
 

Lời cảm ơn 

 

“Tài liệu tập huấn IPM trên lúa” cho cả nông dân và cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình IPM trên lúa để 

giải quyết bùng phát dịch rầy nâu” tại đồng bằng sông Cửu Long, đây là dự án đồng tài 

trợ bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và 

CropLife International. Dự án được triển khai tại ba tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu 

Giang, trong khuôn khổ chương trình “Better Rice Initiative Asia” (BRIA) của GIZ. Dự án 

được đăng ký với bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tại quyết định số 2448/QĐ-

BNN-HTQT vào ngày 17 tháng 6, 2016. Cục BVTV được chỉ định triển khai dự án.  

“Tài liệu tập huấn IPM trên lúa” được xây dựng nhờ sự đóng góp của các đối tác dự án 

cùng với các chuyên gia Việt Nam và quốc tế. Nội dung của các bài tập huấn được biên 

soạn bởi nhóm chuyên gia của CropLife International và GIZ, Viện lúa đồng bằng sông 

Cửu Long (CLRRI) và Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam (SRPPC). Các tác giả 

chính bao gồm:  

- Tiến sĩ Roy Bateman: Tư vấn của GIZ, điều phối biên soạn và biên tập bản tiếng 

Anh 

- Tiến sĩ Hồ Văn Chiến: SRPPC, biên tập bản tiếng Việt 

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Lộc: CLRRI 

- Tiến sĩ Trần Thị Kiều Trang: CLRRI 

- Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Huân: CLRRI 

Lời cảm ơn đặc biệt gửi tới tiến sĩ Keith Jones từ CropLife International vì sự hướng 

dẫn và luôn hỗ trợ trong quá trình biên soạn, cũng như anh Trịnh Vi Siêu từ GIZ đã 

tổng hợp và biên tập các bài tập huấn, cũng như phát triển các sổ tay minh họa cho 

nông dân.  

“Tài liệu tập huấn IPM trên lúa” có tư liệu và hình ảnh từ các nguồn mở, của CropLife 

International, IRRI, FAO và các cơ quan khác, đã được sử dụng trong các chương trình 

huấn luyện IPM nhiều năm trước đây. Để áp dụng phù hợp cho canh tác lúa tại đồng  



 

bằng sông Cửu Long, các Chi cục BVTV Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu Giang đã có 

những đóng góp hết sức quan trọng. Trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ông 

Trần Quang Giàu và ông Trần Ngọc Thể vì luôn hỗ trợ và tư vấn cho chúng tôi. Cuối 

cùng, nếu thiếu việc đào tạo các cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh bởi Trung tâm BVTV phía 

Nam, việc huấn luyện nông dân và đại lý không thể thực hiện được. Và lời cảm ơn đặc 

biệt tới ông Lê Quốc Cường, giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam, vì luôn giúp đỡ và 

hỗ trợ vô vị lợi cho dự án.  
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