Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Thăm và Làm Việc
Với CTCP Nam Việt
Chiều 17/2/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng
đoàn công tác của Bộ đến khảo sát vùng nuôi cá tra và làm việc với CTCP Nam Việt. Tham gia
cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đoàn công tác đã đến tham quan khu vực ươm giống từ cá bố mẹ và vùng nuôi cá tra của CTCP
Nam Việt. Đây là vùng nuôi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ nano của Nhật vào việc nuôi
cá tra, công nghệ này mới chỉ được áp dụng thành công ở các ao nước tù ở Hải Phòng, Quảng
Ninh, … giúp giảm tỷ lệ hao hụt, không cần thay nước trong ao, bảo vệ môi trường và tăng tính
hiệu quả ít nhất 10% so với phương pháp nuôi bình thường.
Sau đó đoàn công tác đã tham gia buổi họp tại trụ sở CTCP Nam Việt để trao đổi một số vấn đề
liên quan đến ngành cá tra nói chung và định hướng phát triển của CTCP Nam Việt.
Về định hướng phát triển vùng nuôi cá nguyên liệu, hiện tại Nam Việt có 21 vùng nuôi dàn trải
trên 3 tỉnh, việc đầu tư vào 600 ha vùng nuôi Bình Phú giúp tập trung sản xuất theo quy mô lớn sẽ
thuận lợi hơn cho áp dụng khoa học công nghệ, tạo vùng nuôi điển hình cho ngành cá tra và khu
vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, tạo công ăn việc làm cho người dân ở xã Bình Phú, huyện Châu
Phú. Tính khả thi của dự án này cao do Nam Việt có thị trường vững mạnh, hoạt động trong nghề
trên 20 năm, có nền tảng vững chắc: 4 nhà máy sản xuất, nhà máy bao bì, thức ăn, dầu cá bột cá,
và việc xây dựng mô hình khép kín từ lựa chọn cá bố mẹ đến ươm đến nuôi thương phẩm giúp
Nam Việt tự tin rằng mô hình này sẽ có tính khả thi cao. Ngoài ra, dự án cũng nhận được sự ủng
hộ cao của chính quyền địa phương: tỉnh, huyện, người dân.
Về tiến độ dự án, dự án được khởi công ngày 8/1/2019 và thời gian dự kiến hoàn thành 2 năm.
Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng gần 500ha, công tác đào hầm, xây dựng cơ sở hạ tầng
khoảng 30%, công tác thử nghiệm các loại công nghệ, xử lý môi trường của Nhật đang thí nghiệm
kiểm chứng. Công nghệ ương giống Isarel đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế. Dự kiến xây dựng vào
tháng 4/2019. Nguồn giống bố mẹ đã có đầy đủ, đang nuôi rải rác ở một số cơ sở cũ của công ty.
Đã làm chủ được quy trình sinh sản cá bố mẹ.
CTCP Nam Việt đã đưa ra một số đề xuất hỗ trợ đối với dự án như:
•
•
•
•

Xây dựng mở rộng 2 kênh 11, 12 kéo từ dự án đến Nam kênh 10, đi qua vùng đất lúa 3 vụ.
Để quá trình lưu thông nước về dự án và tàu thuyền vận chuyển được thuận lợi.
Xây dựng nâng cấp 5 cây cầu. Đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật tư hàng hóa phục vụ dự
án.
Nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông đường bộ.
Hỗ trợ các chính sách tài chính trong khuôn khổ Nghị Định 57

Về phía Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, ông bày tỏ sự phấn khởi vì được thăm trại nuôi của Nam
Việt với quy mô rộng và là trại nuôi đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 cho cá tra Việt Nam. Bộ
trưởng đồng ý hướng đi của Nam Việt là đúng xu hướng, sản xuất chuỗi mới có thể làm chủ được
giá trị. Quy mô sản xuất của Nam Việt nếu làm trọn vẹn dự án sẽ có thể chiếm 20-30% thị phần
ngành cá tra. Ông rất đồng tình với mục đích yêu cầu của Nam Việt, thời điểm, tiến độ dự án và
sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan có thể hỗ trợ Nam Việt hoàn thành dự án.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm của đoàn công tác tại CTCP Nam Việt:
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