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DỰ ÁN
Xây dựng mô hình cộng đồng nuôi tôm càng xanh toàn đực
luân canh và xen canh trong ruộng lúa tại vùng chuyển đổi
Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu.
MÃ SỐ DỰ ÁN
VNM/SGP/OP6/Y3/CORE/2017/1
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bạc Liêu
THỜI GIAN THỰC HIỆN
5/2018 – 7/2020
ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI
Vùng chuyển đổi Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu
KINH PHÍ DỰ ÁN
Tổng kinh phí dự án: 3.702.550.000 VNĐ (162.833 USD)
Kinh phí GEF tài trợ
1.141.250 VNĐ (50.000 USD)
Hội Thủy sản
240.000.000 VNĐ (10.573 USD)
Cộng đồng tham gia dự án
1.564.000.000 VNĐ (68.899 USD)
UBND huyện Hồng Dân
492.300.000 VNĐ (21.687 USD)
TT Khuyến nông Quốc Gia
265.000.000 VNĐ (11.674 USD)
(VNĐ)

3.702.550.000

MỤC TIÊU LÂU DÀI
Khai thác, sử dụng bền vững-hiệu
quả hệ sinh thái nước lợ thích ứng
với biến đổi khí hậu thông qua xây
dựng mô hình cộng đồng nuôi tôm
càng xanh toàn đực luân canh và xen
canh với trồng lúa tại vùng chuyển
đổi Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ
Mục tiêu 1

Mục tiêu 2

Nâng cao khả năng tiếp cận và vận
dụng những tiến bộ khoa học kỹ
thuật mới cho nông dân, giúp nông
dân chủ động trong việc xác định
những rủi ro tiềm ẩn, khó khăn trở
ngại trong quá trình sản xuất. Nâng
cao năng lực cho cán bộ địa phương
trong quản lý chuyên môn nhằm
giúp nông dân phát triển ổn định
và bền vững mô hình canh tác tôm
càng xanh-lúa.

Xây dựng mô hình nuôi tôm càng
xanh toàn đực luân canh và xen
canh trong ruộng lúa theo hình
thức cộng đồng thông qua một số
hoạt động như tổ chức các cuộc
hội thảo đầu bờ; Thực hiện mô hình
trình diễn nuôi tôm càng xanh luân
canh và xen canh trong ruộng lúa;
Thành lập THT/HTX về liên kết trong
sản xuất tôm-lúa.
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Mục tiêu 3

Mục tiêu 4

Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng để
chuyển giao khoa học kỹ thuật đến
cho nông dân vùng dự án, các vùng
chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
và các tỉnh lân cận thông qua một số
hoạt động như in ấn phát hành tài liệu
kỹ thuật về nuôi tôm càng xanh toàn
đực luân canh và xen canh trong ruộng
lúa; In ấn phát hành tờ rơi; Xây dựng
pano quảng cáo về mô hình; Thực hiện
phóng sự tuyên truyền về mô hình
trên sóng phát thanh-truyền hình.

Tổng kết, đánh giá kết quả mô hình
rút ra các bài học kinh nghiệm. Đề
xuất giải pháp nhân rộng và chuyển
giao mô hình canh tác sử dụng tài
nguyên đất, nước, đa dạng sinh học
có hiệu quả để phát triển sản xuất
tôm càng xanh-lúa bền vững ở vùng
đất phèn mặn, có sự tranh chấp mặn
ngọt vùng duyên hải ĐBSCL.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN
& CÁC HOẠT ĐỘNG
Nâng cao khả năng tiếp cận và vận dụng những tiến bộ
khoa học kỹ thuật mới cho nông dân, giúp nông dân chủ
động trong việc xác định những rủi ro tiềm ẩn, khó khăn trở ngại trong quá
trình sản xuất. Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong quản lý
chuyên môn nhằm giúp nông dân phát triển ổn định và bền vững mô hình
canh tác tôm càng xanh-lúa. Cụ thể, tổ chức 04 cuộc hội nghị triển khai, sơ
kết, nghiệm thu tài liệu kỹ thuật và tổng kết; 10 lớp tập huấn FFS cho 300
nông dân; 8 đợt tập huấn ToT cho 20 nông dân nồng cốt; 02 cuộc tham quan
và 01 cuộc thi nông dân sản xuất giỏi.
KẾT QUẢ 1
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•• Hoạt động 1: Xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh
toàn đực luân canh và xen canh trong ruộng lúa phù hợp với điều kiện tại
địa phương.
•• Hoạt động 2: Đào tạo và tập huấn FFS cho nông dân trong và ngoài mô hình.
•• Hoạt động 3: Đào tạo và tập huấn TOT nâng cao năng lực cho nông dân
nồng cốt.
•• Hoạt động 4: Tổ chức cho cán bộ và nông dân tham quan mô hình tôm-lúa
tiên tiến ở vùng lân cận.
•• Hoạt động 5: Tổ chức 01 hội thi nông dân sản xuất giỏi.

Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực luân canh
và xen canh trong ruộng lúa theo hình thức cộng đồng. Cụ
thể, tổ chức 8 cuộc hội thảo đầu bờ (320 nông dân); xây dựng mô hình trình
diễn 100 hộ/50 ha và thành lập 02 THT/HTX.
KẾT QUẢ 2

•• Hoạt động 1: Xây dựng mô hình
nuôi tôm càng xanh toàn đực luân
canh và xen canh trong ruộng lúa.
•• Hoạt động 2: Thu mẫu quan trắc
chỉ tiêu môi trường.
•• Hoạt động 3: Thành lập mới 02 tổ
hợp tác về liên kết trong sản xuất
tôm-lúa với quy mô 30 thành viên/
tổ hợp tác.
•• Hoạt động 4: Tổ chức 8 cuộc hội
thảo đầu bờ với 320 nông dân trong
vùng dự án.
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Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng để chuyển giao khoa
học kỹ thuật đến cho nông dân vùng dự án, các vùng
chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận. Cụ thể, in 100 cuốn
tài liệu kỹ thuật; 100 tờ rơi; 02 pano và 02 phóng sự trên sóng truyền hình.
KẾT QUẢ 3

•• Hoạt động 1: Phối hợp với Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh/huyện đưa
tin về các hoạt động của dự án. Dự kiến 10 bài báo, tin thời sự và 2 phóng sự
về các hoạt động dự án.
•• Hoạt động 2: In ấn 100 cuốn tài liệu kỹ thuật; 100 tờ rơi và xây dựng 02 pano
tuyên truyền, phổ biến về nội dung của mô hình.

Tổng kết, đánh giá kết quả mô hình rút ra các bài học kinh
nghiệm. Đề xuất giải pháp nhân rộng và chuyển giao mô
hình canh tác sử dụng tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học có hiệu quả để
phát triển sản xuất tôm càng xanh-lúa bền vững ở vùng đất phèn mặn, có sự
tranh chấp mặn ngọt vùng duyên hải ĐBSCL. Cụ thể, 01 cuộc điều tra nông
hộ về hiệu quả sản xuất tôm-lúa sau khi kết thúc mô hình; 02 báo cáo sơ kết
và tổng kết và 01 Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.
KẾT QUẢ 4

•• Hoạt động 1: Viết báo cáo sơ kết (đánh giá giữa kỳ), rút ra các bài học kinh
nghiệm để có giải pháp thực hiện tốt hơn giai đoạn 2 (năm 2019).
•• Hoạt động 2: Điều tra khảo sát hiệu quả sản xuất tôm-lúa của nông hộ sau
khi kết thúc mô hình.
•• Hoạt động 3: Viết báo cáo tổng kết mô hình để đánh giá hiệu quả thành
công của Dự án, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra những khuyến
nghị để phát triển ổn định, bền vững và nhân rộng mô hình trong những
năm tiếp theo.
•• Hoạt động 4: Tổ chức 01 Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề
“Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình tôm càng xanh-lúa”.
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Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ và
do Chương trình Phát triển LHQ thực hiện từ năm 1992 tại 125 nước nhằm hỗ trợ các
hành động cấp cơ sở góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu. SGP hỗ trợ
kỹ thuật và tài chính trực tiếp cho các Tổ chức xã hội, Tổ chức quần chúng với khoản
tài trợ tối đa 50.000 USD. Các lĩnh vực tài trợ bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học và sử
dụng bền vững, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ các vùng nước quốc
tế, quản lý chất thải và hoá chất khó phân huỷ và quản lý đất bền vững. SGP đã triển
khai ở Việt nam từ năm 1999 với hơn 150 dự án trên 40 tỉnh, thành của các nước.
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