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Seeking Safer Alternatives in Farming Part I 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Vậy có giải pháp gì không hả anh? 
 
Người được phỏng vấn: Hiện nay giải pháp mà Việt Nam đang tập trung là tìm các giải 
pháp thay thế an toàn, thay cho thuốc bảo vệ thực vật, giúp cho Việt Nam không phải phụ 
thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật nữa. Kể từ năm 80 đến nay thì chính phủ Việt Nam đang 
thực hiện các giải pháp, các chương trình tổng hợp phòng trừ dịch hại trên các đối tượng 
cây trồng, để qua đó người dân có thể sử dụng các biện pháp canh tác như bón phân, sử 
dụng giống kháng sâu bệnh, hay các biện pháp thủ công, cơ giới như là bắt sâu, vệ sinh 
đồng ruộng để giảm sâu hại, và từ đó có thể giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việt Nam 
đang sử dụng các chương trình sản xuất nông nghiệp cải tiến, hay các chương trình IPM, 
ICM, tức là quản lý cây trồng tổng hợp, hay là chương trình 3 giảm, 3 tăng, tức là giảm 
thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân bón, giảm nước tưới, tăng năng suất, tăng  hiện quả 
kinh tế, và tăng chất lượng nông sản, để giảm việc lệ thuộc vào thuốc trừ sâu. Giải pháp 
thứ 2 là Việt Nam cũng đang có các chương trình sản xuất  nông sản an toàn, qua đó tập 
trung vào các chương trình tuyên truyền, đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức cho 
người dân, đồng thời nâng cao kiến thức của người dân về thuốc bảo vệ thực vật, để từ 
đấy người dân hiểu và sử dụng một cách hợp lý hơn, để vừa bảo vệ được cây trồng, vừa 
có thể giảm được lượng thuốc bảo vệ thực vật. Giải pháp thứ ba mà nhà nước cũng đang 
khuyến khích các tổ chức, các cơ quan nghiên cứu, đầu tư, nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật anh toàn, như các thuốc sinh học, thuốc thảo mộc để 
thay thế cho các loại thuốc bảo vệ thực vật hoá học độc hại, để giảm bớt tác động đến 
môi trường của các thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 
English Translation:  
 
Interviewer: So what are the solutions? 
 
Interviewee: Vietnam is currently seeking safe alternatives to fertilizers, which permits 
us to be independent [of fertilizers]. Since the 1980s, the Vietnamese government has 
initiated pest-control programs, which allows Vietnamese farmers to exercise methods 
such as [cultivating] pest-control plants, or other manual methods such as catching pests 
or cleaning crop fields. Vietnam has utilized more progressive agricultural programs, 
such as ICM or IPM, which are integrated plant management programs, and “Three 
Reductions, Three Gains” program, which is to reduce production costs, improve 
farmers’ health, and protect the environment in irrigated rice production in Vietnam 
through the reduced use of seeds, nitrogen fertilizer, and pesticides. The second solution 
that Vietnam has launched is safe agricultural production programs, which focus on 
promoting knowledge and proper use of fertilizers. Farmers thus can understand how to 
use fertilizers appropriately, so as to protect their plants while downsizing the use of 
fertilizers. The third solution that the government encourages is to use organic fertilizers 



such as biofertilizers to replace harmful chemical ones, which will dampen their effect on 
the environment.  
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