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Hội thảo- Tập huấn  

“Phương pháp xác định, đánh giá và cải thiện độ mặn cho đất nông nghiệp” 

 

 

Trong 2 ngày 12/6/2020 và 18/06/2020, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức Hội thảo – Tập 

huấn “Phương pháp xác định, đánh giá và cải thiện độ mặn cho đất nông nghiệp”. Hội thảo 

đã thu hút sự tham dự của gần 90 đại biểu là cán bộ địa phương thuộc các Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi, Phòng Nông nghiệp các huyện, Trung tâm, Trạm khuyến 

nông thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) như: Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh, và một số 

doanh nghiệp địa phương có quan tâm đến tình hình hạn mặn. 

 

  

  

Toàn cảnh Hội thảo- Tập huấn "Phương pháp xác định, đánh giá và cải thiện độ mặn cho 

đất nông nghiệp" tại Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 

 

 



Mùa khô năm 2020, vùng ĐBSCL đã đối mặt với tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập nặng 

nề, gây nhiều thiệt hại và khó khăn cho cộng đồng, đặc biệt người dân sống ở vùng ven biển. Vì 

vậy, Hội thảo "Phương pháp xác định, đánh giá và cải thiện độ mặn cho đất nông nghiệp" được 

tổ chức với mục tiêu trang bị cho cán bộ nông nghiệp địa phương các tỉnh khu vực ĐBSCL các 

kiến thức cũng như kỹ năng liên quan đến cách xác định, đánh giá độ mặn trong đất và nước và 

một số giải pháp nhằm cải thiện độ mặn trong đất, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng một số sản 

phẩm phân bón thế hệ mới giúp cải tạo đất mặn và bảo vệ cây trồng trong điều kiện mặn. 

 

  

  

Các diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc theo dõi, đánh giá và quản lý 

mặn trong điều kiện đất canh tác nông nghiệp ở ĐBSCL 

 

 

Tại Hội thảo- tập huấn, đại biểu đã nghe báo cáo về các vấn đề:  

1/ Quản lí đất trước và sau khi đất bị nhiễm mặn trên cây lúa và cây rau màu 

2/ Thông tin hướng dẫn về một số sản phẩm phân bón thế hệ mới giúp cải tạo đất mặn và 

bảo vệ cây trồng trong điều kiện mặn 

3/ Tập huấn phương pháp thu mẫu, xác định và đánh giá độ mặn trong nước và đất: thu 

mẫu và xác định mẫu ở điều kiện ngoài đồng, thực hành trích và đo độ mặn của đất 

 



Các đại biểu cũng tích cực thảo luận, chia sẻ về tình hình hạn mặn tại địa phương và đề 

xuất những giải pháp chủ động ứng phó với hạn mặn, cũng như những kế hoạch mang tính chiến 

lược để thích ứng với tình trạng hạn mặn trong tương lai, giảm thiểu các tác động và từng bước 

phục hồi các tổn thương cho vùng ĐBSCL hướng đến sự phát triển bền vững. 

  

  

Các đại biểu tham dự tập huấn trực tiếp thực hành xác định độ mặn của đất theo phương 

pháp được các diễn giả hướng dẫn, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến và 

 chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý mặn cho đất nông nghiệp 

 

Hội thảo- Tập huấn đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Thông qua hội thảo – tập huấn lần 

này các cơ quan địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị Bộ môn  Khoa học Đất – Khoa Nông 

nghiệp triển khai tập huấn với các chủ đề khác cho cán bộ kỹ thuật đang công tác tại địa phương. 

Ban tổ chức hy vọng những buổi tập huấn chuyên môn như thế này sẽ là cầu nối duy trì mối quan 

hệ hợp tác lâu dài giữa đơn vị, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và các cơ quan quản 



lý nông nghiệp ở các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Kết thúc Hội thảo- Tập huấn, Ban tổ chức đã tổng 

kết và trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự.  

 

  

  

Đại biểu tham dự tập huấn được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn và chụp 

ảnh lưu niệm sau khi tập huấn kết thúc 


