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Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Anh đã đi được bao nhiêu nước rồi, để xem nền nông nghiệp Việt Nam và 
nền nông nghiệp các nước khác nhau như thế nào? 
 
Người được phỏng vấn: Anh đã đi được khá nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, 
Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, hay các nước châu Âu như Pháp, Thụy 
Sĩ, châu Úc như là Úc, hoặc New Zealand, hoặc các nước như Ghana và nhiều nước khác. Có thể 
nói rằng Việt Nam học tập được nhiều nhất về nền nông nghiệp là của các nước có điều kiện tự 
nhiên tương tự với Việt Nam, đặc biệt là về thời tiết, khí hậu, cũng như truyền thống canh tác. 
Một số nước có nền nông nghiệp khá giống với Việt Nam như Úc, New Zealand, một số nước 
khác như là Trung Quốc, vừa có điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội giống với Việt Nam, đặc 
biệt giúp Việt Nam rất nhiều trong công tác quản lý về cả mặt kĩ thuật lẫn quản lý sản xuất, để 
nâng cao hiệu quả sản xuất. 
 
Người phỏng vấn: Anh lấy ví dụ xem nào. Những kinh nghiệm gì chúng ta có thể học hỏi được? 
 
Người được phỏng vấn: Ví dụ như Trung Quốc, ta có thể học được kinh nghiệm về các loại 
giống cây trồng, các kinh nghiệm canh tác, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Ở Trung 
Quốc hiện nay thì trình độ của nông dân cũng tương tự như ở Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã 
có những cơ chế, chính sách để giúp người dân nâng cao nhận thức, đặc biệt là các chính sách 
khuyến nông, khuyến khích tổ chức sản xuất, giám sát chất lượng nông sản, hay là quy hoạch các 
vùng sản xuất dựa theo các điều kiện đặc thù về mặt tự nhiên của các vùng sản xuất. Ví dụ như 
quy hoạch các vùng trồng cây ôn đới ở các vùng núi cao ở Trung Quốc như Côn Minh, hoặc quy 
hoạch các vùng có điều kiện thuận lợi để sản xuất các cây nhiệt đới như là các vùng trồng mía 
tập trung như Vân Nam.  
 
Người phỏng vấn: Quy hoạch rồi làm gì? 
 
Người được phỏng vấn: Quy hoạch xong rồi người ta sẽ tổ chức sản xuất để khai thác theo lợi 
thế của vùng đó. Người ta phải có các chính sách để phát triển. Ví dụ như khi phát triển vùng 
chè, thì phải có các biện pháp đồng bộ cho phát triển cây chè, ví dụ như phát triển trồng trọt, phát 
triển chăm sóc, phát triển các nhà máy chế biến, rồi các dịch vụ đầu tư đi kèm, ví dụ như là sản 
xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí là sản xuất các loại phân bón chuyên trị cho cây 
chè, hoặc là tận dụng các loại phế phẩm phụ của chè để nâng cao giá trị. 
 
Người phỏng vấn: Các loại rau ăn hàng ngày thì quy hoạch kiểu gì? 
 
Người được phỏng vấn: Các loại rau ăn thì... 
 
Người phỏng vấn: Em nghe nói các loại rau đấy mới là các loại rau nhiều thuốc sâu nhất. 
 



Người được phỏng vấn: Các loại rau ăn hàng ngày hiện nay thì do đặc thù là không có các trang 
trại lớn như các nước châu Âu, mà ở Việt Nam thì số lượng nông dân tham gia sản xuất rất là 
nhiều, và lượng đất canh tác của mỗi hộ thì rất là ít. Ví dụ như ở miền Bắc thì mỗi hộ chỉ có 
khoảng 0,2 hecta đất toàn bộ, trong đó đất trồng rau thì chỉ có vài trăm mét vuông. Chính vì thế 
nên trong khi quy hoạch, các vùng sản xuất thường phải bao gồm rất nhiều hộ dân sinh sống và 
sản xuất. Chính vì thế nên trong khi quy hoạch thì việc đầu tiên phải làm là lựa chọn các vùng 
đất an toàn, không bị lẫn các loại kim loại nặng, hay thuốc trừ sâu. Nhưng mà sau quy hoạch thì 
việc tổ chức sản xuất thì phải liên kết người dân lại thành một hệ thống tổ chức sản xuất chung 
để có thể giám sát được quy hoạch. Vì thế nên Việt Nam đang nghiên cứu để hình thành các tổ 
chức liên kết, ví dụ như các nhóm, hội nông dân, tạo liên kết giữa các hội nông dân, hay là các 
hợp tác xã sản xuất rau an toàn, để thông qua đó có được các đầu mối có thể chịu trách nhiệm về 
chất lượng sản phẩm. Từ đó, người giám sát này sẽ chịu trách nhiệm về mặt kĩ thuật, hướng dẫn 
nông dân, cũng như chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. 
 
Người phỏng vấn: Đã có những dự án như thế được triển khai chưa ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Hiện nay có một số dự án đã được triển khai, nhưng phần lớn là ở 
trong quy mô thí điểm – theo diện hẹp và một số đã xây dựng được mô hình theo diện rộng, triển 
khai việc giám sát chất lượng. Trong việc quản lý, thì ngành nông nghiệp Việt Nam đã bắt đầu 
ban hành và xây dựng những chương trình thực hành nông nghiệp tốt là GAP, tức là Good 
Agricultural Productive ở Việt Nam để tổ chức và giám sát chất lượng sản xuất. Thông qua các 
này tổ chức, tập huấn cho người dân hiểu về việc giám sát chất lượng, và sử dụng các loại vật tư 
an toàn như các loại phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật ít độc, thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học. 
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: How many countries have you visited, [I so ask] to see how agriculture in Vietnam 
is different from that in other countries?  
 
Interviewee: I have been to quite many countries in the world, including Vietnam, China, 
Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, and European countries such as France, Switzerland, 
countries on the Australian continent as such as Australia or New Zealand, or countries like 
Ghana, and many others. It can be said that Vietnam learns the most regarding agriculture from 
countries whose natural conditions are similar to Vietnam, especially in terms of weather, 
climate, as well as traditional cultivation practices. Several countries that have a similar 
agriculture to Vietnam, such as Australia, New Zealand, and other countries like China, are 
similar to Vietnam in both natural and social conditions; especially [they] have helped Vietnam a 
lot in terms of technical and operation management so as to improve [agricultural] production 
efficiency. 
 
Interviewer: Please give some examples. What experiences have we been able to learn [from 
those countries]? 
 



Interviewee: From China, for instance, we have been able to learn [from China] experiences 
regarding plant species, cultivation experiences, and use of pesticides. The level [of skills and 
knowledge ] of farmers in China today is just as similar as that of ours, but China has issued 
policies and employed mechanisms to help [Chinese] people improve [their] awareness, 
especially policies regarding agricultural extension,1 promoting production organization, 
supervising agricultural product quality, or planning production regions according to distinctive 
natural conditions of the regions. For examples, [there have been policies regarding] the planning 
of temperate plant cultivation areas in mountainous regions in China such as Kumming, or the 
planning of areas with advantageous conditions for the production of tropical plants such as the 
sugarcane focus areas in Yunnan. 
 
Interviewer: What do [they] do after planning? 
 
Interviewee: After having planned [these projects], people would organize production in order 
to make use of the advantages of those areas. They must also have a set of development policies. 
For example, when developing tea cultivation areas, they must have a set of methods to promote 
the development of the crop [tea] in each and every one of its aspects, for instance, cultivation 
development, crop care development, processing facility development, and associated investment 
services, such as pesticide production, even production of tea special fertilizers, or utilize tea by-
products to enhance its value. 
 
Interviewer: How do [people] develop agricultural plans for vegetables that [we] use in daily 
cooking? 
 
Interviewee: Vegetables… 
 
Interviewer: I have heard that it is those kinds of vegetables that contain the most pesticides.  
 
Interviewee: That the vegetables [we] use today in daily cooking [contain a lot of pesticides] is 
because of [Vietnam’s] specific characteristics of not having large [vegetables] farms like in 
European countries, that there is a large number of farmers in Vietnam who are active 
participants in the production [of vegetables] while the cultivation land allotted to each family is 
extremely limited. For example, in the North, every family has a total of about 0.2 hectare2 of 
land, of which the land for vegetables cultivation is only a few hundreds of squared meters. For 
that reason, when developing [agricultural] plans, production areas usually have to include many 
families who would live and participate in agricultural production there. For that reason, when 
developing [agricultural] plans, the first task [we] must do is to pick out the [agriculturally] safe 
pieces of land that doesn’t contain any mixture of heavy metals or pesticides. However, after 
having developed the plans, in order to organize production, [we] have to gather all the people 

                                                 
1 Khuyến nông (agricultural extension), a common shorthand for khuyến khích nông nghiệp (lit. “encourage 
agriculture”), refers to the application of scientific research and new knowledge to agricultural practices through 
farmer education in developing countries. 
Source: Gwyn E. Jones & Chris Garforth. (1998). “Chapter 1 - The history, development, and future of agricultural 
extension.” In Improving agricultural extension: A reference manual. Eds. B. E. Swanson, R. P. Bentz, & A. J. 
Sofranko. Food & Agriculture Organization of the UN (FAO). 
 
2 1 hectare = 10,000 squared meters 



[who live in the same production area] together to form a network of communal production 
organization so that [we] could supervise [our] plans. Therefore, Vietnam has been putting a lot 
of research into forming networking organizations – for example, farmer groups, farmer 
communities, developing networks among [these] farmer groups, or among cooperatives that 
produce “safe” vegetables, so that through these networks, [we] can establish the main parties 
that will be responsible for quality of the products [produced in each group or each area]. 
Consequently, this supervising party will be responsible for guiding farmers in terms of 
technology, as well as responsible for product quality towards mass consumers.  
 
Interviewer: Have any of these plans been put into effect yet? 
 
Interviewee: At the present, some of [these] plans have been put into effect; however, the 
majority of them are still being applied on an experimental scale – small scale, and some have 
developed into large-scale models where quality supervision can be applied. In regards of the 
management [of these plans], the agricultural branch in Vietnam has begun to issue and develop 
decent agriculture practice programs such as GAP, that is Good Agricultural Productive in 
Vietnam in order to organize and supervise production quality. Through there organizations, [we 
can] coach [our] farmers in how to oversee the quality [of their products], and how to use 
[agriculturally] safe materials like fertilizers and less-toxic pesticides, [or] biopesticides.  
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