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1. Sự liên kết giữa các lĩnh vực (để giải quyết một số các vấn đề)
Những khó khăn về Nông nghiệp Vùng Đồng 
Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung 
không thể giải quyết đơn lẽ bởi những người 
trong lĩnh vực nông nghiệp. ĐBSCL là một 
khu vực phát triển nổi bật, bền vững và đa 
dạng và có liên quan chặt chẽ đến nông 
nghiệp như:
1) Sinh kế của người dân;
2) Đô thị hóa nhanh;
3) Nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi 

khí hậu;
4) Bảo vệ môi trường;
5) Tiềm năng dồi dào về vật liệu.
6) Doanh nhân (khởi nghiệp và mở rộng quy mô);
7) Quản lý và tái chế chất thải;
8) Du lịch và nông nghiệp/thủy sản.
Khuyến khích nên có sự tham gia của nhiều nhân tố đến từ các lĩnh vực khác nhau để tạo ra sự
đổi mới và sáng tạo lớn. Để đưa ra một định hướng phù hợp và hài hòa cho sự phát triển bền 
vững Vùng ĐBSCL, sự liên kết giữa các lĩnh vực là thiết yếu để hiểu được thực tế Vùng ĐBSCL 
thông qua nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau. Những thông tin đó được tích hợp và
phản ánh vào kế hoạch tổng thể hiện tại và trong tương lai gần. Đại học đa ngành Vùng ĐBSCL có 
thể trở thành một cơ quan mạnh mẽ để thực hiện và giám sát các hoạt động thực tiễn đó.

2. Sự cộng tác giữa Nhà Nước – Doanh Nghiệp – Trường Đại Học (để nâng cao chất lượng)
Để kích thích sự phát triển bền vừng Vùng 
ĐBSCL, cần sự cộng tác hiệu quả giữa ba yếu 
tố quan trọng sau đây; ①Chính quyền địa 
phương, ②Các Doanh Nghiệp, và ③Các 
Trường Đại Học.
Nếu chúng ta muốn thương mại hóa các sản 
phẩm bằng nguyên vật liệu Vùng ĐBSCL, tất 
cả các kiến thức và kinh nghiệm của trường 
đại học và doanh nghiệp phải được sử dụng 
một cách triệt để. Do môi trường nghiên cứu 
và phát triển (R&D) cho các ngành công 
nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phát triển và 
chưa hoàn thiện, đặc biệt là tại các khu vực 
địa phương. Và đối với Đại học, kỹ năng và 
kinh nghiệm về thương mại hóa không bằng 
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các doanh nghiệp. Sự tham gia của Chính quyền Địa Phương cũng rất được mong đợi cho sự phát 
triển bền vững và phổ biến đến cộng đồng.

3. Những sản phẩm/ví dụ điển hình.
Những thí dụ điển hình về các phương 
pháp mới là một trong những cách tốt nhất 
để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và 
góp phần hình thành những ý tưởng mới 
trong các khu vực đó. Đaị Học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã đóng góp rất nhiều cho vùng 
ĐBSCL thông qua chính quyền địa phương 
và hợp tác với các doanh nghiệp.Những sản 
phẩm từ sự cộng tác giữa Trường và Doanh 
Nghiệp điển hình như phân bón hữu cơ 
sinh học, hiện được bà con sử dụng rộng rãi 
vùng ĐBSCL. ĐHCT đang càng ngày càng 
phát triển để hình thành Mô Hình Kiểu Mẫu 
(hợp tác với Chính quyền Địa Phương) để
đem lại lợi ích cho bà con vùng ĐBSCL.
Tất cả đều dựa trên sự khảo sát và đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu như xâm nhập 
mặn trong nông nghiệp/thủy sản.

4. Mạng lưới liên kết liên khu vực
Để hiểu rõ và chia sẻ các thông tin mới về
các khó khăn lớn Vùng ĐBSCL, tất cả 13 
tỉnh thành và các bên liên quan nên hợp 
tác chặt chẽ hơn. Nếu mạng lưới liên kết 
Vùng ĐBSCL không được chặt chẽ, hình 
ảnh thực tế vùng ĐBSCL khó có thể khả
thi. Nếu chúng ta cải thiện và/hoặc phát 
triển Vùng ĐBSCL một cách bền vững, sự
cộng tác của tất cả các tỉnh thành và các 
bên liên quan nên được cải thiện để trở
thành một mạng lưới liên kết chặt. 

5. Trung Tâm Tổng Hợp và Cập Nhật 
Thông Tin
Dựa trên Quyết Định 417/QD-TTG đã đề xuất thành lập một Trung Tâm tổng hợp thông tin và dữ
liệu Vùng ĐBSCL. Để Trung tâm hoạt động tốt nhất, khuyến khích mỗi tỉnh thành nên thành lập 
trung tâm phụ để liên lạc với Trung Tâm Chính. Sau khi nhận được các thông tin mới từ các trung 
tâm phụ, Trung Tâm Chính sẽ đưa ra một số phản hồi tích cực về những dữ liệu đã được tổng 
hợp/phân tích;

1) Cập nhật những thông tin mới về nông nghiệp và môi trường Vùng ĐBSCL,
2) Giám soát tất cả những liên kết, hợp tác giữa các Tỉnh thành, Trường Đại học và các Học

Viện,
3) Đưa nguồn nhân lực với công nghệ cao đến những địa điểm thực tiễn cần thiết để thích 

nghi với sự biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh, và
4) Thảo luận, trao đổi ý kiến về kỹ thuật với các doanh nghiệp, cộng đồng,… và tư vấn cho 

họ, và kết nối họ với các tổ chức quốc tế (nếu cần thiết)
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1. Interdisciplinary Approach (to solve a variety of issues)
Agriculture issues of Mekong Delta Region
(MDR) in general cannot be solved by only 
people in the field of agriculture. MDR is 
an outstanding region of development to 
be considered sustainability and diversity 
related to agriculture such as:
1) Livelihood of the people,
2) High speed/rapid urbanization,
3) Climate change resilient agriculture,
4) Environment conservation,
5) Abundant potentials of local materials,
6) Entrepreneur (start-up and scale-up),
7) Waste management and recycling,and
8) Tourism and agriculture/aquaculture.
It is highly recommended to involve many actors with different disciplines for further innovation 
and creativeness. To make an appropriate and harmonized direction of the MDR sustainable 
development, interdisciplinary approach is indispensable to understand the reality of MDR 
through wide range of specialists of different fields. Those information be integrated and 
reflected into general planning now and near future. University with a variety of disciplines in 
MDR could be a strong body to implement and monitor those field-work activities.

2. Government-Industry-University Collaboration (to enhance quality under a variety of actors)
In order to empower sustainable 
development in MDR, the collaboration 
among the following three important 
partners are effective and efficient;
①Local Governments, ②Industries,
and ③Universities.
If we want to commercialize products 
using local materials in MDR, all 
knowledge and experiences through
university and industry be fully utilized.
This is because the environment of 
research and development (R&D) for
industries is still at growing stage and 
not yet matured especially at local 
areas. And for University it is not well 
experienced commercialization skills
compared to industry. Participation of Local Government is also highly desirable in terms of 
sustainability(upgrading quality) and dissemination to the community.

3. Demonstration/Dissemination of Good Examples
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Visible demonstrations at the sites are 
one of best methods to promote the 
understanding of R&D outputs and 
offer new ideas for communities in 
those areas. Can Tho University(CTU) 
has been contributing to the 
community in MDR through Local 
Governments and Industries. Outputs 
of University-Industry Collaborations 
like fertilizers for agriculture are now 
widely utilized by farmers in MDR. CTU 
is also strengthening to establish
Model Sites in collaboration with Local 
Governments and Industries to 
demonstrate good show cases for the 
communities in MDR.
These are based on investigation and 
evaluation of the climate change effects such as salinity intrusion to agriculture/aquaculture.

4. Network as an inter-regional Approach
To understand and share updated 
information of huge MDR issues, all 13 
provinces and stakeholders are highly 
recommended to strengthen mutual 
cooperation. Without strengthening 
network of all MDR, all current 
integrated real pictures of MDR would 
not be easily possible. If we really 
improve and/or develop MDR with 
sustainability, collaborations of all 
provinces and stakeholders are 
expected to be strengthened under 
strong network. 

5. Updated Information Integrated Center
According to Decision 417/QD-TTG, it is clearly proposed to develop a Center of integrated data 
about MDR. In order to run the Center smoothly, it is recommended that each province sets up 
the province site center to make close communication with the Main Center. After getting 
updated information from each province site center, the Main Center will give each site center
some useful feedback about those integrated/analyzed data under the above network. The 
Main Center itself is desirable to have the following key functions:

1) To share overall updated agricultural and environmental information of MDR,
2) To monitor the all MDR in collaboration with Provinces, Universities and Institutes,
3) To implement human resource development with on-site practices with advanced 

technologies under climate change and rapid urbanization, and
4) To receive a variety of technical consultations from industries, communities and others, 

and advise them, and to link with international bodies (if needed).


