quả sử dụng thấp: ví 

dụ thường bón nhiều phân, 

bón phân với tỷ lệ phân 

đạm cao, dùng nhiều thuốc 

BVTV, gieo trồng với mật 

độ dày, sử dụng nhiều 

nước tưới hơn cần thiết, 

cho gia súc ăn uống theo 

chế độ không hợp lý. 

+ Sử dụng không đúng thời 

điểm và phương pháp: bón 

phân vào lúc không thích 

hợp, bón phân và phun 

thuốc không đúng lúc (ví 

dụ: bón phân hoặc phun 

thuốc trước khi mưa to, 

hoặc không vào thời điểm 

cây trồng cần được bón 

phân) 

→ Gây lãng phí vật tư, 

làm ô nhiễm môi trường 

đất, nước và không khí, 

tăng phát thải KNK. 

 

+ Sử dụng đủ và đúng liều: 

bón cân đối các loại phân, 

sử dụng đúng loại phân, 

đúng loại thuốc BVTV, 

gieo trồng đúng mật độ 

hợp lý, cho gia súc ăn uống 

theo các chế độ đủ và cân 

đối về dinh dưỡng, 

+ Sử dụng đúng cách, đúng 

lúc: chỉ sử dụng thuốc 

BVTV khi thực sự cần 

thiết, bón phân và phun 

thuốc theo nguyên tắc 4 

đúng: đúng chủng loại, 

đúng lúc, đúng cách, đúng 

liều lượng 

 

 

 

 

→ Giảm chi phí, tăng hiệu 

quả kinh tế, giảm ô nhiễm 

môi trường, giảm phát 

thải KNK 

Sử dụng đất canh tác 

+ Khai thác, vắt kiệt dinh 

dưỡng đất mà không quan 

tâm duy trì, khôi phục độ 

màu mỡ của đất: áp dụng 

thâm canh cao, không có 

biện pháp chống xói mòn, 

rửa trôi đất. 

+ Khai hoang, khai phá 

rừng làm đất canh tác 

 

 

+ Sử dụng đất canh tác bền 

vững, giúp khôi phục độ 

màu mỡ của đất, cải thiện 

cấu trúc đất canh tác: ví dụ 

áp dụng kỹ thuật che phủ 

đất, trồng xen các cây cải 

tạo và bảo vệ đất… 

+ Tăng hiệu quả sử dụng 

đất, tăng diện tích đất dành 

cho trồng rừng và tái sinh 
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→ Làm suy thoái tài 

nguyên rừng, đất, gây xói 

mòn đất và làm tăng phát 

thải KNK. 

rừng (đặc biệt là ở miền 

núi) 

→ Bảo vệ và khôi phục tài 

nguyên đất, tài nguyên 

rừng, tăng hiệu quả kinh 

tế, giảm phát thải KNK và 

giảm ô nhiễm môi trường. 

 

Sử dụng tài nguyên 

+ Hiệu quả sử dụng thấp: 

tưới nước không theo các 

qui trình tiết kiệm nước, 

không quản lý nước tưới 

một cách hợp lý. 

 

→ Gây lãng phí nguồn 

nước, tăng phát thải KNK, 

ảnh hưởng không tốt tới 

cây trồng, giảm năng suất 

cây trồng 

 

Hiệu quả sử dụng cao: áp 

dụng các quy trình, kỹ 

thuật tưới nước tiết kiệm, 

tưới khô ướt xen kẽ, tưới 

nhỏ giọt… 

 

→ Tiết kiệm nước, cải 

thiện sinh trưởng và năng 

suất cây trồng, giảm thất 

thoát dinh dưỡng. 

Tài nguyên sinh vật 

+ Làm suy giảm tài nguyên 

sinh vật: nuôi trồng độc 

canh một số ít các giống 

năng suất cao. 

+ Làm mất cân bằng sinh 

thái, làm suy giảm các 

thiên địch tự nhiên do lạm 

dụng hóa chất và mở rộng 

diện tích canh tác. 

 

→ Làm mất đi các giống 

cây trồng, vật nuôi truyền 

thống có tính thích nghi 

cao với điều kiện địa 

phương, có chất lượng tốt, 

làm suy giảm các thiên 

địch, tăng nguy cơ rủi ro 

mất mùa trên diện rộng. 

 

+ Khôi phục và tăng cường 

đa dạng sinh vật, cả ở trong 

và ở ngoài phạm vi các hệ 

thống sản xuất, 

+ Khôi phục cân bằng sinh 

thái, tạo điều kiện cho 

thiên địch phát triển 

 

 

 

→ Tăng khả năng ứng 

phó với thiên tai, dịch 

bệnh và các điều kiện bất 

lợi của khí hậu, giảm 

nguy cơ mất mùa trên 

diện rộng. 
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Thị trường 

+ Độc canh, thâm canh 

cao, do vậy thị trường chỉ 

phát triển cho một số ít sản 

phẩm chính. 

 

 

→ Nguy cơ không bán 

được sản phẩm (thực tế đã 

xảy ra với nhiều loại cây 

trồng ở nhiều địa phương, 

ví dụ vải ở Hải Dương, 

chuối ở ĐBSCL mấy năm 

trước, v.v.) 

 

Đa dạng cây trồng, vật 

nuôi, đa dạng sản phẩm và 

phát triển đa dạng thị 

trường cho đa dạng sản 

phẩm 

 

→ Giảm nguy cơ không 

tiêu thụ được sản phẩm 

Sản lượng và lợi nhuận 

+ Hiệu quả sử dụng vật tư 

và nguồn lực sản xuất thấp. 

+ Năng suất không ổn định 

do thích ứng thấp với điều 

kiện khí hậu bất lợi. 

 

→ Năng suất và lợi nhuận 

thấp  

 

+ Hiệu quả sử dụng vật tư 

và nguồn lực sản xuất tăng 

+ Năng suất ổn định do 

thích ứng tốt hơn với điều 

kiện khí hậu bất lợi. 

 

→ Lợi nhuận và năng 

suất được cải thiện 

 

2.2.3 Mô hình canh tác thâm canh ba vụ lúa ở Đồng Tháp 

Canh tác lúa là phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống của người dân nơi 

đây. Lúa đem lại thu nhập, nhiều lợi ích giúp cải thiện đáng kể phần lớn đời sống của 

các hộ gia đình trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, lũ lụt vào mùa mưa ngày càng diễn 

biến thất thường do tác động của BĐKH đã trở thành mối đe dọa và nỗi lo lắng trong 

lòng mỗi người dân nơi đây đối với sinh kế hằng ngày. Từ đó, người dân bắt đầu tìm 

kiếm, mày mò những phương án sinh kế ngay cả vào mùa lũ để vừa không thụ động vừa 

có thêm thu nhập nâng cao cuộc sống. Và giải pháp tăng vụ cùng với đê bao che chắn 

được đề cao và đồng loạt người dân thực hiện.  

 

2.2.3.1 Lịch sử phát triển thâm canh ba vụ lúa 

 

Trong 30 năm qua, canh tác lúa tại vùng ngập sâu ở phía thượng nguồn ĐBSCL, 

đặc biệt là ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên, đã trải qua ba giai đoạn: 
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(1) canh tác một vụ mỗi năm, không có đê bao, (2) canh tác 2 vụ có đê bao lửng hay còn 

gọi là Đê Tháng tám, và (3) canh tác ba vụ mỗi năm có đê bao khép kín. 

 

Ở phía hạ nguồn của tỉnh Đồng Tháp (huyện Tháp Mười), lúa ba vụ bắt đầu từ năm 

1987 – 1988 ở cấp hộ gia đình. Người dân nhen nhóm ý tưởng từ mô hình be bờ xung 

quanh nhà. Sau một thời gian thấy kết quả khả quan, người dân đã đề đạt lên chính quyền 

địa phương và được tỉnh hỗ trợ xây dựng ô bao đầu tiên 110ha ở Ấp Mỹ Nam 1, thuộc 

hợp tác Rạng Động. Việc xây dựng đê bao, nông dân đóng góp 300.000 đồng/ha, còn 

lại sẽ do nhà nước chi trả theo phương án “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Rủi ro vỡ 

đê ở đây rất thấp vì vùng này chỉ ngập trung bình, lần vỡ duy nhất là vào năm 2011 lũ 

cao.  

 

Ở phía thượng nguồn (thị xã Hồng Ngự được chọn khảo sát sâu) là vùng xa nhất 

phía đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, giáp biên giới Campuchia. Tại xã này, chỉ có khoảng 

¼ tổng số đất nông nghiệp hiện có thực hiện canh tác lúa ba vụ, và mới bắt đầu từ năm 

2010. Khảo sát tại một xã khác ở khu vực đầu nguồn (xã Bình Thạnh) cho kết quả hoàn 

toàn trái ngược với xã Tân Hội. Người dân ở xã này không canh tác và cũng không có 

ý định chuyển sang canh tác ba vụ lúa như hầu hết đất của người dân đều canh tác lúa 

ba vụ như ở Tân Hội. Đa phần do người dân thiếu việc làm, thu nhập trong mùa lũ nên 

đã đề nghị trồng lúa ba vụ. Chi phí đắp đê xuất phát từ nhiều nguồn kinh phí kết hợp 

của trung ương cộng thêm đóng góp của người dân. Đê hiện nay đã được nâng cao lên 

6 mét, được xem là an toàn, không có rủi ro vỡ đê. 

 

Theo Dương Vũ Hoàng Thái và ctv (2014), chỉ trong vòng 11 năm, diện tích canh 

tác lúa ba vụ mỗi năm ở 4 tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An đã tăng bảy 

lần từ 53.500 ha năm 2000 lên 403.000 ha năm 2012, đặc biệt ở Đồng Tháp và An Giang. 

Tổng diện tích lúa ba vụ có vẻ đang tăng trên toàn tỉnh, với khuynh hướng giảm ở các 

huyện phía Nam và tăng ở các huyện phía Bắc (từ năm 2012 đến 2015). Tuy nhiên, theo 

quyết định quy hoạch (Quyết định 103 của Bộ NN&PTNT, ngày 15/1/2015) lúa vụ ba ở 

Đồng Tháp đến năm 2020, có vẻ như không tăng thêm so với hiện tại. 

 

2.2.3.2 Mô tả hệ thống canh tác ba vụ lúa 

 

Đồng ruộng ở Đồng Tháp thường bị ngập lũ do nước lũ sông Cửu Long. Vùng 

đồng ngập này được chia làm hai phần bởi kênh Nguyễn Văn Tiếp: vùng phía Bắc và 

vùng phía Nam. Hằng năm, vùng phía Nam ngập tối đa 1.8 mét, vùng phía Bắc ngập 

sâu hơn đến 4.5 mét. Ở vùng này, nhìn chung nước bắt đầu dâng khoảng đầu tháng 7, 

đạt đỉnh lũ vào tháng 9 và tháng 10 nước bắt đầu rút cho đến khi mùa khô bắt đầu lại từ 

tháng 12. 
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Mỗi một vùng miền có một kiểu thời tiết khác nhau. Miền Nam không có 4 mùa 

xuân, hạ, thu, đông như miền Bắc, nên lịch thời vụ cũng tính theo như lịch chung của 

cả nước. Lịch vụ mùa gồm có 3 vụ: Đông-Xuân (Vụ 1), Hè-Thu (Vụ 2) và Thu-Đông 

(Vụ 3).  

 

Thời gian của các vụ khác nhau vài tuần giữa các nơi và giữa các năm. Một cách 

khái quát cụ thể, thời vụ trong năm của hệ thống canh tác ba vụ lúa được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Lịch thời vụ xã Mỹ Quý, Tháp Mười 

 

Mùa vụ T1 T2 T3 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Mùa mưa  

Mùa nước 

Vụ 1 (Đông Xuân) 

Vụ 2 (Hè Thu) 

Vụ 3 (Thu Đông) 

 

Từ bảng thời vụ trên có thể thấy, thời gian nghỉ giữa hai vụ trong hệ thống canh 

tác ba vụ lúa rất ngắn, chỉ khoảng 2 tuần. Mô tả sơ bộ quá trình canh tác của các vụ như 

sau: 

Vụ 1 (Đông Xuân): Vào cuối tháng 10, khi mực nước bắt đầu hạ, nông dân bơm 

nước ra khỏi các ô bao. Trong toàn bộ thời gian của vụ, nước mưa được bơm ra khoảng 

7 lần, cách nhau 2 tuần 1 lần. Như vậy, không có nước ngập trong đồng, mặc dù bên 

ngoài nước vẫn còn cao hơn trong đồng. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị đất, gieo sạ cho vụ 

này. 

Vụ 2 (Hè Thu): Sau khi thu hoạch vụ 1 vào tháng giêng, nghỉ khoảng 2 tuần trước 

khi bắt đầu vụ 2. Trong vụ này, ngược với vụ 1, nước lại được bơm vào từ các kênh 

xung quanh vào đồng với tần suất tương tự vụ 1. Vụ 2 được thu hoạch vào cuối tháng 

5. 

Vụ 3 (Thu Đông): Vào khoảng giữa tháng 6, vụ 3 được xuống giống và thu hoạch 

vào tháng 9, trùng với thời gian đỉnh lũ của mùa mưa. Trong vụ này, nước mưa cũng 

được bơm ra khoảng 7 lần, cách nhau 2 tuần/lần.  

 

Ở huyện Tháp Mười, sau khi thu hoạch lúa vụ 3, nước được xả vào đồng đến khi 

ngập khoảng 60 cm ở những vùng trũng khoảng 20 ngày trước khi bơm ra để gieo sạ vụ 

kế tiếp. Ở xã Tân Hội, Thị xã Hông Ngự, không có xả nước vào đồng. 

 

Đỉnh 

Đỉnh  

Đỉnh  

 
Đỉnh  

 

Đỉnh  
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Một ô bao khép kín để canh tác thâm canh ba vụ rộng khoảng vài trăm đến hàng 

ngàn ha, thường có 4 bờ đê bốn phía cùng với kênh đi kèm song song. Trong đó, một 

hoặc hai mặt đê là đê mới hoặc đê cũ (Đê tháng tám) được nâng cao lên, các mặt còn lại 

là đường nông thôn có sẵn, nằm phía trước dãy nhà cạnh một con kênh. Phía sau nhà, 

thường có khoảng đất 150-200 mét, được sử dụng làm vườn cây ăn trái, chăn nuôi và 

làm ao nuôi cá.  

 

2.2.3.3 Xây dựng và duy tu đê 

 

Khi được hỏi lấy chi phí ở đâu ra, người dân cho biết tự họ không thể có đủ tiền 

xây dựng những ô đê bao rộng lớn có chức năng quan trọng để chống lũ triệt để và canh 

tác lúa vụ 3. Do đó, việc xây dựng đê phần lớn được hổ trợ từ nguồn ngân sách của Nhà 

nước đến 70%, người dân chỉ đóng góp 30% nhằm có khoảng ngân khố để chi trả cho 

người dân bị mất đất do đê được xây lên.  

 

Một ô bao đê khép kín có 4 mặt vách. Cách làm đê thông thường được xây dựng 

bằng cách đắp thêm đê ở một hay hai mặt khi đã có đường hiện hữu ở một hay hai mặt 

còn lại. Sau đó, đường được nâng cao lên làm đê. Việc xây đê dường như cải thiện một 

phần rất đáng kể về tình hình giao thông đi lại khó khăn của người dân vào mùa lũ lụt, 

do đó đa số người dân đều hoan nghênh phương pháp này bởi đã thấy được những tín 

hiệu mừng từ việc đắp đê này. 

 

Ở một số nơi khác như các xã Thạnh Lợi, Trường Xuân, Hưng Thạnh, Mỹ Hòa, 

và Tân Kiều ở Tháp Mười chưa canh tác được lúa vụ ba vì vùng trũng hơn, và bị ngập 

sâu hơn so với các huyện thuộc phía đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, và ngoài ra không có 

đường hiện hữu để lợi dụng làm ô bao. Ở một số nơi khác, đê đã làm xong nhưng vẫn 

chưa làm lúa vụ ba được vì chưa có trạm bơm. Trạm bơm thường được xây dựng bởi 

các nhà đầu tư tư nhân, là người trong cộng đồng hoặc đến từ bên ngoài. 

Về kinh phí xây dựng đê bao, không có nguồn nào riêng cho việc này. Thông 

thường, kinh phí xây dựng đê được kết hợp từ hai nguồn chính gồm kinh phí phục vụ 

tưới và nạo vét kênh chống hạn. Một phần còn lại được cấp bởi Trung ương theo Nghị 

định 35. 

Ở Tháp Mười, chi phí làm để là từ nguồn “củng cố bờ bao phục vụ tưới” và “nạo 

vét kênh chống hạn”. Kinh phí duy tu đê đến từ kinh phí của huyện, đóng góp của chủ 

trạm bơm, nông dân. Mặc dù thâm canh ba vụ ở đây bắt đầu từ 1987-1988, nhưng các ô 

bao lúc đó vẫn chưa hoàn chỉnh. Đến năm 1994, khi có chương trình lớn nạo vét kênh 

Nguyễn Văn Tiếp (còn gọi là Kênh Tháp Mười) thì các bờ bao (đê thấp) mới được nâng 

cấp thành đê bao (đê bao). Kinh phí duy tu đê đến từ kinh phí của huyện, đóng góp của 

chủ trạm bơm, đóng góp của nông dân, và một phần kinh phí từ Nghị định 35 về quản 

lý và sử dụng đất lúa. Ở những nơi chính quyền huyện đồng ý cho người dân canh tác 
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lúa vụ ba trong năm, huyện sẽ dùng kinh phí của huyện để chi cho chi phí bảo vệ và duy 

tu đê nhằm bảo vệ lúa vụ ba trong năm đó. Ngoài ra, phí duy tu bảo vệ này cũng có một 

phần đóng góp của chủ trạm bơm và nông dân. Người dân được tổ chức thành nhóm do 

Ban phòng chống lụt bão huy động để bảo vệ những đoạn đê được giao. Huyện Tháp 

Mười hiện đang thuê Viện Quy hoạch thủy lợi thiết kế lại hệ thống đê và trạm bơm để 

đảm bảo tưới và chống lũ. 

 

2.2.3.4 Lợi ích có thật trước mắt của lúa vụ 3 

 

Có thể thấy rằng một ha đất canh tác hai vụ có thể mang lại lợi nhuận tối đa 

khoảng 31 triệu đồng một năm (1.423 USD). Một gia đình trung bình 5 người có 1 ha 

đất canh tác hai vụ sẽ có thu nhập khoảng 516.000 đồng (22.9 USD)/người/tháng hay 

17.200 đồng (0.73 USD)/ngày/người. Mức thu nhập này chỉ cao hơn mức nghèo hiện 

tại (400.000 đồng/người/tháng đối với vùng nông thôn) một ít, nhưng dưới rất xa mức 

dự thảo cho giai đoạn 2016-2020 (800.000 đồng/người/tháng đối với vùng nông thôn). 

Vì vậy việc người dân muốn tăng thu nhập thông qua thâm canh tăng vụ tận dụng đất 

trong mùa lũ là điều dễ hiểu. 

 

Phải công nhận, lúa vụ ba là một phương án tối ưu để giải quyết các vấn đề khó 

khăn của người dân trong mùa lũ. Mặc dù, có nhiều ý kiến chọn lựa của người dân thuộc 

các xã giữa việc canh tác lúa 2 vụ và thêm vụ 3, tuy nhiên, nhìn về tổng thể thì đa phần 

số đông người dân đều đồng tình vì đối với họ, điều quan trọng không phải là bản thân 

lúa vụ 3 mà là những lợi ích thiết thực trước mắt đem lại cho họ vào mùa lũ. 

 

Canh tác lúa vụ 3 với đê bao khép kín thực sự giúp nông dân tạo thêm thu nhập, 

có công ăn việc làm, sử dụng thời gian nhàn rỗi trong mùa lũ để tránh những tệ nạn xã 

hội không cần thiết như rượu chè, cờ bạc, lô đề… Vào vụ này, giá cũng cao hơn do lúa 

trái mùa. Ngoài ra, nhờ canh tác lúa vụ 3 mà người dân của các hộ gia đình trong ô bao 

có được môi trường sống khô ráo, có thể chăn nuôi, trồng cây ăn trái, hoa màu mà không 

sợ bị ngập như trước đây, và điều kiện giao thông nông thôn được cải thiện đáng kể. 

 

2.2.3.5 Những hệ quả để lại từ việc tăng thêm lúa vụ 3 

 

Một sự thật rằng tuy có nhiều lợi ích từ lúa vụ 3 nhưng đồng thời, những tác động 

tiêu cực vẫn tồn tại rõ rệt và đáng quan ngại. Lợi ích nào cũng có giá phải trả tương 

xứng, dường như, giá phải trả cho phương án tưởng chừng ưu trội này lại khá đắt. 

 

Ở cấp hộ gia đình, đê cao ngăn cản nước lũ mang phù sa vào đồng. Với sự canh 

tác liên tục, qua thời gian, đất bị cạn kiệt dinh dưỡng, dần dần bị bào mòn, thoái hóa nên 
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việc duy trì năng suất phải phụ thuộc vào phân bón. Hệ quả là lợi nhuận canh tác lúa bị 

thu hẹp vì chi phí đầu vào tăng lên. 

 

Cũng do xây đắp đê cao, nguồn tài nguyên thủy sản tự nhiên bị suy giảm vì trứng 

cá và cá con trong nước lũ từ thượng nguồn về không thể vào trong đồng được. Môi 

trường thủy sinh xung quanh đê bao cũng bị ô nhiễm do hóa chất nông nghiệp từ ô bao 

thâm canh bên trong. 

 

Trong hệ thống canh tác 3 vụ, nông dân xuống giống và thu hoạch đồng loạt. Do 

đó, nhu cầu lao động chỉ tăng cao trong thời gian rất ngắn này. Điều này đã cho thấy, cơ 

hội việc làm thuê nông nghiệp của người lao động nghèo tại địa phương càng giảm vào 

thời điểm này, bắt buộc họ phải di cư tìm việc làm ở những khu công nghiệp lớn như 

TP.HCM, Bình Dương. Những người lao động trung niên hoặc lớn tuổi ở lại thì có ít cơ 

hội làm thuê để kiếm thu nhập. 

 

Ở cấp đồng bằng, các ô bao gây xáo trộn thủy văn và dòng chảy, dẫn đến tăng ngập 

phía hạ lưu, tăng sạt lở trong mùa lũ, tăng xâm nhập mặn ven biển vì khả năng trữ lũ 

của các cánh đồng ngập lũ bị giảm đi.  

 

Ở cấp quốc gia, chi phí xây dựng đê bao để tăng vụ chưa được tính toán đầy đủ và 

chính xác vào chi phí sản cũng như giá thành sản xuất lúa vụ 3. 

 

Song song với những lợi ích thực tế là hệ quả tiêu cực về lâu dài mà mô hình canh 

tác ba vụ lúa đem lại là vô cùng lớn trên nhiều phương diện. Với tình hình ngày càng 

không khả quan đó, lúa vụ 3 dường như không còn phù hợp trong bối cảnh BĐKH hiện 

tại và tương lai ở vùng ngập sâu của ĐBSCL như Đồng Tháp này. Vì vậy, tăng vụ 3 có 

vẻ là một quyết định “một đi không trở lại”, đó chỉ là giải pháp “tình thế”, chưa phải là 

giải pháp “bền vững lâu dài”.  

 

Đây cũng là cơ sở và động lực cho nhóm nghiên cứu thuộc dự án IP của IUCN tiến 

hành khảo sát các phương án sinh kế tiềm năng thay thế lúa vụ 3, có khả năng khả quan 

về thích ứng trong mùa mưa lũ trong bối cảnh hiện nay, và tương lai ở tỉnh Đồng Tháp. 

Kết quả đa số người dân đề cập đến canh tác sen thông qua luân chuyển các mô hình 

như sen-lúa, sen-cá, chuyên canh sen, và đều đã được ứng dụng suốt thời gian qua. 

 

2.2.4 Tổng quan về cây sen 

2.2.4.1 Nguồn gốc cây sen 

Cây sen (Nelumbo nucifera Gaertner, syn Nelumbium speciosum Willd., 

Nelumbium nelumbo Druce, Nymphaea nelumbo L.) là loại cây thủy sinh đa niên có 
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nguồn gốc ở châu Á, xuất phát từ Ấn Độ [15], sau đó lan qua Trung Quốc, Nhật Bản, 

vùng đông bắc Úc châu và nhiều nước khác từ Bắc Kinh ở vỉ tuyến 40o Bắc đến Úc ở vỉ 

tuyến 20o Nam [10].  

 

2.2.4.2 Đặc tính thực vật của cây sen 

Cây sen có thân rễ (ngó sen) hình trụ, mọc bò lan dài trong bùn, hệ thống thân rễ 

rất phát triển, phân nhánh theo chiều ngang và nằm sâu dưới lớp bùn đến 0,5 m. Từ các 

đốt của thân rễ, mọc lên nhiều lá [16]. Lá sen hình tròn, có đường kính khoảng 30 – 70 

cm và mọc vượt lên khỏi mặt nước. Lá có cuống dài, có gai, đỉnh ở giữa phiến lá, 

mép lá uốn lượn, màu lục xám, giữa lá thường trũng xuống, mặt sau đôi khi điểm 

những đốm màu tía, gân hình khiên và hằn rõ. Độ dài của cuống lá tuỳ thuộc vào mực 

nước nông hay sâu, để phiến lá vượt khỏi mặt nước, thực hiện chức năng hô hấp và 

quang hợp. 

Cây sen có hoa to, mọc riêng lẻ trên cuống dài và thẳng phủ đầy gai nhọn, đường 

kính 8-12 cm, màu hồng, hồng đỏ hay trắng (tuỳ theo giống). Hoa có 3-5 lá đài màu 

lục nhạt và rụng sớm. Cánh hoa phía trước to, khum lòng máng, những cánh hoa ở 

giữa và phía trong nhỏ hẹp dần. Nhị hoa có những dạng chuyển tiếp; nhị rất nhiều 

màu, chỉ nhị mảnh, có phần phụ (gạo sen) màu trắng và thơm; bộ nhụy gồm nhiều lá 

noãn rời nằm trên một đế hoa hình nón ngược (gương sen). Cây ra hoa và nở vào 

buổi sáng, thụ phấn vào buổi trưa hoặc đầu buổi chiều. Gió và côn trùng là tác nhân 

truyền phấn quan trọng của cây. Mùa hoa thường bắt đầu sau 2-3 tháng sau khi trồng 

(bằng cây con) và sẽ cho thu hoạch sau ½ -1 tháng. Mùa hoa của cây sen thường bắt 

đầu vào tháng 5-6 và mùa quả vào tháng 7-tháng 9 [16] . 

Quả bế có núm nhọn, thường gọi là hạt sen, phần trước mỏng và cứng và có màu 

lục tía, phần giữa mềm chứa tinh bột màu trắng ngà và phần trong là lá mầm dày màu 

lục sẫm. Khả năng tái sinh tự nhiên của sen chủ yếu từ hạt. Tuy nhiên, các đoạn thân 

rễ có chồi mầm mới là nguồn giống gây trồng nhiều hơn hạt. Đời sống của cây sen 

phụ thuộc tuyệt đối vào sự sinh trưởng phát triển của lá. Nếu trong vòng 2-3 năm liền 

cắt bỏ toàn bộ các lá trên mặt nước, phía trên thân rễ của sen ở dưới bùn sẽ bị chết [10]. 

2.2.4.3 Phân bố và sinh thái 

Cây sen phân bố hầu hết ở vùng nhiệt đới Châu Á và Châu Mỹ, được trồng nhiều 

ở ao hồ, vùng trũng thấp và vùng đồng bằng. Những vùng đất bị ngập lũ, đầm lầy, 

nhiều bùn cây sen mọc rất khoẻ [10]. 

Sen có khả năng thích nghi cao trên nhiều chân đất có nước, không cạnh tranh đất 
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với cây trồng khác (đất trũng, ngập sâu, phèn). Do vậy, cây sen có thể trồng được trên 

nhiều chân đất trong cả nước, ĐBSCL và nhất là Đồng Tháp Mười. Đồng Tháp Mười 

có 697.000 ha (tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp), Long An chiếm diện tích lớn, 

nhưng sen mọc tại tỉnh Đồng Tháp đẹp, hương thơm và sống tập trung trên nhiều cánh 

đồng lớn [11]. 

2.2.4.4  Giá trị của cây sen 

2.2.4.4.1 Thành phần hóa học trong cây sen 

Kết quả phân tích cả ba bộ phận lá sen, tâm sen, gương sen đều có alcaloid, 

flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, đường tự do, caroten, sterol, chất béo; trong đó 

alcaloid và flavonoid là hai thành phần chính. Các nguyên tố có mặt trong lá sen, tâm 

sen và gương sen là rất khác nhau: lá sen có 16/46 nguyên tố, tâm sen có 21/46 nguyên 

tố, gương sen có 20/46 nguyên tố. Trong ba bộ phận này, hàm lượng của nguyên tố K 

là lớn nhất (> 10%), gương sen có Zn (0,05%) và tâm sen có Cr (0,002%) [17]. 

Tâm sen chứa hàm lượng alcaloid toàn phần là 1,23% và gương sen là 0,24% 

bao gồm 4 thành phần của alcaloid (nuciferin, N-nornuciferin, liriodenin, N-

norarmepavin), và các flavonoid quercetin và isoquercetin [17]. 

Kết quả phân tích thành phần có trong ngó sen và hạt sen cho thấy nhị sen có 61 

thành phần hoá học bao gồm các chất thơm, dễ bay hơi, các chất alcaloid, alcaloid 

và asparagin [18]. Nghiên cứu cũng cho thấy, lá sen có chứa tới 15 loại alcaloid khoảng 

0,77 – 0,84%; chất tanin 0,2 – 0,3%; cuống lá có chất roemerin và nhiều hương liệu 

khác [19]. 

2.2.4.4.2 Giá trị của cây sen 

 Giá trị trong đời sống  

Hạt sen và ngó sen là hai bộ phận được con người sử dụng nhiều nhất. Lá sen dùng 

để gói thực phẩm, gói bánh hấp – món ăn truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á. 

Tim sen vừa dùng để nấu trà uống giúp giải nhiệt, an thần vừa dùng để làm thuốc trị 

bệnh. Giá trị lớn của sen là ẩm thực. Ngó sen tươi dùng để làm gỏi, làm mứt, nấu chè, 

làm dưa chua hoặc xào, nấu canh hay có thể chế biến thành ngó sen lát khô, làm bánh, 

bột dinh dưỡng. Cùng đó, hạt sen cũng được sử dụng đa dạng trong chế biến món ăn và 

là thực phẩm an toàn như nấu chè, các loại bánh, sen sấy khô, làm mứt, v.v.  Thân sen 

có thể lấy sợi dệt vải cao cấp, sợi nhỏ mịn hơn cả tơ tằm. 

Ngoài tác dụng ẩm thực và chế biến thành các loại thực phẩm, sen còn có tác dụng 

vô cùng hữu ích trong việc chữa bệnh từ các bộ phận của cây sen. Trong nền y học dân 
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tộc, cây sen được xem là một trong những cây thuốc quý mang lại sức khỏe cho con 

người.  

Dược lý, đông y xem hạt sen là một vị thuốc bổ tì, dưỡng tâm, trị suy nhược thần 

kinh, chữa các bệnh đường ruột, di tinh, mộng tinh, băng huyết. Và hạt sen chỉ là một 

trong những sản phẩm quý của cây sen. Hạt sen có vị ngọt/chát, tính ôn, tác dụng vào 

các kinh mạch thuộc thận, tâm và tỳ giúp bổ tỳ, dưỡng tâm, sáp trường, cố tinh, v.v.  

để trị các bệnh như: tiêu chảy, ăn mất ngon, bất lực, thiếu tinh trùng, gắt gỏng, khó 

tính, mất ngủ,… [20]. 

Lá sen (hà diệp) có vị đắng, tính bình, không độc, tác dụng vào các kinh mạch 

thuộc can, tỳ và vị giúp thanh thử, lợi thấp, tán ứ, chỉ huyết. Lá sen (liên diệp) có tác 

dụng đối với can, ti, vị, thang thanh tán uế, chữa các bệnh thấp, phù thũng, nôn, ra máu, 

chảy máu can, v.v. 

Với tim sen thì đông y xem như một vị thuốc thanh tâm khử nhiệt trị các bệnh tâm 

phiền thổ huyết. Tim sen (liên tu) tác động vào các kinh mạch thuộc tâm và thận giúp 

sáp tinh, ích thận, thanh tâm, chỉ huyết để trị các bệnh như: kiết lỵ, mộng tinh, đi tiểu 

nhiều ban đêm, v.v. 

Tâm sen (liên tâm) được xem là có vị đắng, tính hàn, tác động độc nhất vào các 

kinh mạch thuộc tâm với khả năng làm tán “tâm nhiệt” dùng điều trị các trường hợp thổ 

huyết, ho ra máu, an thần, gây ngủ, v.v. 

Ngó sen được xem là có vị ngọt/chát, tính hàn, tác động vào các kinh mạc 

thuộc phế, vị và can giúp trị các bệnh về máu như: ho ra máu, cầm máu, chảy máu 

cam, v.v.  có tác dụng bổ dương, tráng dương và an thần không độc. 

Gương sen có vị đắng, chát, tính ấm, tác dụng vào các kinh mạch thuộc tỳ, thận 

và can giúp trị nhiều bệnh tật như: cầm máu, xuất huyết tử cung, giúp an thai, ổn định 

bào thai, tránh được hư thai, v.v. 

Các bộ phận khác như cuống lá sen cũng có khả năng trị bệnh như làm tan “tà khí” 

ứ tắc nơi ngực, trị các chứng ho, tức ngực, v.v.  [10]. 

 Giá trị văn hóa, du lịch 

Nhắc đến cây sen sẽ nghĩ ngay đến 3 hình tượng thiêng liêng, thanh khiết và cao 

quý trong tâm hồn người dân Việt Nam (Phật Thích Ca, Bác Hồ và Hồn sen – tâm hồn 

con người Việt Nam). 

Cây sen có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái với nhiều loại hình đa 

dạng. hiện nay, du lịch tại các tỉnh ĐBSCL khá trùng lặp với loại hình miệt vườn cây ăn 
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quả và sông nước, gây nhàm chán cho khách du lịch. Trong khi cây sen có nhiều tiềm 

năng phát triển thành tour du lịch “Hồn sen” đa dạng các loại hình và gắn kết với các 

tour miệt vườn, sông nước thu hút khách du lịch khắp mọi nơi trên đất nước.  

Tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hiện có tổng cộng 8 điểm du lịch sen ở hai 

xã Mỹ Hòa và Tân Kiều. Dù vậy, các điểm du lịch sen tại Khu du lịch Đồng sen Gò 

Tháp hoạt động sôi nổi và thu hút du khách phương xa đổ về hơn là Khu du lịch Nam 

Đồng sen Gò Tháp, nhất là Khu du lịch sen của chú Hai Hơn ở xã Mỹ Hòa. 

 Giá trị từ sự đa dạng loài 

Hiện nay, trên đất nước Việt Nam có hơn 20 loài sen bản địa và gần 100 loài có 

khả năng nhập nội. hoa sen đẹp, nhiều màu sắc và hương thơm, đa dạng hình thái thực 

vật về hình dạng cây, lá và hoa [11]. Sự đa dạng loài, đa dạng sinh học là tiềm năng vô 

giá của cây sen có sẵn trong tự nhiên. 

2.2.4.5 Một số mô hình canh tác sen tại Đồng Tháp 

Khoảng 10 năm trước, khi còn đang canh tác hai vụ lúa một năm (vụ Đông Xuân 

và Hè Thu), một số nông dân đã chuyển sang canh tác luân canh một vụ lúa một vụ sen 

vì lợi nhuận của lúa vụ 2 giảm dần do các yếu tố như nắng nóng, hạn hán, phèn, chuột 

cắn. 

Trong khi đó, sen có thể phát triển tốt trong điều kiện đất phèn và có khả năng chịu 

được khoảng dao động nhiệt tốt hơn lúa. Cây sen ưa thời tiết nóng nên năng suất sen 

vào mùa này cao gấp ba lần trong mùa lạnh. Ở vùng này, người dân trồng sen chủ yếu 

lấy hạt để bán. Giống sen đang được người dân gieo trồng đa số là giống sen Đài Loan, 

không có củ. 

Một vài hệ thống canh tác kết hợp đã được người dân ở đây thực hiện trong những 

năm qua như: sen-lúa (một vụ sen một vụ lúa luân phiên), sen-cá (trồng sen quanh năm 

kết hợp khai thác cá tự nhiên), và sen chuyên canh (trồng sen quanh năm). 

 Sen chuyên canh 

Trong hệ thống chuyên canh sen quanh năm, thời điểm thuận lợi nhất cho sen là 

từ tháng 3 đến tháng 9. Vào tháng 11, nông dân trục đất để kích thích cho sen tái sinh từ 

rễ còn sót lại trong đất từ vụ trước. Sau ba tháng, kể từ tháng 1, sen được thu hoạch cho 

đến tháng 5. Sau đó, nông dân tiếp tục trục đất lần hai đế kích sen tái sinh lại. Một tháng 

sau lần trục đất thứ hai, người dân tiến hành bón phân (khoảng 100 kg/ha) và phun một 

ít thuốc trừ sâu để kiểm soát sâu bệnh. Trong những tháng lạnh, từ tháng 10 trở đi, sen 

không trổ bông nhiều và rất hay bị sâu, bệnh dịch tấn công nên cần bón phần và phun 
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thuốc trừ sâu để kiểm soát cho sen phát triển tốt vào mùa này. 

 Sen-lúa 

Trong hệ thống luân canh sen-lúa, nông dân gieo cấy vụ lúa Đông-Xuân và trồng 

sen vào vụ còn lại mỗi năm. Vụ lúa gieo sạ từ tháng 1 đến tháng 4. Mười ngày sau khi 

thu hoạch, đất được trục để kích sen tái sinh từ rễ trong đất còn lại từ các vụ trước. Sen 

được thu hoạch từ tháng 7 cho đến vụ lúa sau. 

Hệ thống luân canh sen-lúa giúp giảm sâu bệnh cho vụ lúa sau, vì nó cắt sự có mặt 

liên tục của lúa, là nơi ở thích hợp cho sâu bệnh sinh sôi nảy nở. Người dân cho biết lợi 

nhuận từ cả vụ lúa và vụ sen trong hệ thống luân canh cao hơn khoảng 30% so với hệ 

thống độc canh cây lúa vì ít sử dụng phân bón hơn. Trong hệ thống này, nước lũ có thể 

được trữ trong đồng trong mùa lũ.  

 Sen-cá 

Trong hệ thống sen-cá, sen được canh tác tương tự như trong hệ thống chuyên canh 

sen, ngoại trừ cần phải có đê cao hơn cho mô hình này. Nước lũ được xả vào ô bao để 

đưa trứng cá và cá con vào đồng. Sen được thu hoạch hai lần một năm như các mô hình 

trên, và cá được thu hoạch một lần vào khoảng gần Tết âm lịch.  

Do vậy, mô hình này cần diện tích đủ lớn rộng để vừa cho cá sinh sống vừa cho 

sen có không gian phát triển, và một điều quan trọng hơn cần phải có vốn để đầu tư xây 

dựng đê bao. 
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CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1 Nội dung nghiên cứu 

 

Để đánh giá được hiệu quả của mô hình sen-lúa trong bối cảnh BĐKH ở huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, khóa luận sẽ từng bước đi sâu vào phân tích những nội 

dung nghiên cứu sau: 

 

1. Những căn cứ về sự không còn phù hợp của quá trình thâm canh lúa ba vụ trong 

vùng Đồng Tháp Mười (Động lực phát triển canh tác sen). 

 

2. Lịch sử và hiện trạng canh tác các mô hình sen trong vùng. Những khu vực cụ 

thể nào (các hộ nông dân thuộc diện nào) đã nhận diện được tác động của BĐKH, thích 

nghi và ứng dụng mô hình sen có hiệu quả hơn về năng suất, sản lượng và thu nhập so 

với sản xuất lúa ba vụ trước đây. 

 

3. Những chi phí canh tác và lợi ích của việc canh tác sen ở cấp hộ gia đình, theo 

quan điểm của người nông dân, và ở cấp độ địa phương, theo quan điểm của những nhà 

làm quản lý và chính sách. 

 

4. Những thuận lợi và khó khăn của quá trình canh tác sen. 

 

Theo đó, nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ đi sâu vào tìm hiểu tình hình canh tác 

sen cũng như các mô hình luân canh sen-lúa, sen-cá và sen du lịch thông qua xem xét 

các yếu tố liên quan và mối liên hệ nhân-quả của các yếu tố. 

 

3.2 Phương pháp nghiên cứu 

 

3.2.1 Phương pháp tổng hợp tài liệu 

 

Đây là một bước quan trọng và không thể thiếu cho bất kỳ một nghiên cứu nào. 

Cũng là phương pháp khởi đầu cần thiết bắt buộc người nghiên cứu thực hiện để thu 

thập, tổng hợp tất cả các tài liệu, số liệu từ các đề tài đã được nghiên cứu, sách, báo chí 

(tạp chí), v.v.  đáng tin cậy. 

 

3.2.2 Phương pháp phỏng vấn sâu  

  

Phỏng vấn trực tiếp, thảo luận nhóm là phương pháp chủ yếu được áp dụng trong 

đề tài này. Các cuộc thảo luận với người dân được tiến hành theo những bộ câu hỏi mở, 

thay vì sử dụng một cách máy móc các bảng câu hỏi. Nghĩa là, quá trình điều tra, phỏng 
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vấn cần xuôi theo người nông dân như họ đang kể chuyện làm nông nghiệp chứ không 

phải theo hướng chủ quan, bắt buộc trả lời sẽ có thể khiến người nông dân không có sự 

thoải mái, vui vẻ để cung cấp thông tin và khả năng thông tin thiếu chính xác là rất cao. 

 

Đối tượng được điều tra là nông dân của các nông hộ canh tác sen tại các xã được 

chọn làm mẫu phỏng vấn khi lập phiếu điều tra. Các thông tin cần thu thập bao gồm: 

các khía cạnh kỹ thuật canh tác, chi phí canh tác, lợi nhuận thu được, thuận lợi, khó khăn 

trong quá trình canh tác, kế hoạch hay dự tính trong thời gian tới. 

 

Ngoài ra, cuộc điều tra còn tiến hành phỏng vấn các cán bộ quản lý của xã, huyện, 

tỉnh để thông tin thu thập được mở rộng, đầy đủ và xác thực từ các bên liên quan bao 

gồm: Hội nông dân huyện, Hội phụ nữ huyện, Trung tâm Khuyến nông huyện, và đại 

diện Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chi tiết nội dung phỏng vấn, thảo luận, danh sách 

người được phỏng vấn xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2. 

 

3.2.3 Phương pháp phân tích chi phí-lợi ích (phương pháp CBA) 

 

CBA là phương pháp nhằm so sánh những lợi ích mang lại của hoạt động phát 

triển và chi phí do hậu quả của hoạt động phát triển gây ra. Phương pháp dùng để đánh 

giá một dự án/chính sách bằng việc lượng hóa bằng tiền tất cả các lợi ích và chi phí trên 

quan điểm xã hội nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Đây là phương pháp 

rất thích ứng và có tác dụng tốt đối với các quốc gia đang phát triển. 

 

Trong đề tài nghiên cứu này, CBA được sử dụng để tính toán tự động các giá trị 

NPV, IRR trên Excel bằng cách nhập đầy đủ các dữ liệu đầu vào bao gồm các chi phí 

(chi phí đầu tư cơ bản và chi phí sản xuất), doanh thu và lợi nhuận của mô hình canh tác 

sen của cả việc áp dụng của cá nhân người nông dân và ở một mức độ tổng hợp cho dân 

số cụ thể. Số liệu đầu vào càng chi tiết thì kết quả có độ chính xác càng cao và sai số 

càng nhỏ. 

 

CBA cụ thể sẽ định lượng kinh tế và một số cân nhắc lựa chọn về môi trường của 

việc áp dụng mô hình canh tác sen, có thể đóng góp cho CSA ưu tiên. 

 

Để thực hiện được tốt CBA cần phải tiến hành theo trình tự như sau: 

 

1. Xác định mục tiêu, quy mô và thời gian thực hiện mô hình canh tác sen: mục 

tiêu của mô hình này thứ nhất là cải thiện sinh kế (tăng thu nhập), thứ hai là tăng khả 

năng ứng phó (thích nghi) BĐKH (lũ lụt, hạn hán). 

Mô hình hiện đang được áp dụng canh tác bởi các hộ nông dân ở các tỉnh thuộc 

ĐBSCL đang chịu một số tác động đáng kể của BĐKH và dường như sẽ được áp dụng 
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xuyên suốt và lâu dài trong bối cảnh BĐKH vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp và ở 

ĐBSCL nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. 

 

2. Nhận dạng các tác động có lợi và có hại của mô hình canh tác sen 

 

Tác động có lợi: những phần lợi ích mà người nông dân nhận được từ mô hình 

chẳng hạn như gia tăng năng suất, thu nhập, lợi nhuận, chất lượng đất, môi trường sinh 

thái được cải tạo sau các vụ canh tác. 

 

Tác động có hại: phần thiệt hại tác động đến nông hộ như sen chết, thúi ngó, dịch 

bệnh ngày càng trầm trọng, giảm sản lượng, thu nhập, khó khăn về nhân công lao động, 

đặc biệt là phần đầu ra không ổn định. 

 

3. Tiến hành đánh giá bằng tiền các lợi ích và chi phí: xác định hoặc đo lường tất cả 

các lợi ích, chi phí từ mô hình canh tác sen. 

4. Lựa chọn lãi suất chiết khấu: là cách tính tổng của một dòng lợi ích ròng trong 

tương lai thành giá trị tương đương ở hiện tại.  

5. Tính giá trị các tiêu chí đánh giá 

 Giá trị hiện tại ròng (NPV_Net Present Value): là hiệu số giữa giá trị hiện tại 

dòng lợi ích trừ đi giá trị hiện tại dòng chi phí tính theo lãi suất chiết khấu lựa 

chọn. 

0

1 1(1 ) (1 )

t

n n
B t

t t
t t

C
NPV C

r r 

 
   

  
   

 

Trong đó: Bt_Lợi ích năm thứ t 

    Ct_Chi phí năm thứ t 

    C0_Chi phí ban đầu 

    r_Hệ số chiết khấu (chiết giảm) 

    t_Thời gian (năm) 

    n_Tổng thời gian thực hiện mô hình 

 

   Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR_Internal Rate Of Return): là tỷ lệ khấu trừ được 

sử dụng trong tính toán nguồn vốn để quy giá trị thuần của dòng tiền hiện tại của một 

dự án cụ thể về 0. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ càng cao thì khả năng thực thi dự án càng cao. 

Thường so sánh giá trị IRR với mức lãi vay vốn ngân hàng để ước tính hiệu quả 

kinh tế mang lại. vì thế dự án có giá trị IRR lớn thường được lựa chọn. 
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 Tỷ suất lợi ích – chi phí (B/C): 

0

1 1

/ /
(1 ) (1 )

n n
t t

t t
t t

B C
B C C

r r 

 
  

  
   

 

 Thời gian hoàn vốn (PP_Payback Period): là thời gian để giá trị hiện tại 

(PV) của các khoản thu nhập ròng sao cho NVP đến thời điểm đó bằng 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
  

4.1 Căn cứ cho sự không còn phù hợp của hệ thống ba vụ lúa 

4.1.1 Chi phí thật của lúa ba vụ 
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Mặc dù việc chuyển từ canh tác hai vụ sang ba vụ được khởi sướng bởi người nông 

dân lúc đầu, nhưng để phát triển nhân rộng như nhiều năm nay là chỉ có thể nhờ vào sự 

hỗ trợ của nhà nước bằng ngân sách công để xây dựng, duy tu, cứu đê và các hỗ trợ 

thường xuyên khác theo Nghị định 35.  

 

Dù nguồn tiền đến từ đâu thì việc xây dựng và duy tu đê đều tốn kém. Số liệu về 

chi phí xây dựng và duy tu đê ở Đồng Tháp không tìm được trong luận văn này, vì vậy 

dữ liệu tương tự của một nghiên cứu khác ở An Giang đã được sử dụng để minh họa.  

 

Về chi phí xây dựng đê cao khép kín và trạm bơm ở An Giang được xây dựng dần 

dần trong một khoảng thời gian dài. Theo Tống Yên Đan (2015), dựa vào số liệu của 

Chi cục Thủy lợi An Giang, con số chi phí ước lượng quy về hiện tại cho giai đoạn 2001-

2012 là 29.489.000 đồng/ha. Với điều kiện ngập tương tự với vùng nghiên cứu của Tống 

Yên Đan (2015) ở An Giang, con số này có thể áp dụng cho 5 huyện phía Bắc của Đồng 

Tháp. Còn ở 7 huyện phía Nam, chi phí có thể sẽ thấp hơn do độ sâu ngập lũ nhỏ hơn. 

 

Ngoài những chi phí canh tác trực tiếp, việc xây dựng đê bao khép kín ở Đồng 

Tháp còn nhiều chi phí gián tiếp khác. Các chi phí ẩn đó bao gồm: tăng rủi ro ngập 

nghiêm trọng cho các vùng đô thị ở phía hạ lưu (Cần Thơ, TGLX), giảm dòng chảy mùa 

kiệt của sông Cửu Long, gia tăng xâm nhập mặn mùa khô, suy thoái đất, giảm tài nguyên 

thủy sản tự nhiên đồng ngập lũ. Tuy vậy, những chi phí gián tiếp này vẫn chưa được 

tính toán đầy đủ vào chi phí và giá thành sản xuất lúa gạo. Do vậy, nếu tất cả các chi phí 

ẩn này được tính đủ thì lợi nhuận ròng của việc nâng đê cao và lúa vụ 3 là âm từ góc 

nhìn lợi ích kinh tế quốc gia (Tống Yên Đan, 2015) 

 

4.1.2 Các khuynh hướng canh tác, môi trường, xã hội trong và ngoài ô bao 

khép kín. 

Sau suốt một thời gian dài canh tác lúa vụ 3 như một phương án tối ưu, khuynh 

hướng chuyển biến của các yếu tố liên quan đến canh tác, môi trường và xã hội đã có 

hồi đáp. Bảng dưới đây sẽ trình bày một cách cụ thể các khuynh hướng biến đổi của các 

khía cạnh này. 
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Bảng 4.1. Khuynh hướng canh tác, môi trường, xã hội ở phía hạ lưu – huyện 

Tháp Mười [12] 

 

Lĩnh vực 
Khuynh 

hướng 

Chiều 

hướng 
Giải thích 

Canh tác 

Giá lúa 
Không ổn 

định 

Trước năm 2010, giá lúa thấp 

(3000 đồng/kg) nhưng ổn định. 

Hiện nay giá lúa cao hơn nhưng lên 

xuống thất thường. Những người 

thu hoạch sớm có thể bán được 

5000 đồng/kg nhưng vào mùa thu 

hoạch chính giá có thể rớt xuống 

còn 4.000 đồng/kg. 

Vào đỉnh điểm mùa thu hoạch, khi 

nông dân cần tiền họ bán lúa tươi 

ngay cho bên trung gian tại ruộng 

với giá thấp, trong khi đó chương 

trình của nhà nước thường chậm 

hơn khoảng 5 ngày. Do đó, bên 

người trung gian hưởng lợi nhiều 

hơn nông dân. 

 

Chi phí đầu 

vào 
Tăng Do dịch bệnh và sâu rầy nhiều hơn. 

Môi trường 

Cá tự nhiên Giảm 

Người dân trước đây có thể bắt cá 

ở sông, kênh nhưng bây giờ không 

còn cá nữa. 

Chất lượng 

nước 
Giảm 

Suy giảm nghiêm trọng. Nước ô 

nhiễm không chỉ do hóa chất nông 

nghiệp mà còn do nước thải tử các 

ao nuôi thủy sản. 

Đa dạng sinh 

học 
Giảm 

Chim, cò, rùa. Rắn, cá gần như 

biến mất sau khi làm ô bao khép 

kín vì trong đê không có nước ngập 

và lúa trồng quanh năm 

Xã hội 

Cơ hội việc 

làm (làm thuê 

nông nghiệp) 

Ít hơn 

Hầu hết công việc có máy móc 

thực hiện nên nhu cầu thuê lao 

động cũng vì đó mà giảm xuống. 

Di cư Tăng 
Vì không đủ công ăn việc làm, 

người dân di cư đến các khu công 
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nghiệp lớn để kiếm thu nhập. Phần 

lớn những người ở lại có độ tuổi 

trên 40. 

Chi phí sinh 

hoạt 
Tăng 

Người dân không còn bắt cá hay 

thu hái rau hoang dã ở địa phương 

mà phải mua cá nuôi từ chợ. 

 

Bảng 4.2. Khuynh hướng canh tác, môi trường, xã hội ở phía đầu nguồn – thị xã 

Hồng Ngự [12] 

 

Lĩnh vực 
Khuynh 

hướng 

Chiều 

hướng 
Giải thích 

Canh tác 

Dịch bệnh, sâu 

rầy 
Tăng 

Đặc biệt là trong ô bao, một phần 

cũng do thời tiết bất thường hơn. 

Chi phí Tăng 

Xây dựng đê bao, phí duy tu, trang 

bị máy móc (máy bơm nước), phân 

bón, v.v. 

Môi trường 

Chất lượng đất Bạc màu 
Do canh tác liên tục và thiếu phù 

sa. 

Chất lượng 

nước 
Ô nhiễm 

Do hóa chất nông nghiệp, nước 

thải từ ao nuôi thủy sản. 

Lũ 
Thấp và thất 

thường 

Nước lũ gần đây thất thường. 

Trước đây nuớc tăng 5-7cm/ngày, 

tối đa 10cm/ngày. Hiện nay có thể 

tăng 12cm/ngày và rút rất nhanh. 

 

Cá Giảm 
Do dùng điện, mất cây cỏ trong 

đồng ngập lũ và ô nhiễm nước. 

Ốc bưu vàng Tăng 
Có vẻ nhiều hơn trước, đặc biệt 

trong ô bao. 

Xã hội 
Cơ hội việc 

làm 
Giảm 

Việc sử dụng máy móc làm giảm 

việc làm thuê cho người lao động 

không đất ở địa phương. 

Ở Hồng Ngự có công ty may, 

nhưng không đủ việc làm và lương 

thấp, chỉ 2,5 triệu/tháng. Hầu hết 
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người lao động trẻ tìm đến các khu 

công nghiệp để xin việc làm 

Đời sống Áp lực hơn 

Với cuộc sống đầy đủ hơn, tốt hơn 

(cơ sở hạ tầng, điện, nước, công 

nghệ, truyền hình, tiền bạc, v.v.) 

thì áp lực cho các chi phí sẽ càng 

nhiều hơn (sinh hoạt gia đình, canh 

tác) 

 

 

 

4.2 Lịch sử phát triển canh tác sen  

 

4.2.1 Lịch sử phát triển 

 

Từ bao đời nay, cây sen đã tồn tại và phát triển cùng với con người ở vùng đất 

ngập nước Đồng Tháp Mười nơi đây. Sen ban đầu mọc lên một cách tự phát giữa các 

hồ, sông hay các ao nhỏ, chỉ là loại sen rừng tự nhiên. Sau đó được người dân phát hiện 

và khai thác, phát triển tới ngày nay. Do đó, cây sen vừa được coi là “tâm hồn” vừa 

mang giá trị văn hóa cho Đồng Tháp.  

 

Từ năm 2000, sen đã được các hộ nông dân chú trọng để phát triển như một loại 

hình sinh kế ở đây. Trước đó, người dân trồng lúa là chính (lúa 2 vụ, lúa 3 vụ) nhưng 

năng suất ngày càng giảm cũng như giá lúa ngày càng bấp bênh nên chuyển qua canh 

tác sen, nhưng ban đầu, mục đích đơn thuần chỉ là bán hạt làm kinh tế. Khi các ô bao 

khép kín được đắp lên, sen cũng bắt đầu được trồng bên ngoài ô bao, dọc ấp Gò Tháp 

vào năm 2003. Sau đó, người dân tìm kiếm được kỹ thuật trồng sen Ailen mới và bắt 

đầu thử nghiệm ngay trên đất lúa vụ 2 ngoài đê bao. Kết quả đem lại lợi ích từ sen lớn 

hơn trồng lúa nên kể từ năm 2008, mùa lúa vụ 2 đã được thay thế bằng trồng sen. Tuy 

nhiên, diện tích sen trong mô hình sen-lúa đã giảm nhanh chóng (khoảng 50%) do sự 

biến động không ổn định về giá cả (giá thấp) kể từ năm 2014 đến nay. Hơn hết, các ý 

kiến hầu hết của nông dân đều cho rằng năng suất sen cũng đi xuống đáng kể vì sen dần 

dần bị suy thoái do canh tác suốt một thời gian dài.  
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4.2.2 Mô tả hệ thống canh tác sen  

 

4.2.2.1 Tiêu chuẩn đất cho lựa chọn khu vực canh tác sen 

Cây sen thích nghi với đất cát pha, nước phèn, lợ, không thích hợp với đất phù sa, 

đất thịt, đất đen và nước tạp. Là loài cây thích hợp sống trong vùng trũng, thấp, gò đất 

không quá cao sẽ gây khó khăn về chế độ nước ra vào. 

 

4.2.2.2  Nguồn gốc giống sen 

 

Cách đây 10 năm, Công ty Cao Tùng ở Tân Gò Đông tìm đến và cung cấp miễn 

phí giống sen Đài Loan cho người dân bắt đầu mô hình trồng sen tại đây. Nông dân làm 

hợp đồng với họ theo tiêu chuẩn đầu ra là 12 hạt mới lấy gương nhất và quy định thu 

mua theo mức cỡ sen, hạt sen nào không lọt lỗ thì mới lấy nhưng kết quả người dân đem 

lại đều lọt lỗ hết, không đạt nên qua vụ sau bên công ty này bỏ hết, nhưng không bắt 

người dân đền bù về chi phí giống đã bỏ ra.  

 

Sau này, bên công ty này có nhận lại và họ lấy hết, hạt sen nào đủ kích cỡ thì cho 

xuất khẩu, hạt không đạt bán cho nội địa thông qua trung gian là các thương lái thu mua 

cho họ.  

 

4.2.2.3  Mô tả hệ thống canh tác 

 

Một cách khái quát, lịch thời vụ của canh tác sen được trình bày dưới bảng sau 

đây: 

Bảng 4.3. Lịch thời vụ canh tác sen [13] 

 

Mô 

hình 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Sen 

chuyên 

canh 

 Đỉnh điểm của 

mùa thu hoạch 

tit 

Sen-

lúa 
Lúa 

 
Lúa 

 

 

 

 

Tilling  Tilling 

Sen  
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4.2.2.3.1 Mô hình sen chuyên canh 

Kết quả mô hình sen chuyên canh được trồng bên ngoài đê bao ở tại xã Mỹ Hòa 

và những xã lân cận của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bao gồm 15 hộ gia đình ở 

xã Mỹ Hòa, 3 hộ ở Tân Kiều và 1 hộ ở xã Trường Xuân.   

 

a) Tình hình và kĩ thuật canh tác sen chuyên canh  

 

Kết quả phỏng vấn từ 19 hộ chuyên canh sen, trong đó có 15 hộ áp dụng phương 

pháp trục đất (79%), cắt tỉa thân sen có 3 hộ (16%) và 1 hộ trồng cây mới (5%). Người 

dân địa phương cho rằng, sen chỉ cần được trồng bằng cách gieo giống vào đất ở một độ 

sâu thích hợp rồi trục đất hay cắt tỉa thân cây ở vụ đầu tiên. Tuy nhiên, phương pháp 

trục đất được người nông dân áp dụng nhiều nhất, với mục đích để loại bỏ sâu bệnh từ 

các chất thải của vụ trước đó một cách hiệu quả. 

 

Giống sen Đài Loan đã được lựa chọn để đạt được hiệu quả kinh tế cao cho chồi 

sen, hạt sen và củ sen. Theo kết quả khảo sát, 100% hộ gia đình đang trồng nhiều sen 

giống Đài Loan, giống sen này rất thích hợp với đất nhôm, khu vực bị ngập, khả năng 

kháng sâu bệnh cũng như điều kiện thời tiết. Thời gian thu hoạch của giống sen Đài 

Loan phụ thuộc vào cách trồng trọt, việc gây giống mất đến 100-120 ngày mới có thể 

thu hoạch, trong khi trồng thân rễ mất tầm 75 đến 90 ngày. 

 

 

Hình 2. Cánh đồng sen sau khi trục đất (a) và thân sen sống sót (b) 

 

b) Tình hình sử dụng phân bón 

 

Qua khảo sát, bốn loại phân bón được sử dụng phổ biến cho sen bao gồm Ure, 

Kali, DAP, NPK 20-20-15. Trong đó, ure được sử dụng nhiều nhất. Định kỳ, thời gian 

bón phân trung bình khoảng 15 ngày 1 lần, lượng phân bón khoảng 48-270 kg/công và 

trung bình là 162,74 ± 65,269 kg một vụ (Bảng 4.4). 
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Bảng 4.4. Kết quả khảo sát khối lượng phân bón và số lượng bón phân cho sen[13] 

 

Vụ 

Thời gian bón phân Khối lượng bón phân 

Loại phân Định kỳ 

(ngày/lần) 

Khoảng dao 

động 
Trung bình 

Khoảng dao 

động 

Toàn vụ 15 10-20 
162.74 ± 

65.269 
48-270 

Ure, DAP, 

Kali, NPK 

20-20-15 

 

Những phát hiện khi khảo sát đã cho biết rằng có bốn loại thuốc trừ sâu được sử 

dụng cho sen: Match 50EC, Marshal 200SC, Padan 50SP và Kinilux 25EC, trong đó 

Match 50EC được sử dụng phổ biến. Với kinh nghiệm canh tác của mình, nông dân cho 

biết, sâu bệnh xuất hiện rất nhiều từ tháng 1 đến tháng 3 (âm lịch), đây là khoảng thời 

điểm mà thời tiết nắng nóng thường kéo dài trong vài ngày. Phân bón lá được sử dụng 

phổ biến bởi các hộ gia đình, ví dụ: Boom, Atunic 1.8SL, v.v.  Khác với lúa, trồng sen 

không sử dụng thuốc diệt cỏ, molluscicides, v.v. Có thể thấy rằng, trồng sen không chỉ 

tiết kiệm chi phí thuốc trừ sâu mà còn bảo vệ môi trường. 

 

4.2.2.3.2 Mô hình sen-lúa 

a) Thông tin về các hộ gia đình  

 

Lịch thời vụ của sen-lúa được tính như sau: vụ lúa được trồng vào vụ đông- xuân 

và nghỉ giữa vụ. Sang vụ Hè-Thu sẽ là vụ sen, kể cả lịch thời vụ của lúa vụ 3. Thông tin 

về tình hình canh tác mô hình này đã được thu thập bằng cách phỏng vấn ngẫu nhiên 27 

hộ gia đình, những người đã và đang triển khai mô hình này tại ấp 1 và 2 thuộc xã Mỹ 

Hòa và ấp 1, xã Tân Kiều. Hầu hết, những người được phỏng vấn là nam giới và chủ hộ. 

 

Hai người trong số 27 hộ gia đình được phỏng vấn đều trong độ tuổi từ 18 đến 30 

chiếm 7%, tuổi 31-40 là 22%, ở độ tuổi khoảng 41-50 chiếm 30%, 51-60 tuổi cũng là 

30% và 3 người trên 60 tuổi tuổi là 11%. Những người được phỏng vấn có trình độ bậc 

đại học chiếm tỷ lệ cao nhất là 55% (13 người), trình độ trung học là 30% và tỷ lệ tiểu 

học, cao đẳng là không đáng kể. 
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Hình 3. Phần trăm độ tuổi (a) và giáo dục (b) của những người được phỏng vấn. 

 

b) Thông tin về giống 

 

Các giống lúa phổ biến nhất là OM4900, Nàng Hoa 9 và IR5040, trong đó, Nàng 

Hoa 9 được nông dân trồng nhiều nhất với 48%. Đối với giống sen, hầu hết những hộ 

gia đình được phỏng vấn đã áp dụng giống sen Đài Loan (khoảng 85%), số còn lại thì 

trồng giống sen hồng. Giống sen Đài Loan đã được mang về trồng tại địa phương cách 

đây hơn 10 năm trước đây và duy trì cho đến bây giờ. 

 

Mật độ gieo giống trung bình của lúa là 16 (kg) ± 3,65/1000 m2, trong đó cao nhất 

là 30kg/1.000 m2, thấp nhất là 12kg/1.000 m2. Đối với sen, mật độ trung bình của cây 

sen là 118 cây/1.000 m2, cao nhất là 150 cây/1.000 m2 và thấp nhất là 100 cây/1.000 m2. 

 

 

                  
 

Hình 4. Biểu đồ mật độ trung bình gieo giống lúa (a) và trồng sen (b) tại vị trí 

nghiên cứu. 

 

c) Tình hình sử dụng phân bón 
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Kết quả khảo sát cho thấy rằng, nông dân sử dụng 11 loại thuốc trừ sâu chuyên 

điển hình để loại bỏ sâu bệnh vào vụ vụ Đông Xuân của mô hình sen-lúa như Regent, 

Chess, Actara đã được sử dụng nhiều hơn và ít được sử dụng là super, Alibaba, Padan, 

totan. Có 4 loại thuốc trừ sâu trong cánh đồng sen như Tunxidan, Kasumin, 1.9 EC và 

Max (phụ lục 3 và 4). Tất cả các loại thuốc trừ sâu sử dụng cho sen và lúa nằm trong 

danh sách thuốc trừ sâu được phép sử dụng phục vụ nông nghiệp. 

 

Có 13 loại thuốc trừ sâu sử dụng cho lúa ở vụ Đông Xuân trong mô hình sen-lúa 

như Fuan 40EC, Amistartop 325SC, Tilt super, Anvil, BoomFlower đã được sử dụng 

với tần suất thường xuyên các và các loại còn lại ít được sử dụng. Thuốc trừ sâu chống 

lại bệnh cho cây sen có 3 loại như Trebon, Regent, Ortus, những loại này có thể kiểm 

soát bệnh thối rữa thân sen, và gỉ cuống và hạt. Tất cả các loại thuốc trừ sâu cho sen và 

lúa để chống lại các bệnh dịch đều thuộc danh sách thuốc trừ sâu được phép sử dụng 

trong nông nghiệp (phụ lục 5 và 6). 

 

Bảng 4.5 trình bày 4 thời gian bón phân đối với lúa và 4 loại phân bón được sử 

dụng như Ure, DAP, Kali, NPK, v.v.  Trong đó, Ure được sử dụng trong tất cả các lần 

bón phân. Khối lượng phân bón trung bình ở lần 3 và 4 là cao nhất 38 kg/1000 m2. 

Bảng 4.5. Tổng lượng phân bón và thời gian bón phân đối với lúa trong mô hình 

sen-lúa [13] 

 

Số lần bón 

phân 

Thời gian bón phân (số 

ngày sau khi xuống giống) 

Khối lượng phân bón 

(kg/1000 m2) Loại phân 

bón 
Trung bình 

Khoảng dao 

động 
Trung bình 

Khoảng dao 

động 

1 7 5-12 7 5-20 Ure, DAP 

 2 15 15-22 35 15-50 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

 3 28 25-35 38 15-60 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

4 38 36-45 38 15-60 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

 

Khảo sát cho thấy, sen được bón phân khoảng 10 lần với 3 loại phân bón là Ure, 

DAP, Kali và chúng được trộn chung với nhau để bón cho sen trong tất cả số lần bón. 

Từ lần 1 đến lần thứ 5 bón phân, khoảng cách giữa 2 lần bón là khoảng 7-9 ngày, và với 

kinh nghiệm của nông dân cho biết, lần bón thứ 6 đến thứ 10 thì khoảng cách giữa hai 

lần bón được duy trì ổn định khoảng 15 ngày để duy trì vỏ sen.  

Bảng 4.6. Tổng lượng và thời gian bón phân đối với sen trong mô hình sen-lúa [13] 
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Số lần bón 

phân 

Thời gian bón phân (số 

ngày sau khi xuống giống) 

Khối lượng phân bón 

(kg/1000 m2) Loại phân 

bón 
Trung bình 

Khoảng dao 

động 
Trung bình 

Khoảng dao 

động 

1 7 5-12 7 5-20 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

2 15 15-22 30 25-35 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

3 28 25-35 36 35-40 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

4 38 36-40 38 35-40 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

5 45 41-55 40 35-40 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

6 60 56-65 25 15-30 
Ure, DAP, 

Kali, NPK 

7 75 66-80 25 15-30 Ure, DAP 

8 90 81-95 15 10-20 Ure, DAP 

9 105 96-110 10 10-20 Ure, DAP 

10 120 111-130 10 10-20 Ure, DAP 

Tổng cộng   235   

 

4.2.2.3.3 Mô hình sen-cá 

Theo kết quả khảo sát, chỉ có một hộ gia đình áp dụng mô hình sen-cá tại khu vực 

nghiên cứu và được coi như là mô hình tiên phong của vùng với diện tích canh tác là 4,3 

ha, khởi điểm thực hiện mô hình từ năm 2010. Mô hình này khá dễ thực hiện và không 

tốn nhiều chi phí ngoại trừ cần phải đầu tư đê cao, giảm diện tích sen để tăng diện tích 

mặt nước cho nuôi cá (mương xung quanh cạnh trang trại sen), thêm nữa mô hình này 

cũng không kén chọn loài cá thả vào vuông nuôi. Sen và cá trong một ruộng bổ sung 

thức ăn và nguồn dinh dưỡng cho nhau, cùng phát triển một cách tự nhiên và theo chiều 

hướng có phần tích cực rất nhiều.  

 

Các loài cá nhiệt đới nước ngọt được hộ này thả nuôi trong mô hình như cá vinh, 

cá trắm cỏ, cá chép, cá hường, cá lóc và cá rô phi.  Theo thông tin hộ này cung cấp, liều 

lượng thả cá khoảng 4-5 kg/ha, cá lóc và cả cá rô phi đều thả cùng khối lượng như nhau. 

Cá được thả là cá đã là con bự chứ không thả cá con. Thời điểm thu hoạch cá rơi vào 

khoảng tháng 2 (âm lịch). Sau khi bắt xong thì thả cá xuống lại, cá đồng thì đến khoảng 

tháng 3 mùa mưa theo về rồi cũng bắt đầu đẻ. Thời gian thu hoạch cá đồng khác với cá 

thả, với cá đồng thì độ gần một năm mới tiến hành bắt, tức khoảng tháng 2 hoặc tháng 

3 năm sau, còn như cá trắm cỏ thì khoảng 6 tháng là thu. Trong quá trình nuôi này sẽ 

xuất hiện tình trạng cá bự ăn cá bé (ví dụ: cá vinh, cá lóc hay ăn cá rô phi). Tuy vậy, 

điều này không phải là vấn đề quan ngại vì giá cá lóc cao gấp mấy lần cá rô phi (mấy 
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trăm ngàn 1kg) nên cá lóc ăn cá rô thì cá lóc càng lớn, như vậy thì cá lóc càng có giá 

còn cá rô phi thì sinh nở nhanh với số lượng lớn nên cũng không sợ cạn kiệt hết. 

 

Đối với sen trong mô hình sen-cá, sen vẫn trồng bình thường giống như sen chuyên 

canh. Khi bắt cá thì cũng tiến hành trục đất kích sen, vào lúc thu hoạch sen thì cá chui 

xuống mương. Giống sen trong mô hình này chỉ dùng một lần cho đến nhiều vụ sau nữa, 

đến vài năm sau thì mới đổi để sen không bị lão hóa, sẽ đem lại hiệu quả không cao. 

Việc xen canh sen-cá không có gì ảnh hưởng và cản trở lẫn nhau do thức ăn phù hợp 

cho chúng như mùn, chất hữu cơ bị phân hủy từ sen, nên không cần phải bổ sung thức 

ăn cho cá cũng như quá trình kỹ thuật chăm sóc. Chất thải và phân cá lại trở thành một 

loại phân sinh học giúp sen phát triển tốt.  

 

Tiêu chuẩn về đất để canh tác mô hình này là diện tích đất phải rộng, vuông. Đất 

gò nhưng không quá cao vì đất gò sen mới cho cói sen mới to và tốt. 

 

4.2.2.3.4 Sen du lịch  

Kết quả khảo sát, người dân cho biết, huyện Tháp Mười hiện có tổng cộng 8 điểm 

du lịch sen thuộc hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều. Các điểm sen du lịch này đều xuất phát 

từ đất của chính người dân và họ khai thác trồng sen phát triển loại hình du lịch.  

 

Trong mô hình này, sen chỉ cần trồng một lần vào vụ đầu tiên và dùng mãi cho các 

vụ sau, có khi lên tới 10 năm mới thay giống mới. Cứ qua một vụ mới, đất trồng sẽ được 

trục đi để kích rễ sen mọc lên một cách tự nhiên. Sau khi trục đất, 2 tháng sen sẽ cho 

bông ngập đồng và tiến hành thu hoạch vào tháng thứ 3.  

 

Hoa sen nở rộ vào khoảng tháng giêng, đầu tháng 2. Tháng mà sen cháy lá và tàn 

rụi là vào độ tháng 10, tháng 11. Sau khoảng thời gian này sẽ dùng máy trục đất cho sen, 

vào khoảng tháng 12 sen sẽ bất đầu lên và có bông lại. Mật độ bông sen nở là khoảng 

8-10 bông/1 m2. Sen nở trong vòng 10 ngày sẽ rụng cánh và cho gương, khoảng 15 ngày 

sau kể từ lúc ra gương sẽ bắt đầu thu hoạch. Tức là từ thời điểm nở bông cho đến thu 

hoạch là 25 ngày.  

 

Qua thời kỳ hoa sen đẹp để khách du lịch trong vùng lẫn ngoài vùng thưởng thức, 

ngắm cảnh và chụp hình thì sẽ tiến hành thu hoạch. Tần suất thu hoạch trong mô hình 

này là hai tuần thu một lần. Nông dân cho biết, mỗi lần thu hoạch sen là khoảng 400 kg, 

sen được bẻ phải là sen già còn sen non phục vụ ẩm thực cho khách du lịch. Sen được 

thu hoạch bằng tay, lội chân ra bẻ sen nếu vào mùa cạn (mực nước dưới 4 cm) và sẽ 

dùng xuồng bẻ vào mùa nước sâu (mực nước cao khoảng 5 cm). 
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Ngoài ra, trong mô hình sen du lịch còn có nguồn cá tự nhiên trôi vào đồng sen từ 

thượng nguồn chảy về vào mùa nước nổi. Các loài cá này thường là cá chốt, cá rô phi, 

cá lóc. Chúng sống một cách tự nhiên, không cho ăn. Cá trong mô hình này vừa phục 

vụ dịch vụ du lịch câu cá vừa bắt để bán có thu nhập, một số ít để ăn. Cá được bắt bằng 

cách giăng lưới, vào mùa khô vét ao để bắt.  

 

Việc sử dụng phân thuốc sẽ được áp dụng trong mô hình một cách hạn chế nhất 

nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng đến chất lượng hạt sen và ô nhiễm nguồn nước cũng như 

môi trường xung quanh. Khi sen ra khoảng 5-10 lá sẽ bón phân, cao lên chút nữa lại bón 

tiếp và đến khi bông sen rụng cánh cho gương thì rải thêm lần nữa để nuôi hạt. Phân 

bón được sử dụng chỉ ở là dạng phân thường, không có nhiều tác động đến môi trường 

canh tác. 

 

4.3 Chi phí và lợi ích 

4.3.1 Chi phí và lợi nhuận từ sen  

Năng suất của sen trong mùa nóng cao gấp ba lần năng suất trong mùa lạnh. Trong 

vùng này, nông dân trồng sen chủ yếu để bán hạt. Mặc dù các bộ phận khác của cây sen 

như hoa, lá, ngó sen cũng có thể khai thác bán được nhưng sự khai thác tối đa cây sen 

này sẽ hưởng đến năng suất hạt sen. 

 

Một trong những động lực thúc đẩy người dân chuyển sang chú trọng trồng sen 

nhiều hơn trong mấy năm gần đây là do người dân thấy lợi nhuận của sen cao hơn lúa 

vụ 2 sau khi thay thế lúa vụ 2 sang vụ sen. 

 

a) Năng suất sen 

 

  Năng suất và giá bán từ năm 2014 đến năm 2015 trong mô hình sen chuyên 

canh 

19 cuộc phỏng vấn hộ đều thống nhất rằng, năng suất trung bình là 694,68 ± 140,12 

kg/1.000 m2, trong đó cao nhất là 1.030 kg/1.000 m2 và thấp nhất là 490 kg/1.000 m2. 

Giá sen biến động cao tùy thuộc vào yếu tố cung và cầu. Giá sen đã đạt tới ngưỡng cao 

nhất 70.000 đồng/kg vào mùa lạnh vì vỏ sen ít do sen là loài cây ưa mùa nóng. Ngoài 

ra, vào thời gian đỉnh điểm của mùa thu hoạch, giá sẽ rớt xuống chỉ còn 5.000 đồng/kg. 

Giá trung bình năm 2015 là 22.972 ± 20.580 (đồng/kg) và năm 2014 là 35.294 ± 29.590 

(đồng/ kg). 

 

 

Bảng 4.7. Kết quả khảo sát năng suất và giá bán của sen vào 2014-2015 [12] 
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Nhân tố 
Vụ sen năm 2014-2015 

 Max Min Trung bình 

Năng suất 

(kg/1000 m2) 
 1,030 490 694.68 ± 140.12 

Giá sen 

(VND/kg) 
2014 70,000 5,000 22,972 ± 20,580 

Giá sen 

(VND/kg) 
2015 72,000 5,000 35,294 ± 29,590 

 

 Năng suất sen trong mô hình sen-lúa 

 

Kết quả phỏng vấn 27 hộ gia đình cho thấy năng suất lúa tối đa ở vụ Đông Xuân 

đã tăng dần từ năm 2013 đến năm 2015, tương ứng tăng từ 750 lên 1200 kg/1.000 m2, 

năng suất trung bình là 931,59 ± 143.731 kg/1.000m2. Tương tự như vậy, năng suất lúa 

tối thiểu cũng giảm dần theo thời gian ngoại trừ năm 2015 (615kg/1.000 m2). Giá gạo 

trung bình tối đa và tối thiểu tăng đều đặn trong ba năm từ năm 2012 đến 2014, mức giá 

tối đa dao động khoảng 5,300-7,750 đồng/kg và giá tối thiểu dao động từ 4.400 đến 

4.900 đồng/kg. Kết quả này cho biết thu nhập từ lúa trong mô hình sen-lúa có thể tăng 

do năng suất và giá cả cũng tăng lên. 

 

Năng suất sen tối đa trong suốt 4 năm qua (2012-2015) dao động từ 870 đến 1.100 

kg /1.000 m2 và năng suất tối thiểu là khoảng 320-800kg/1.000 m2, trung bình là 673,98 

± 139,319 kg/1.000 m2. Nhìn chung, năng suất sen đạt đến điểm cao nhất vào năm 2013 

và 2014, và đột ngột giảm xuống vào năm 2015. Giá sen trung bình tối đa và tối thiểu 

không có nhiều khác biệt, tuy nhiên giá sen có khoảng dao động rất cao giữa giá bán cao 

(48.000 đồng/kg) và giá bán thấp (6.500 đồng/kg). Kết quả này cho thấy thu nhập từ sen 

sẽ được định hướng bằng cách thay đổi giá bán trong khi chi phí đầu tư cho sen là không 

thay đổi, do đó nông dân có thể gặp rủi ro khi giá sen giảm. 

 

b) Hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác sen 

 

Giá thành cao nhất của phân bón là 56% (1.290.632+_425,900 đồng/công). Giá 

này đã bao gồm chi phí của đất trồng, thuốc trừ sâu và nguồn nước (chiếm khoảng 

4%,7% và 5%). Giá thu hoạch phụ thuộc vào sản lượng sen, trung bình khoảng 

636,894+_351,200 đồng/công, chiếm 28%. Giá thị trường của 1 công thì không quá lớn, 

trung bình 2,451,473 +_629.900 đồng/công. Trong khi đó, sen mang lại lợi nhuận cao 

khoảng 5,691,526+_1,393,000 đồng/công. 

 

Bảng 4.8. Chi phí canh tác sen chuyên canh [13] 
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Chi phí 
Trung bình (VND/1000 

m2) 
Tỷ lệ 

Chuẩn bị đất 

Thuốc trừ sâu 

Phân bón 

Bơm nước 

Thu hoạch 

84,684 ± 31,910 

163,052 ± 72,920 

1,290,632 ± 425,900 

119,315 ± 45,180 

636,894 ± 351,200 

4% 

7% 

56% 

5% 

28% 

Tổng chi phí 

Thu nhập 

Lợi nhuận 

2,451,474 ± 629,900 
7,848,736 ± 1,783,000 
5,691,526 ± 1,343,000 

100% 

 

Bảng dưới đây trình bày thông tin chi phí và lợi nhuận của canh tác sen, thu thập 

được từ một nông dân có kinh nghiệm 10 năm trồng sen ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 

Mười. Vì số lượng mẫu nhỏ nên số liệu trong bảng này là sơ bộ và được trình bày với 

mục đích minh họa. 

Bảng 4.9. Chi phí và lợi nhuận canh tác lúa ở Đồng Tháp năm 2014 [12] 

 

 Đơn vị Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 

Tổng chi phí VND 22,850,450 21,480,610 22,750,340 

Năng suất Tấn 7,050 5,731 5,363 

Chi phí đơn vị VND/kg 3,241 3,748 4,242 

Giá VND/kg 5,500 5,400 6,000 

Thu nhập VND/ha 38,775,000 30,974,400 32,178,000 

Lợi nhuận VND/ha 15,924,550 9,493,790 9,427,660 

 

Số liệu trong Bảng 4.9 cho thấy, vụ 3 là vụ có chi phí đơn vị cao nhất nhưng năng 

suất thấp nhất. Điều này đã nói rõ ở trên, vì có đê cản trở về dinh dưỡng, phù sa và khả 

năng tự rửa trôi các chất độc của vụ lúa trước nên lúa vụ 3 tốn thêm chi phí hơn cho một 

số yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu và do dịch bệnh, sâu rầy tấn công nhiều 

hơn. Từ Bảng 4.8 và Bảng 4.10, lợi nhuận thu được từ vụ sen trong mô hình sen chuyên 

canh cũng như sen-lúa rất cao so với chi phí đầu vào bỏ ra khá ít. Có thể thấy, canh tác 

sen không tốn nhiều chi phí nhưng giúp người dân có được thu nhập khá tốt dù là chuyên 

canh sen với các đối tượng khác. So với thâm canh lúa gặp khá nhiều khó khăn và càng 

ngày càng bấp bênh, và chuyển biển theo chiều hướng đi xuống cả về hiệu quả kinh tế 

lẫn môi trường, xã hội như đã trình bày ở trên. 

 

Bảng 4.10. Chi phí và lợi nhuân canh tác sen trong mô hình sen-lúa ở xã Mỹ Hòa, 

huyện Đồng Tháp [13] 

 

 Thành tiền Đơn vị 



Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình canh tác sen trong bối cảnh BĐKH ở vùng ĐBSCL 
 

 pg. 67                                                           Sinh viên Phạm Thị Quỳnh Ngọc – GVHD ThS. Võ Thị Minh Hoàng 

Tổng chi phí 16,000,000 Đồng/ha 

Năng suất 4,8 Tấn/ha 

Giá 13,000 Kg 

Thu nhập 46,000,000 Đồng/ha 

Lợi nhuận 30,000,000 Đồng/ha 

 

Bảng 4.11 dưới đây đã trình bày rằng chi phí thuốc trừ sâu và phân bón cho vụ lúa 

chiếm tỷ lệ đáng kể tương ứng với 26% và 24%, các chi phí còn lại chiếm tỷ lệ thấp bao 

gồm chi phí chuẩn bị đất, giống lúa, lao động để gieo sạ, cấy, bơm nước, thu hoạch, v.v. 

Đối với trồng sen chuyên canh, chi phí canh tác hầu hết là chi phí của các loại phân bón 

và thu hoạch chiếm 67%, chi phí còn lại không đáng kể gồm chuẩn bị đất, giống sen, 

cấy, thuốc trừ sâu, thuê lao động và đặc biệt là bơm nước (5%). Nhìn chung, chi phí thu 

hoạch là tốn kém cao nhất của việc canh tác sen do thu hoạch bằng tay. 

Bảng 4.11. Chi phí của mô hình sen-lúa [13] 

 
Chi 

phí 

Chuẩn bị 

đất 

Giống, 

cấy giống 

Thuốc trừ 

sâu 
Phân bón 

Bơm 

nước 
Thu hoạch 

Thuê lao 

động 

Lúa 
137,500± 

36,993.3 

315,600± 

98,768.87 

528,000± 

210,607.92 

485,000± 

138,848.56 

88,666± 

49,153.19 

194,000± 

24,812.11 

285,800± 

87,657.9 

Tỷ 

lệ 

(%) 

7% 15% 26% 24% 4% 10% 14% 

Sen 
115,000± 

25,993.3 

156,700± 

25,685.95 

176,000± 

273,994.23 

921,000 ± 

1,343,820.71 

128,000 ± 

38,252.42 

967,000± 

487,246.96 

345,785± 

69,355.95 

Tỷ 

lệ 

(%) 

4% 6% 6% 33% 5% 34% 12% 

 

Bảng 4.12 cho thấy, mô hình sen-lúa có chi phí đầu tư không quá khác nhau cho 

một Công giữa vụ lúa và vụ sen, lần lượt là 2.034.566 VND và 2.809.485 VND. Tuy 

nhiên, lợi nhuận từ sen là 5.168.800 VND, lớn hơn lợi nhuận từ gạo là 2.840.000 VND. 

 

 

Bảng 4.12. Tính toán cho mô hình sen-lúa [13] 

(1000 m2) 

0 Chi phí đầu tư Tổng thu nhập Lợi nhuận 

Lúa 2,034,566±646,839.96 4,650,000± 628,060 2,840,000±657,029.14 

Sen 2,809,485 ± 2,264.34 7,420,000±1,932,532.94 5,168,800 ± 1,788.26 

Sen-lúa  12,070,000±2,256,592.94 8,008,800 ± 2,445.28 

 

Về mặt lao động đối với quá trình canh tác sen, một ha đất canh tác sen cần 2-3 

người thu hoạch trong buổi sáng với tần suất cứ cách 3 ngày thu hoạch một lần trong 3-
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4 tháng với chi phí 165.000 đồng/ha/lần. Vào mùa khai thác cao điểm, có thể kéo dài 

khoảng một tháng, có khoảng 200-300 kg gương sen được khai thác mỗi ngày. Chi phí 

lao động phải trả cho việc lột vỏ hạt sen là khoảng 30.000-40.000 đồng/kg. Một người 

lao động bình quân có thể lột được khoảng 3-4 kg hạt sen/ngày, tính ra thu nhập được 

là khoảng 120.000 đồng/ngày. 

 

Đối với mô hình sen-cá, kết quả khảo sát được lợi nhuận bình quân từ sen trong 

mô hình này là 1,250,000 đồng/công. Thu nhập từ cá trong một ha đất sen-cá khoảng 

10.000.000 đồng/năm. Sản lượng cá thu hoạch được khoảng 1 tấn/năm. Nếu so với sen 

chuyên canh bên ngoài đê, nuôi cá cần được tính toán lại chi phí đầu tư ban đầu cho việc 

đào ao và củng cố đê, và lợi nhuận từ cá và sen trên đơn vị diện tích tương tự (phần mặt 

nước để nuôi cá thay vì trồng sen).  

 

Đa số các hộ dân đang làm sen du lịch đều đồng tình với việc làm sen du lịch đem 

lại lợi nhuận rất cao. Vừa có lợi nhuận thuần kinh tế như canh tác sen luân canh lúa, cá 

vừa có thêm khoản thu nhập từ hình thức du lịch với các dịch vụ du lịch như du lịch 

sông nước, bơi xuồng ngắm hoa, câu cá, ẩm thực.  

 

Theo kết quả phỏng vấn từ một hộ nông dân hiện đang được coi là khu du lịch sen 

nổi tiếng thu hút nhiều khách nhất nơi đây, chi phí bỏ ra để làm sen khoảng 50.000.000 

đồng/nằm và lợi nhuận khoảng 30.000.000 đồng/năm và riêng sen du lịch là khoảng 

50.000.000 đồng/năm mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào khác. Tính toán lại thì tổng 

lợi nhuận mà hộ này đạt được là khoảng 80.000.000 đồng/năm. Một con số phải nói là 

rất lý tưởng và đáng mong đợi của nhiều người dân làm nông nơi đây.  

 

4.3.2 Lợi ích đa chiều của sen 

 

Cho đến thời điểm hiện tại, lợi ích từ nhiều mặt của sen có thể rõ ràng được nhiều 

người tiêu dùng trên thị trường nhận thấy, điều này đặc biệt được quan tâm và nhận thức 

sâu sắc bởi các hộ nông dân đang canh tác sen. Nói đến sen, đa số đều nghĩ ngay đến 

vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nhưng với những lợi ích mà cây sen đem lại 

thì đến nay, không chỉ ở Đồng Tháp mà bà con nông dân ở các tỉnh khác cũng bắt đầu 

có những khởi sắc cải thiện kinh tế bằng việc trồng sen như các tỉnh Long An, Hậu 

Giang, thành phố Cần Thơ và đều có những kết quả khả quan đáng mừng. 

 

Ở huyện Tháp Mười, sen hiện đang được trồng nhiều ở các xã Mỹ Hòa và Tân kiều 

thuộc hai tiểu vùng còn lại nằm ngoài đê bao. Theo kết quả phỏng vấn 19 hộ chuyên 

canh sen, 27 hộ canh tác sen-lúa và 1 hộ làm sen-cá, mục đích tiên quyết của việc chuyển 

đổi qua trồng sen thay vì độc canh lúa 2 vụ như trước là cải thiện kinh tế, tăng thu nhập 
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vì tình trạng thâm canh lúa ngày càng không mấy sáng sủa. Và mong muốn của người 

dân được hồi đáp tích cực. 

 

Canh tác sen nhiều năm trở lại đây thực tế đã giúp người dân nơi đây tăng thu nhập 

đáng kể, đưa người dân thoát khỏi những lo lắng nặng nề khi phải lao tâm suy nghĩ làm 

sao để sinh kế hằng ngày không bị đe dọa bởi mùa lũ thường xuyên tràn về mỗi năm, 

bởi vụ lúa lợi nhuận ngày càng giảm sút. Theo kết quả trình bày trong Bảng 4.7 và 4.8, 

chi phí đầu tư bỏ ra cho việc canh tác sen trong mô hình sen-lúa ít hơn rất nhiều so với 

lúa chuyên canh nhưng lợi nhuận lại thu về gấp đôi. Đó mới chỉ là giá trị so sánh với lợi 

nhuận của vụ Đông Xuân, còn vào vụ Hè Thu thì có khi lợi nhuận của sen gấp đến 3. 

Từ Bảng 4.10 có thể thấy được, chi phí bỏ ra cho một công lúa và một công sen trong 

mô hình sen-lúa gần như ngang nhau nhưng lợi nhuận sen thu được cũng cao hơn đáng 

kể. Bên cạnh đó, giá lúa bán cho thương lái quá thấp, dao động ở khoảng 3.000-7.000 

đồng/kg, chưa vượt đến ngưỡng 10.000 đồng/kg. Ngược lại, giá bán sen có thể nói là 

khá ổn, thậm chí có khi đạt ngưỡng cao đỉnh điểm đến trên 70.000 đồng/kg vào giai 

đoạn 2014-2015, giá 20.000 kg/kg là bình thường, lúc rớt giá thấp nhất cũng chỉ 5.000-

6.000 đồng/kg. Trồng sen đã đem lại một nguồn lợi to lớn cho người nông dân, thậm 

chí trồng sen không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn thu nhập cao theo như thông 

tin các hộ này đến từ Cần Thơ và Long An được biết đến thông qua báo chí. 

 

Với vẻ đẹp thuẩn khiết của hoa sen tồn tại từ bao đời nay, huyện Tháp Mười mang 

những vẻ đẹp tâm hồn, truyền thống của những con người cam khổ vùng quê sông nước. 

Tận dụng giá trị văn hóa và vẻ đẹp trường tồn sẵn có đó, người dân có thể phát triển 

thành những điểm du lịch sen và những thành công hiện tại đối với các hộ đang làm sen 

du lịch là một cơ sở rõ ràng cho loại hình canh tác đầy sáng sủa này. Những Đồng sen 

Gò Tháp vừa là nơi tham quan, giải trí cho khách du lịch từ phương xa vừa tạo một vẻ 

thẩm mỹ về cảnh quan thiên nhiên hồn sen của huyện Tháp Mười. Sắc hoa và hương 

hoa sen tạo nên một không khí trong lành cho bà con trong vùng. Không chỉ giúp cải 

thiện sinh kế về mặt vật chất tiền tệ, sen còn đem lại một “nguồn thu nhập tinh thần” 

cho khách du lịch và cả người dân tại vùng.  

 

Đi đôi với sự phát triển rộng rãi các mô hình chuyên canh, luân canh kết hợp du 

lịch sen là việc tạo ra một lượng công ăn việc làm cho người dân. Vào các mùa thu hoạch 

sen nhất là vào vụ sen rộ, lượng nhân công cần thuê để bẻ sen, lột sen là rất lớn, để kịp 

cho người dân bán đi cho các thương lái.  

 

Không chỉ cải thiện thu nhập, phát triển du lịch cảnh quan, tạo công ăn việc làm 

mà sen có còn giá trị về ẩm thực, dinh dưỡng và sức khỏe vô cùng phong phú. Các thành 

phần trên cây sen đều có công dụng và chức năng sử dụng, do vậy đây là một điều rất 

tuyệt vời cho nông dân trồng sen làm kinh tế ở đây. Khi hạt sen đã được lột và bán đi để 
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có thu nhập, người dân còn có thể tận dụng tối đa các phần còn lại như lá sen, ngó sen, 

gương sen, củ sen. Vừa có thể làm thức ăn, nấu chè, làm trà và cả làm thuốc chữa được 

rất nhiều bệnh. Sen có công dụng rất tốt trong việc chữa bệnh về tim mạch, gan, đường 

huyết, trí não, tiểu đường và có tác dụng an thần rất hiệu quả. Sen được coi là có tác 

dụng đa năng và là một loại thực phẩm quý.  

 

Một lợi ích quan trọng nữa là canh tác sen tạo được một môi trường rất tốt. Theo 

kết quả khảo sát, người dân với kinh nghiệm canh tác nhiều năm cho biết rằng, trồng 

sen đem lại những dấu hiệu rất tốt cho môi trường. Trồng sen vừa có thể trữ lũ, rửa được 

phèn, đất màu mỡ hơn. Đối với hệ thống canh tác luân canh sen thì sau vụ sen, đất trồng 

lúa thuận lợi hơn vì có chất dinh dưỡng từ các chất thải của sen để lại, rửa được phèn 

cho cây lúa. Ngoài ra, hình thức canh tác này giữ được nguồn thủy sinh tự nhiên, phù sa 

cho đất. Đối với mô hình sen du lịch thì có thêm cá cho thu nhập và cho dịch vụ câu cá 

phục vụ khách tới thăm quan. Đối với mô hình sen-cá, sâu bọ trên sen có thể làm thức 

ăn cho cá, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, nguy cơ của ô nhiễm nguồn nước và môi 

trường sinh thái xung quanh. Người dân canh tác sen lâu năm cũng cho biết, từ khi bắt 

đầu trồng sen đến giờ, khí hậu cũng trở nên ôn hòa và dễ chịu hơn rất nhiều, không còn 

khắc nghiệt như những năm trước đó. Do đó, canh tác sen giúp môi trường bớt ô nhiễm 

mà sạch hơn, góp phần cân bằng sinh thái cho vùng. 

 

4.3.3 Cảm nhận địa phương về mô hình canh tác sen  

 

Có những quan điểm riêng khác nhau cho việc canh tác của người nông dân giữa 

các vùng của huyện nhưng xét thấy không có nhiều sự khác biệt trong các quan điểm 

này của người dân trong cùng một vùng. Trong hai tiểu vùng nằm ngoài đê bao hiện 

nay, có sự khác biệt về mô hình đang canh tác đặc trưng với điều kiện hiện tại của xã 

Mỹ Hòa. Tiểu vùng phía Nam hầu hết các hộ gia đình đều canh tác sen-lúa và canh tác 

theo hợp đồng với cấp trên địa phương, làm theo tập thể chứ không mạnh ai nấy làm 

theo ý muốn vì đặc điểm tự nhiên (đất đai, chế độ nước, v.v.) ở đây dường như chỉ có 

một kiểu chung từ xưa nay, nên mặc dù có một số hộ nông dân rất muốn làm sen du lịch 

như đầu tiểu vùng còn lại bên kia nhưng điều kiện hiện tại không thể thực hiện như 

nguyện vọng mong muốn.  

 

Hầu hết người dân đều nói canh tác sen là mô hình khá ổn định cho cuộc sống của 

người dân. Việc trồng sen thuận theo tự nhiên rất tốt. Sen được thu hoạch đều đặn 10 

lần/tháng, cứ 3 ngày cắt một lần. Do vậy, nông dân tháng nào cũng có thu nhập đồng ra 

đồng vô để xoay sở, không phải như lúa phải chờ đến mùa thu hoạch thì mới có đồng 

tiền trong tay. Trồng sen tuy có cực hơn so với lúa vì hầu hết trong quá trình canh tác 

đều làm thủ công bằng tay, như lúa thì có máy móc, công cụ giúp hạn chế bớt lao động 

và công sức người dân phải đổ xuống nhưng nhìn chung canh tác sen vẫn nhẹ nhàng, 
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bớt nỗi lo và khỏe hơn nhiều. Không sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, không 

có khắt khe về thời gian và liều lượng chăm sóc. Về lợi nhuận, người dân cho hay dù bị 

lỗ cũng không lỗ nhiều.  

 

Trước đây, người dân chưa có nhiều kiến thức để ý thức cho việc canh tác, tất cả 

đều làm theo bản năng để thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt thường xuyên 

thay đổi, miễn làm sao làm có thu lợi, không quan tâm nhiều đến các yếu tố hay vấn đề 

liên quan nào khác. Ngày nay thì khác, người dân quan tâm nhiều hơn đến yếu tố môi 

trường vì nhận thấy rõ sự tác động qua lại rõ rệt và mối liên hệ chặt chẽ của diễn BĐKH 

hiện tại với việc làm nông nghiệp tại khu vực. Từ khi nhận thấy được tầm quan trọng 

của môi trường, người dân đã bắt đầu lồng ghép mục tiêu môi trường vào trong các mục 

tiêu canh tác. Tất cả các hộ được phỏng vấn đều cho biết rằng, canh tác sen không có 

ảnh hưởng gì đến môi trường, ngược lại, môi trường luôn có những chuyển biến tốt kể 

từ khi thực hiện mô hình canh tác sen.  

 

Khi được hỏi về ưu điểm của mô hình này, nông dân cho biết canh tác sen có nhiều 

ưu điểm và khả quan hơn lúa hai vụ. Vào mùa nước nổi, làm sen thu được lợi nhuận rất 

lớn. Ngay cả vụ Hè-Thu không có nước đều đặn vẫn trồng sen được, giúp nông dân 

kiếm được một phần kinh tế vì sen là loại cây sống dưới nước nên cứ nước đến đâu, cây 

sen sẽ nhóng cây đến đó và vẫn cho sản lượng nhất định. Trong khi đó, vụ Hè-Thu khi 

làm lúa, người dân luôn bị lỗ rất nặng vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt: hạn hán dẫn 

đến thiếu nước, dịch bệnh, sâu rầy, khiến việc canh tác luôn khó khăn, khổ sở. Việc canh 

tác lúa luôn cần đến những kỹ thuật canh tác cao và điều kiện chăm sóc kỹ lưỡng và 

khắt khe về tất cả các công đoạn trong suốt quá trình canh tác.  

 

Sự ưa chuộng cho mô hình trồng sen là rất cao đối với đa số các hộ dân trong vùng. 

Nhiều người rất mê làm. Lý giải cho điều này là làm sen có lợi nhuận ổn định, có nhiều 

năm lại thu rất cao và yêu hình ảnh “hoa sen Tháp Mười” của quê nhà nên muốn phát 

triển và duy trì mạnh mẽ, rộng rãi như một “đặc sản” của quê nhà. Một số hộ canh tác 

sen chuyên canh xuyê suốt nhiều năm liền, sau mới chuyển qua trồng luân canh sen-lúa 

vì lúa vụ Đông-Xuân luôn trúng nên khó bỏ và một phần thay đổi môi trường để cải 

thiện đất vì sen trồng nhiều năm cũng sẽ bị thoái hóa, ảnh hưởng đến chất lượng đất và 

cả chất lượng sen thu hoạch.  

 

Về phía lãnh đạo địa phương, các cán bộ có niềm tin mạnh mẽ rằng mô hình canh 

tác sen này chắc chắn sẽ thực hiện được, là một mô hình khả thi và trong thời gian sắp 

tới, mô hình sẽ được phát triển có quy mô và bền vững hơn. 
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Bảng 4.13 dưới đây tổng hợp lại ngắn gọn các cảm nhận của người dân cũng như 

cán bộ chính quyền địa phương về mô hình canh tác sen (sen chuyên canh, sen-lúa, sen-

cá và sen su lịch) ở huyện Tháp Mười. 

Bảng 4.13. Cảm nhận địa phương về lợi ích và chi phí của việc canh tác sen huyện 

Tháp Mười 
 

Lợi ích Chi phí 

Cán bộ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười 

 Lợi nhuận cao, tùy vào thời vụ. Gía 

sen (gương sen) lúc cao nhất cũng khoảng 

40.000-45.000 đồng/kg, thấp nhất là 

5.000 đồng/kg.  

 Canh tác sen tạo thu nhập cho người 

nông dân trong mùa lũ. 

 Giá sen lúc nào cũng cao hơn lúa. 

 Ít tốn chi phí 

 Chỉ tốn vốn đầu tư nếu có quyết định 

xây đê bao cho canh tác sen (chủ yếu sen-

cá và sen du lịch) và kế hoạch thành lập 

một doanh nghiệp tại chỗ vừa thu mua 

vừa sản xuất. 

Nông dân xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười 

 Đem lại thu nhập ổn định hàng 

tháng, đồng tiền dễ sài. 

 Tạo độ màu mỡ cho đất, hạn chế sự 

bào mòn và thoái hóa đất. 

 Rửa được phèn cho cây lúa vụ sau 

vụ sen. 

 Tình hình dịch bệnh, sâu rầy ít. 

 Tạo môi trường trong lành, ít ô 

nhiễm và giảm thiểu đáng kể tác động của 

BĐKH 

 Rủi ro thất bại (hoặc lỗ) thấp. 

 Ít tốn chi phí như giống, phân, 

thuốc. 

 Tốn kém chi phí cho việc thuê nhân 

công vì nhân công ngày càng ít đi vì một 

lực lượng lao động ở địa phương đã đi 

làm tại các nhà máy tại tỉnh hoặc lên các 

khu công nghiệp của thành phố làm công 

nhân. 

 

 

4.4 Ý kiến chọn lựa của người dân giữa canh tác sen và canh tác lúa vụ 3 

trong tương lai 

 

Có khoảng 80% người dân địa phương có cùng ý kiến về chọn lựa giữa canh tác 

lúa và sen. Ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, hệ thống canh tác sen đã được thực hiện 

gần mười năm, có vài hộ canh tác đã được khoảng 20 năm với mô hình sen ban đầu là 

sen chuyên canh toàn bộ, sau đó mới chuyển qua luân canh sen với lúa, và đến bây giờ 

là có thêm sen du lịch. Khi thảo luận, người dân cho biết họ thích làm sen hơn vì những 

lý do (i) canh tác sen mang lại thu nhập ổn định kể cả trong mùa lũ, (ii) chi phí đầu tư 
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ít, (iii) canh tác khỏe hơn, (iv) tạo môi trường sinh thái tốt và (v) tạo điều kiện đất tốt 

cho canh tác lúa vụ sau (nếu làm luân canh). 

 

Ở tiểu vùng phía Bắc, người dân có ý kiến sẽ duy trì mô hình sen du lịch hiện tại 

vì làm có lợi nhuận cao. Các hộ ở đây đang có những ý tưởng sáng tạo thêm các dịch vụ 

du lịch để phát triển mô hình sen du lịch hiện tại nhằm thu hút nhiều hơn khách du lịch. 

Tại đây, ngoài những hộ đang làm sen du lịch có mong muốn tiếp tục làm du lịch thì các 

hộ còn lại có ý kiến chọn lựa mô hình luân canh một vụ sen một vụ lúa (vụ Đông Xuân) 

để tiếp tục trong thời gian sắp tới. 

 

Tiểu vùng phía Nam còn lại 100% bà con nông dân đều lựa chọn tiếp tục canh tác 

sen-lúa như đã thực hiện nhiều năm gần đây. Nông dân bên tiểu vùng này đa số đều làm 

theo tập thể và theo phát động của chính quyền địa phương. Vụ lúa là làm lúa hết, vụ 

sen thì sen hết. Thường thì cán bộ canh tác gì, giống gì thì người dân sẽ làm theo như 

thế chứ không mạnh ai nấy làm. Mới đây, đê bao thấp cũng vừa được xây dựng cho 

nông dân lên tại đây, nhưng chưa triển khai kế hoạch lắp hệ thống điện như đã định để 

hoạt động chế độ bơm nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân canh tác, không 

bỏ trống đồng ruộng vào mùa lũ như tình hình hiện tại. 

 

Trong quá trình thảo luận, người dân cho hay rất thích làm sen, thậm chí là rất mê 

trồng sen. Có nhiều hộ làm sen chuyên canh nhiều năm, nhưng đến vài năm gần đây giá 

sen lên xuống thất thường, lợi nhuận thu về giảm hẳn nên người dân mới chuyển qua 

luân canh lúa. Hiện tại, ngoài tiểu vùng đang hoạt động sen du lịch và đang có quy hoạch 

của nhà nước thì mô hình sen-lúa và sen-cá được người dân lựa chọn rất cao. Tuy nhiên, 

canh tác sen-cá cần có đê bao để tránh tình trạng tiêu hao lượng cá trong đồng bởi nước 

lũ ra vào cuốn trôi đi một phần cá và người dân chích bắt cá để thu lợi cho cá nhân mà 

hiện tại không có cách kiểm soát vấn đề chích bắt này. Do đó, mô hình sen-cá chỉ có thể 

là mô hình lý tưởng về mặt lý thuyết nhưng thực tế chưa thấy khả thi với điều kiện hiện 

tại của vùng. Chính vì lẽ đó, mô hình sen-lúa đang là sự lựa chọn tiên quyết của người 

dân ở đây, với lịch thời vụ chắc chắn rằng vụ Đông-Xuân làm lúa vì vụ này lúa luôn 

trúng nên không bỏ, thời gian còn lại là trồng sen.  

Khi được hỏi về tương lai nếu làm sen không còn lợi nhuận nữa thì người dân có 

tiếp tục làm hay không, một số ít cho biết nếu không làm sen thì chuyển qua lúa, cứ sen 

lúa luân phiên nhau canh tác phụ thuộc vào tình hình điều kiện thời tiết, một số ít khác 

lại cho biết rằng sẽ vẫn làm sen. Lý do thứ nhất được người dân đề cập đến là vì làm sen 

luôn có lợi nhuận nhất định, dù lỗ cũng không lỗ nhiều, lý do thứ hai là vì niềm đam mê 

với nghề làm sen, sen giống như một phần cuộc sống của người dân nơi đây nên không 

thể nào bỏ đi mà phải duy trì và phát triển để gìn giữ hình ảnh, nét đẹp cảnh quan và văn 

hóa cho huyện Tháp Mười.  

 



Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình canh tác sen trong bối cảnh BĐKH ở vùng ĐBSCL 
 

 pg. 74                                                           Sinh viên Phạm Thị Quỳnh Ngọc – GVHD ThS. Võ Thị Minh Hoàng 

Một trường hợp đặc biệt là hộ của anh Trần Văn Kịch với mô hình canh canh tác 

sen-cá duy nhất tại tiểu vùng. Khi được hỏi với câu hỏi tương tự, trước bức tranh không 

lợi nhuận trong tương lai, anh Kịch cho biết anh sẽ chuyển qua lúa-cá chứ không tiếp 

tục làm sen.  

 

Một số người dân cũng có ý kiến đối với việc xây dựng thêm đê bao để có thể 

thuận lợi canh tác sen liên tục thay vì cứ nhìn sen phó mặc với thời tiết vào mùa lũ lên 

cao. Người dân cho rằng, dù không có đê thì mô hình canh tác sen vẫn canh tác được và 

vẫn khả quan về kết quả, nhưng nếu có thêm đê bao thì sẽ tốt hơn rất nhiều, đặc biệt 

trong mùa lũ. 

 

4.5 Sự liên quan của chính sách nhà nước và chính quyền địa phương đến 

mô hình canh tác sen 

 

Qua khảo sát, nhìn chung mô hình canh tác sen trong vùng lũ không có nhiều hỗ 

trợ đầu tư từ nhà nước, không được ưu tiên về chính sách nhưng được chính quyền địa 

phương quan tâm đến đời sống của người dân và gần đây cũng được sự chú trọng của 

các cơ quan, cấp nhà nước. 

 

Một số hoạt động của địa phương đối với việc thực hiện canh tác mô hình sen bao 

gồm: 

- Tuyên truyền đến người dân về tình hình diễn biến và tác hại của lũ lụt, về tác động 

của BĐKH để nông dân kịp thời phòng tránh và có những quyết định lựa chọn canh tác 

cũng như các biện pháp bảo vệ việc sản xuất nông nghiệp hiện tại. 

- Luôn lắng nghe những mong muốn, động viên, an ủi và ủng hộ người nông dân 

tham gia sản xuất để đưa kinh tế gia đình đi lên. 

- Vừa qua, địa phương mời nông dân tham gia hội thảo về sen nhằm khuyến khích 

người dân duy trì diện tích sen hiện tại để tiếp tục sản xuất. 

Một số chính sách và hỗ trợ đã từng có từ các cơ quan, ngành khác đối với mô hình 

canh tác sen huyện Tháp Mười: 

- Cách đây 3 năm, có chương trình đầu tư cho giống của Bộ Nông nghiệp kếp hợp 

với Bộ Nông nghiệp tỉnh, sau đó đưa xuống các cấp dưới thực thi. Chương trình được 

trích từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

- Ưu đãi cho vay với lãi suất thấp, giải ngân khoảng 400 triệu đồng cho khoảng 20 

người của huyện. 

- Đại học Cần Thơ từng hỗ trợ về kỹ thuật, tiền giống, tiền phân bón và thuốc trừ 

sâu. 

- Sắp tới có hỗ trợ về giống, phân bón, thuốc trừ sâu từ Dự án của IUCN. 

 

4.6 Thuận lợi và khó khăn của quá trình canh tác sen 

4.6.1 Thuận lợi  
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Việc canh tác sen không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí vào việc mua giống cho 

mỗi vụ mới. Khi canh tác sen, giống sen chỉ cần trồng một lần vào mùa đầu tiên và sau 

đó có thể trục đất để kích thích tự tái sinh từ rễ nằm sâu dưới đất sau khi thu hoạch các 

vụ mùa trước. Tuy nhiên, lâu dài thì hệ quả kéo theo cũng xuất hiện, đó là năng suất sen 

sẽ bị giảm xuống theo thời gian khi đến giai đoạn sen bị thoái hóa. Nông dân trồng sen 

ở Tháp Mười cho biết năng suất sen 10 năm tuổi hiện nay đã giảm xuống khoảng 40% 

so với lúc đầu. Do đó, đến nay người dân rút kinh nghiệm cứ cách vài vụ hoặc vài năm 

là sẽ thay mới giống hoàn toàn, nhất là đối với mô hình sen du lịch nhằm tránh tình trạng 

sen thoái hóa cho chất lượng gương sen (đối với canh tác lấy kinh tế) và hoa sen (đối 

với sen làm du lịch). 

 

Dễ trồng hơn lúa rất nhiều. Sen là loại cây ưa nước, huyện Tháp Mười là vùng 

trũng nên luôn có nước, dù ít dù nhiều thì cây sen vẫn sống bình thường, nước đến đâu 

thì cây sen nhóng lên tới đó và vẫn ra hoa cho gương, người dân vẫn có thu nhập. Hơn 

hết, vào mùa nước lũ lên gây ngập, sen có thể bị ngập úng và chết cây trong thời gian 

đó nhưng khi nước rút, sen vẫn lên lại vì rễ sen vẫn còn dưới đất. Đối với những cây 

chết hoàn toàn phải thay mới, người dân cũng không ngại về chi phí giống để thay vì 

một công sen nảy nở rất nhiều, dù giá có mắc cũng không phải là vấn đề đáng quan ngại.  

 

4.6.2 Khó khăn 

 

Theo khảo sát, người dân cho biết không có nhiều cản trở cho việc canh tác sen 

ngoài giá cả thị trường hơi bấp bênh trong một vài giai đoạn trong suốt quá trình canh 

tác sen nhiều năm nay. Chỉ có vào năm vừa rồi, bệnh thúi ngó hoặc thúi dây xuất hiện 

trên cây sen. Thúi ngó thì hoa vẫn đứng, gương vẫn sử dụng được nhưng thúi dây dẫn 

đến chết cả bụi, gây thiệt hại không nhỏ cho người nông dân. Hiện tại chưa điều tra ra 

nguyên nhân và chưa nghiên cứu được biện pháp phòng trị. Người dân hiện chỉ có thể 

khắc phục hạn chế dịch bệnh lây lan bằng cách thay giống sen mới và luân phiên cho 

nước vào ra đồng sen.  

 

Điều cản trở người dân là không có được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương hay 

nhà nước để người dân có niềm tin mạnh mẽ hăng hái tăng gia sản xuất, mở rộng quy 

mô diệc tích canh tác sen.  

 

Một khó khăn đáng ngại nữa được tất cả người dân tham gia phỏng vấn cho biết 

đó là việc bẻ sen hiện đang gặp nhiều bất cập. Việc bẻ sen được thực hiện bằng tay và 

gùi nên cực hơn với lúa đều có máy móc. 
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Một số khái quát cụ thể về những khó khăn mà người dân huyện Tháp Mười canh 

tác sen gặp phải như sau: 

 

- Khó khăn lớn nhất đối với sen là thị trường. Giá hạt sen biến động rất rộng, có 

lúc, giá có thể lên tới 78.000 đồng/kg vào lúc đỉnh và xuống đến còn 5.000 đồng/kg lúc 

đáy (thời điểm mùa thu hoạch rộ). 

- Nông dân không có hợp đồng với thương lái vì thương lái cũng không thể dự 

đoán được khoảng giá của hạt sen trong thời gian tới nên không dám bảo đảm đầu ra, 

mua dao động theo thị trường. 

- Lũ lên nhanh và xuống nhanh những năm gần đây làm cho sen đổ ngã, giảm 

năng suất và khó thu hoạch. Người dân cho biết, năm 2011 nhiều sen bị chết do bị ngập 

sâu trong một thời gian dài vài tháng. 

- Chứa cá tự nhiên trong đồng sen cũng gặp khó khăn vì (i) nếu không có hệ thống 

đê bao thì nông dân trồng lúa xung quanh bơm nước vào, bơm nước ra nhiều lần ảnh 

hưởng đến cá và (ii) rủi ro trộm dùng điện bắt cá. 

- Lao động vào mùa thu hoạch cũng khó tìm, nhất là lột hạt sen khi khai thác vài 

trăm kg mỗi ngày, mỗi lao động chỉ lột được khoảng 3kg/ngày. Nếu hạt sen thu hoạch 

chậm ba ngày sẽ bị quá lứa, khô và giảm 70% giá trị. 

- Khi đã thu hoạch, hạt sen cần được lột và bán ngay. Nông dân hiện chưa có 

phương tiện sấy tại chỗ để lưu trữ lâu hơn. 

- Sản lượng sen làm ra đạt cung vượt hơn cầu, lại không có bao tiêu đầu ra gây 

nản chí và làm thiệt hại cho người dân với số sen còn lại không biết phải tiêu vào đâu. 

- Thêm một rủi ro mới cho người dân là bệnh chết dây xảy ra hai năm gần đây. 
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

5.1 Kết luận 

 

Đối với trồng sen trong mô hình canh tác sen bao gồm sen chuyên canh, sen-lúa, 

sen-cá và sen du lịch, lượng phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp rất ít được sử 

dụng, thậm chí khi cây sen bị dịch bệnh xâm hại cần phải sử dụng để kiểm soát cũng 

như điều chỉnh dinh dưỡng cho sen, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, molluscicides và 

thuốc thuốc diệt chuột càng không sử dụng cho sen. Với đặc điểm thích nghi và phát 

triển tốt với điều kiện sinh thái tự nhiên, việc áp dụng mô hình canh tác sen có thể giảm 

các yếu tố hóa học làm ô nhiễm môi trường. 

 

Nhu cầu nước cho trồng sen là cần thiết. Mực nước trong đồng và xung quanh cần 

thiết phải ở một mức thấp nhất và cao nhất thích hợp để đảm bảo độ ẩm của đất cho sen 

phát triển. Mực nước thích hợp cho sen trong mô hình chuyên canh sen, sen-lúa là cao 

ít nhất 5 cm, mức trung bình là 30 cm và mức tối đa là 100 cm trong mùa lũ. Giới hạn 

mực nước cho sen là cần thiết nhưng nếu mực nước cao không phải là vấn đề đối với sự 

phát triển của sen, vì vậy thâm canh sen là một mô hình có thể trữ nước lũ khi lũ lớn về, 

đúng như các nhận định về sự khả quan và ưa chuộng mô hình của các nhà khoa học Hà 

Lan. 

 

Giá bán trung bình của sen không có nhiều sự khác biệt giữa các năm, nhưng biến 

động khá cao theo giá cả thị trường. Sự chênh lệch về giá lúc đỉnh và lúc đáy của sen là 

quá lớn. Vì vậy, có thể thấy thu nhập từ sen phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường trong 

khi chi phí đầu tư cho sen là không thể thay đổi. Do đó, người nông dân có thể gặp rủi 

ro khi giá sen hạ xuống quá thấp. Nhân công địa phương, người bán sen và gạo là có 

sẵn tại địa phương.  

 

Thu nhập từ sen chuyên canh là cao nhất trong ba mô hình (sen chuyên canh, sen-

lúa và lúa vụ 3). Sen chuyên canh cho thu nhập cao hơn sen-lúa và thu nhập từ sen-lúa 

lớn hơn lúa vụ 3, mặc dù chi phí sản xuất của sen chuyên canh cao hơn sen-lúa nhưng 

thấp hơn so với lúa vụ 3. Đối với mô hình canh tác sen tích hợp nuôi cá và du lịch, nó 

không phải là ứng dụng rộng rãi vì một số đặc điểm nan giải cho huyện như chi phí đầu 

tư ban đầu cao, đường bao, đê bao, kỹ năng kinh doanh các dịch vụ du lịch, v.v. Nhưng 

đây là hai mô hình được người dân yêu thích, đem lại lợi nhuận cao, cải thiện môi trường 

tốt vừa đảm bảo bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên cho cá và mang lại giá trị thẩm mỹ cho 

đồng sen huyện Tháp Mười.  

 

Mô hình sen chuyên canh là thích hợp với điều kiện thời tiết tự nhiên như đất và 

chế độ nước, tuy nhiên trong 5 năm gần đây, năng suất sen đã giảm dần do sen bị suy 



Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình canh tác sen trong bối cảnh BĐKH ở vùng ĐBSCL 
 

 pg. 78                                                           Sinh viên Phạm Thị Quỳnh Ngọc – GVHD ThS. Võ Thị Minh Hoàng 

thoái vì sử dụng giống sen ban đầu quá lâu, bệnh dịch đã xuất hiện, hơn nữa là giá sen 

đang dao động quá lớn. Vì vậy, nông dân có xu hướng thu hẹp diện tích, chuyển đổi qua 

mô hình khác, hiện tại là từ sen chuyên canh chuyển qua sen-lúa và một số ít chuyển về 

lại làm lúa (lúa 2 vụ) mặc dù rất thích làm sen. Nông dân hiện tại chưa có mô hình nào 

lựa chọn để thay thế phù hợp, nếu không làm sen thì chuyển qua lại lúa và cứ thế luân 

phiên. Chỉ có duy nhất hai hộ đề cập đến phương án thay thế nếu trồng sen không còn 

lợi nhuận cao, một là trồng ấu và một là trồng cây ăn quả trên bờ bao (phương án đề cập 

của hộ canh tác sen-cá duy nhất), nhưng xét chung không khả thi vì điều kiện canh tác 

của vùng không phù hợp. 

 

5.2 Kiến nghị  

 

Sau đây là một số kiến nghị được đề xuất cho mô hình canh tác sen ở huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp: 

 

5.2.1 Đối với cơ quan quả lý nhà nước 

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất của các nông hộ tại địa phương, đặc biệt 

là trong việc kiểm soát diện tích đất canh tác sen, không nên để nông dân tự phát và ồ 

ạt chạy theo giá cả thị trường. 

- Cần phải tiến hành tìm hiểu khảo sát và xây dựng hệ thống thị trường hoàn chỉnh 

nhằm ổn định thị trường đầu ra cho sen cũng như các nhà máy thu mua và chế biến tại 

chỗ ở khu vực hướng tới sự hài hòa giữa kế hoạch quy mô trồng, nền kinh tế hiệu quả 

cũng như khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, nhu cầu tưới nước, khả năng điều 

tiết nước của mỗi mô hình cho khu vực. 

- Nhà nước cũng như chính quyền địa phương cần hỗ trợ nhiều hơn cho người 

dân để người dân mạnh dạn đầu tư, duy trì và mở rộng phát triển quy mô trồng sen. 

- Cần can thiệp sâu và tìm giải pháp thích đáng về giá cả bán sen cho người dân 

vùng lũ ở huyện Tháp Mười. 

- Hiện thực hóa thực thi mềm (ý tưởng hoạt động của người dân) thành thực thi 

cứng (chính sách), như việc thường xuyên mở các lớp nâng cao năng lực và các lớp tập 

huấn về kỹ thuật canh tác cho người dân theo từng chu kỳ tháng hoặc năm, để người 

dân có kiến thức sản xuất nông nghiệp một cách khoa học, bài bản hơn kết hợp với kinh 

nghiệm trồng trọt lâu năm chứ không phải tự thân vận động và xoay xở với điều kiện tự 

nhiên, nhằm đem lại một hiệu quả kinh tế cao hơn. 

 

- Mặt khác, cần đầu tư giáo dục trên địa bàn để nâng cao trình độ, kiến thức giúp 

người dân địa phương nhanh chóng, dễ dàng ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất cũng như nắm bắt thông tin thị trường một cách nhanh chóng hơn. 
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- Đầy mạnh hành động và thực hiện có hiệu lực về chương trình hỗ trợ tài chính 

thông qua vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp cho bà con nông dân có định kỳ thường xuyên. 

5.2.2 Đối với các tổ chức khuyến nông 

- Thành lập một đội ngũ lao động cố định tại địa phương. 

- Cần phải nghiên cứu hoặc thử nghiệm các vấn đề đa dạng suy thoái sen để tìm 

ra các loại giống mới tốt hơn thay thế, như sau ý kiến của nông dân địa phương vì chỉ 

sử dụng một loại sen cho thời gian canh tác quá dài (5-10 năm), thời tiết thay đổi trạng 

thái, thủy văn chế độ và mực nước lũ luôn thay đổi theo năm, chất lượng suy thoái của 

đất và nước. 

- Cần thiết có một mô hình thực tế để đo đạc và ước tính khối lượng tưới nước cụ 

thể cho từng loại cây trồng trong năm, lượng nước cần thiết để bơm ra nhằm ngăn chặn 

tình trạng ngập úng hoặc bơm nước dưới nhu cầu của từng đối tượng cây trồng trong 

các mô hình sen chuyên canh, sen-lúa, sen-cá, sen du lịch và cả hai vụ lúa; để thiết lập 

phương thức cơ sở để tính toán trữ nước và điều tiết nước của mỗi mô hình trong tình 

trạng hạn hán, thiếu nước hay thời gian dài mực nước lũ vượt quá cao làm ảnh hưởng 

đến việc trồng trọt, làm giảm năng suất. 

- Cần nghiên cứu các giống mới có năng suất cao và khả năng kháng bệnh cao 

hơn trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan này. 

- Cần thiết thúc đẩy nhanh chóng việc liê kết, hợp tác với các chuyên gia để 

nghiên cứu các loại thuốc trị bệnh, sâu, rầy đặc biệt là bệnh thúi ngó/dây xuất hiện ngày 

một nhiều như hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và thu nhập kinh tế của nông 

hộ. 

5.2.3 Đối với nông dân 

- Thường xuyên tìm hiểu, học hỏi và trau dồi các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật 

trồng sen cũng như để nắm bắt thông tin thị trường một cách nhanh nhất sẽ giúp góp 

phần vào hiệu quả kinh tế hộ gia đình. 

- Chăm chỉ tham gia các hội thảo, lớp kỹ năng hay tập huấn về canh tác sen do 

chính quyền địa phương tổ chức (nếu có). 

- Thành lập các đội nhóm để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau  
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CSA QUỐC TẾ 

Bảng 1. Danh sách các tổ chức CSA Quốc tế 

STT Tên tổ chức 
Tổ chức 

thành viên 

Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

1 FAO  

Food and 

Agricultur 

Organization 

of th United 

Nations 

Tổ chức Nông 

Lương Liên 

Hiệp Quốc 

2 GACSA  

Global 

Alliance for 

Climate 

Smart 

Agriculture 

Liên minh 

toàn cầu về 

nông nghiệp 

thích ứng với 

khí hậu 

3 CCAFS 

Trung tâm 

CGIAR 
 

Chương trình 

Nghiên cứu 

Biến đổi khí 

hậu, Nông 

nghiệp và An 

ninh lương 

thực 

Đại học 

Leeds 
 

Trường Trái 

đất và Môi 

trường 

Đại học 

Columbia 
 

Viện nghiên 

cứu Quốc tế 

về Khí hậu và 

Xã hội 
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Đại học 

Vermont 
 

Gund Viện 

Kinh tế Sinh 

thái 

  

Đại học 

Oxford 
 

Viện Thay đổi 

Môi trường 

Đại học 

Utrecht 
  

Đại học và 

Nghiên cứu 

Wageningen 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN CSA VIỆT NAM 

Bảng 2. Danh sách các tổ chức liên quan đến CSA Việt Nam 

STT Tên tổ chức Tên viết tắt 

1 

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương 

trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu 

ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 

2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mard 

3 Bộ Tài nguyên và Môi trường Monre 

4 Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế 

CIAT – Centro 

Internacional de 

Agriculture 

Tropical 

(International 

Center for Tropical 

Agriculture) 

5 Ngân hàng phát triển Châu Á ADB 

6 Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững 

SRD – Centre for 

Sustainable Rural 

Development 
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PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁN BỘ 

ĐỊA PHƯƠNG 

Đề tài: Đánh giá hiệu quả mô hình canh tác sen trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 

Phần 1: 

Chủ đề 1. Thực thi mềm: khái niệm FBFS (ở đây là mô hình canh tác sen - LBF) ảnh 

hưởng đến tư duy của người dân như thế nào trong việc cải thiện sinh kế địa phương để 

đối phó với lũ lụt và hướng tới sự bền vững? 

 

1. Mô hình canh tác sen đưa ra những thay đổi nào trong tương lai khi so sánh với 

các mô hình canh tác hiện tại? 

2. Ai là người có hiểu biết về mô hình canh tác sen? Những loại người nào đang thay 

đổi sự hiểu biết của họ trong vấn đề đối phó với lũ lụt và thay đổi khí hậu? 

3. Ai đang hỗ trợ việc thực hành mô hình này? Ai không? Và ai đang dần thay đổi? 

4. Những quyết định và hoạt động (chính thức) nào trong đó có bao gồm các mô hình 

nông nghiệp thích ứng nói chung và hệ thống canh tác dựa vào lũ lụt nói riêng? (ví dụ: 

kế hoạch, chính sách, quy định, chương trình nghiên cứu) 

Chủ đề 2. Thực thi cứng: Mô hình canh tác sen được thực hiện như thế nào trong thực 

tế? 

 

1. Mô hình canh tác sen được thực hiện ở đâu ở đồng bằng sông Cửu Long? Tiêu 

chuẩn để áp dụng mô hình canh tác sen ở những khu vực này là gì? 

2. Công nghệ và thể chế nào đã được sử dụng khi thực hiện mô hình canh tác sen? 

3. Những ý tưởng sáng tạo nào có liên quan khi thực hiện mô hình canh tác sen? 

4. Các khuyến nghị để áp dụng và nhân rộng mô hình canh tác sen đến các khu vực 

khác là gì? 

Chủ đề 3. Từ việc thực thi mềm đến thực thi cứng: điều gì đang tạo điều kiện / hạn 

chế sự dịch chuyển từ mềm sang cứng? ' 

 

Chủ đề 4. Những điều khác cần đề cập đến? 

 

 Phần 2: Quá trình xây dựng xã hội của mô hình canh tác sen như một sáng kiến: 

- Câu hỏi nghiên cứu 
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o Anh/chị hiểu biết gì về "Hệ thống canh tác dựa vào lũ (FBFS)" nói chung và 

"Nuôi trồng sen (LBF)" nói riêng bao gồm sen-lúa, sen-cá và sen du lịch sinh thái? 

o Tình hình hiện tại của các mô hình này là gì? 

o Mối quan hệ của anh/chị với LBF là gì? 

o Lợi ích của anh/chị khi tham gia thực hành là gì?  

o Anh/chị có thể làm gì để ảnh hưởng đến sự phát triển công nghệ của LBF?  

o Anh/chị thấy những gì cản trở gì đối với lợi ích của mình? 

o Có thể làm gì để làm cho LBF hấp dẫn hơn đối với nông dân?  

o Điều gì làm LBF ít hấp dẫn hơn đối với nông dân? 

o Các nhóm xã hội nào có liên quan có thể ảnh hưởng đến sự phát triển công nghệ 

của LBF (nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài, chính quyền, nhóm nông dân, doanh 

nghiệp)? 

o Ai được dự kiến có thể sẽ hợp tác với anh/chị trong các nỗ lực vận động hành 

lang của mình?  

o Khả năng tiếp tục mô hình này tới đâu?  

o Bạn có bất kỳ lựa chọn thay thế nào nếu không thực hành LBF không? 

 

- Câu hỏi phỏng vấn cho các nhà hoạch định chính sách / nông dân địa phương 

(sẽ được điều chỉnh tương ứng)  

 

o Sự hiểu biết ban đầu của bạn về FBFS (LBF) đã phát triển/khác đi như thế nào 

đối với sự hiểu biết bạn có ngày hôm nay? 

o Bạn nhận thấy những ưu và khuyết điểm của LBF như thế nào? 

o Điều gì làm bạn quan tâm đến LBF? 

o Bạn nghĩ những yếu tố nào giải thích cho sự phát triển hiện tại và tương lai của 

LBF? Hoặc: điều gì bạn nghĩ dẫn đến/quyết định tình hình phát triển hiện tại và tương 

lai của LBF? 

o Bạn hiện đang tham gia vào bất kỳ hoạt động LBF nào? 

o Tình hình về thể chế và chính sách liên quan đến LBF và lý do đằng sau việc 

này? 

o LBF có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu về kế hoạch / mục tiêu lợi nhuận 

như thế nào (Khác nhau đối với nông dân và các nhà hoạch định chính sách)? 

o Thử tưởng tượng liệu rằng bạn có thể sử dụng mạng lưới liên kết/mối quan hệ 

của bạn để tăng cường mối quan tâm đối với LBF không? 

o Bạn thuộc tổ chức nào? 

o LBF có được ưu tiên về mặt chính sách? 

o Bạn dành bao nhiêu thời gian cho LBF? 

o Bạn có cho rằng mình chủ động hoặc phản ứng tích cực/nhiệt tình nhằm ảnh 

hưởng đến sự phát triển của LBF? Và tại sao lại thế? 

o Bạn làm gì để chia sẻ kiến thức và việc thực hành một cách tốt nhất? 
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o Ai hoặc những gì có thể đe dọa những nỗ lực của bạn để ảnh hưởng đến sự phát 

triển của LBF? 

o Bạn thấy những rủi ro tiềm ẩn nào đối với LBF? 

o Làm thế nào để lồng ghép LBF vào quá trình hoạch định chính sách? 

o Những ưu đãi tài chính nào có thể hỗ trợ phát triển LBF? 

o Mối đe dọa nào bạn thực sự phải đối mặt khi thực hành những mô hình này? 

o Các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng đối với LBF? 

o Bạn có nhận thấy bất kỳ nhóm/tổ chức nào trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ quảng 

bá các mô hình này? Bằng phương tiện/cách nào? 

o Trong khi thực hành các mô hình này, bạn là người cộng tác với ai? 

o Giả sử bạn không có lợi nhuận kỳ vọng từ việc thực hành các mô hình, bạn sẽ 

tiếp tục nó? Tại sao vậy? 

o Bạn có bất kỳ một giải pháp thay thế nào trong đầu? 

 

- Dữ liệu thu thập được là gì 

- Chủ đề 
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PHỤ LỤC 4: PHIẾU KHẢO SÁT  

Bảng 3. Phiếu phỏng vấn người dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp 

PHIẾU KHẢO SÁT 

A. Kinh nghiệm đối với các mô hình canh tác của địa phương 

1. Các loại mô hình đã và đang áp dụng, kinh nghiệm của từng loại 

2. Chi phí – lợi ích của từng loại sinh ké 

3. Thuận lợi – khó khăn của từng loại sinh kế 

B. Thông tin về nông hộ 

1. Tổng số thành viên trong gia đình (nam/nữ) 

2. Nguồn thu nhập chính của gia đình, bao nhiêu/tháng/năm? 

3. Xu thế vè nguồn thu nhập 

C. Điều kiện đất đai 

1. Nhận định của anh/chị vè chất lượng đất (phèn, gò/trũng, v.v.) 

2. Hiện trạng đê bao  

3. Hiện trạng quản lý nước (phương tiện, v.v.) 

D. Kinh nghiệm trồng sen 

1. Số năm kinh nghiệm trồng sen? 

2. Tại sao chọn cây sen để canh tác? 

3. Những khó khăn có thể gặp phải và cách khắc phục như thế nào? 

E. Năng lực 

1. Có tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, v.v.  - nguồn thông tin 

từ đâu ? 

2. Mức độ áp dụng các kiến thức đó? 

F. Tài chính: Khả năng có thể đầu tư? 
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PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CANH TÁC SEN 

Bảng 4. Danh sách các hộ tham gia mô hình canh tác sen tại huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

ruộng 
SĐT 

Mô hình 

tham gia 

Diện 

tích 

(ha) 

Thời gian bắt đầu 

1 Nguyễn Văn Việt 

Ấp 5B, 

Trường Xuân 

 

906904849 
Sen-Lúa 

 

14 

 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

 

2 

 

Lê Thanh Hùng 

 

Ấp 5B, 

Trường Xuân 

 

 

1672176169 
Sen-Lúa 

 

3.1 

 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

 

3 
Trần Văn Thái 

 

 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

1699979440 

 
Sen-Lúa 4 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

4 Trần Văn Phụ 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

917171175 
Sen-Lúa 

 
2 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

5 
Trần Văn Trắng 

 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

1226597761 
Sen-Lúa 

 
1.5  

6 Bùi Văn Ân 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

972483766 
Sen-Lúa 

 
2.7 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

7 Nguyễn Văn Lèo 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

1883069142 
Sen-Lúa 

 
 

Không chắc sẽ tham 

gia nếu không có bao 

tiêu 

8 
Nguyễn Ngọc 

Hơn 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

 
Sen du 

lịch 
7 Quanh năm 
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9 Bùi Văn Kiệt   
Sen du 

lịch 
4.3  

10 
Nguyễn Hoàng 

Thuận 

PCT xã Mỹ 

Hòa 
    

11 Nguyễn Văn Kiệt   Sen-lúa 14  

12 Lê Thanh Hùng   Sen-lúa 3.2  

13 Nguyễn Văn Bảy   Sen-lúa   

14 Lê Văn Thuận      

15 Trần Văn Kịch   Sen-cá 4.3  

16 Lê Văn Tranh      

17 
Nguyễn Trường 

An 
  

Sen du 

lịch + 

kinh 

doanh sen 

  

18 Nguyễn Văn Hải 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
1685466277 Sen-lúa 6 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

19 
Nguyễn Đông 

Minh 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

938488972 
Sen lấy 

ngó 
9.6  

20 Phan Phước Lưu 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
 Sen-lúa 1 

Ngoài khu quy hoạch 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

21 Võ Văn Tân 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
 Sen-lúa 2 

Ngoài khu quy hoạch 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

22 Huỳnh Văn Tre 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
 Sen-lúa 1.3 

Ngoài khu quy hoạch 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 
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23 Phạm Văn Liếu 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
917700742 Sen-lúa 1 

Ngoài khu quy hoạch 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

24 
Nguyễn Văn 

Long 
Trường Xuân 1672532038 Sen-lúa 11 

Ngoài khu quy hoạch 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

25 
Trương Anh 

Quốc 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

 Sen-lúa 3 
Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

26 Nguyễn Văn Hơn 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 

 

979603092 Sen-lúa 3.2 
Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

27 Trịnh Văn Quốc 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
1664481337 Sen-lúa 0.8 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

28 Đinh Ngọc Hòa  1663480662 Sen-lúa 0.4 
Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

29 Trần Văn Nhựt 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
1666654736 Sen-lúa 1.5 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

30 Trần Văn Út  1663323276 Sen-lúa 1.7 
Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

31 Nguyễn Tấn Đạt 
Ấp 1, Tân 

Kiều 
1675745035 Sen-lúa  

Không tham gia năm 

2017 

32 
Nguyễn Duy 

Bằng 

Ấp 1, Tân 

Kiều 
1653112685 Sen-lúa 2 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

33 Huỳnh Văn Hùng 

Ấp 1, Tân 

Kiều + 5b 

Trường Xuân 

1647068243 Sen-lúa 6 
Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

34 Nguyễn Thị Yên  1678666075 Sen-lúa 1.9 
Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 
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35 
Trương Văn 

Thuận 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 
964597843 Sen-lúa 2.6 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

36 

Nguyễn Thị 

Nguyệt (Thân 

Thương Quán) 

Ấp 1, Mỹ 

Hòa 
1673775884 

Sen-du 

lịch 
2.7  

37 Bùi Thành Công 
Ấp 1, Mỹ 

Hòa 
916686239 Sen-lúa  

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4) 

38 Huỳnh Bảo Quốc 
Ấp 5b, 

Trường Xuân 
1626498150 Sen-lúa 1.5 

Sau vụ lúa Đông Xuân 

(khoảng tháng 3-4 
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PHỤ LỤC 6: BIỂU ĐỒ CÁC LOẠI THUỐC TRỪ SÂU ĐƯỢC SỬ DỤNG 

TRONG CÁNH ĐỒNG SEN VỤ THU-ĐÔNG CỦA MÔ HÌNH SEN-LÚA 

 

Hình 1. Biểu đồ các loại thuốc trừ sâu sử dụng trong cánh đồng sen vụ 

Thu-Đông của mô hình sen-lúa. 

PHỤ LỤC 7: BIỂU ĐỒ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY SEN Ở MÔ HÌNH 

SEN-LÚA 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Biểu đồ các loại thuốc trừ sâu cho cây sen ở mô hình sen-lúa [13] 
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PHỤ LỤC 8: BIỂU ĐỒ CÁC LOẠI THUỐC TRỪ BỆNH ĐƯỢC SỬ DỤNG 

TRONG VỤ THU-ĐÔNG Ở MÔ HÌNH SEN-LÚA  

 

 

Hình 3. Biểu đồ các loại thuốc trừ bệnh cho cây sen ở mô hình sen-lúa [13] 
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