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LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhóm nghiên cứu tri thức địa
phƣơng và cộng đồng nhân dân ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai và
ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đã nhiệt tình dành thời gian quý báu
để tham gia và chia sẻ tri thức của địa phƣơng. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn
chân thành đến UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai và UBND xã Đông Thắng,
Huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cùng các Ban, Ngành liên quan đã giúp đỡ chúng
tôi trong suốt thời gian thực hiện chƣơng trình nghiên cứu này. Chúng tôi cũng xin
gửi lời cảm ơn tới chƣơng trình Đất, Nƣớc và Hệ Sinh Thái (WLE Greater Mekong)
đã hỗ trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ của chƣơng trình nghiên cứu. Bên cạnh
đó, sự hỗ trợ từ Viện nghiên cứu BĐKH và Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ và tập
thể cán bộ Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nƣớc cũng là nguồn động
viên lớn để chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.
Chúng tôi khẳng định báo cáo phản ánh quan điểm của nhóm nghiên cứu và
không phản ánh quan điểm của các cơ quan và tổ chức hỗ trợ.
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Tính cấp thiết và bối cảnh của chƣơng trình nghiên cứu
Đồng bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam là phần cuối hạ lƣu thuộc Lƣu vực
Sông Mê Công trƣớc khi chảy ra Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Tổng diện tích tự
nhiên của đồng bằng là 3,9 triệu ha, chiếm khoảng 12% của tổng diện tích cả nƣớc,
trong đó 2,4 triệu ha đất hiện đang sử dụng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
và 0,4 triệu ha cho lâm nghiệp. Năm 2009, vùng Đồng bằng là nơi cƣ trú của 18,6
triệu ngƣời. Đồng bằng Sông Cửu Long đƣợc xem là vùng sản xuất nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản lớn nhất và cũng là một vùng đất ngập nƣớc lớn nhất của đất
nƣớc (Tuấn và Guido, 2007).
Nhằm gia tăng sản lƣợng nông nghiệp nhƣ là một trong những mục tiêu quốc
gia trong ba thập kỷ qua, nhiều dự án kiểm soát nƣớc ở ĐBSCL đã đƣợc phát triển để
cải tạo và phát triển tƣới tiêu, cấp nƣớc sinh hoạt, công trình hạ tầng ngăn mặn và
chống lũ ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Các công trình thủy lợi từ đó đƣợc tiến hành
xây dựng tại ba vùng địa lý riêng biệt (vùng ngập sâu, vùng giữa và vùng ven biển)
với các chức năng nâng cao kinh tế và phục vụ đời sống ngƣời dân sinh sống trong
vùng. Bên cạnh những lợi ích mang lại, các công trình đồng thời có những tác động
tiêu cực đến chất lƣợng và số lƣợng nƣớc, điều này đe dọa sinh kế và cuộc sống của
ngƣời dân ở khu vực. Tuy nhiên, nhận thức về tác động của các hoạt động phát triển
cũng nhƣ các tác động của yếu tố tự nhiên đến sinh kế và môi trƣờng của các cộng
đồng địa phƣơng còn hạn chế.
Tri thức địa phƣơng là những kinh nghiệm đƣợc ngƣời dân địa phƣơng đúc kết
qua nhiều thế hệ trong suốt quá trình ứng xử với môi trƣờng địa phƣơng, nguồn tri
thức này vẫn đang đƣợc sử dụng và phát triển qua các thế hệ. Tri thức địa phƣơng
phản ánh góc nhìn của ngƣời dân địa phƣơng về cuộc sống và có ảnh hƣởng lớn đến
nhận thức của cộng đồng địa phƣơng vì đây là những kiến thức đƣợc toàn thể cộng
đồng công nhận. Dựa trên quan điểm này chúng tôi triển khai thực hiện dự án “Nhận
thức của ngƣời dân ĐBSCL về tài nguyên thủy sản Sông Mê Công” tại 02 địa điểm
nghiên cứu thuộc Tp Cần Thơ (vùng giữa) là (i): Có hệ thống quản lý thủy lợi - ấp
Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai; và (ii): Không có hệ thống quản lý
thủy lợi - ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, nhằm tìm hiểu tri thức địa
phƣơng về mối quan hệ giữa nguồn tài nguyên thủy sản với các hoạt động phát triển
tại địa điểm nghiên cứu. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm mục đích giúp tăng cƣờng
năng lực cho ngƣời dân địa phƣơng trong các quá trình ra quyết định và đƣa ra ý
kiến, quan điểm của cộng đồng, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ. Ngoài ra, cộng
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đồng có thể đề ra nhiều giải pháp riêng của họ trong việc sử dụng bền vững tài
nguyên nƣớc ở ĐBSCL nói chung, địa phƣơng nói riêng.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 Mục tiêu tổng quát:
Nghiên cứu nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng địa phƣơng trong môi
trƣờng bình đẳng và khuyến khích họ tham gia vào nghiên cứu và sử dụng tri thức địa
phƣơng.
 Mục tiêu cụ thể:
-

Tƣ liệu hóa các tri thức địa phƣơng liên quan đến cuộc sống hàng ngày của

ngƣời dân ĐBSCL nhƣ: đánh bắt, gieo trồng, lịch sử hình thành, văn hóa truyền
thống, vai trò phụ nữ,...;
- Xây dựng năng lực và nâng cao tiếng nói của cộng đồng để tham gia quản lý
tài nguyên thiên nhiên ở các khu vực dự án;
- Nâng cao vai trò phụ nữ trong quản lý tài nguyên nƣớc và thúc đẩy công bằng
giới trong công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
1.3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
a. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu tại 02 vùng:
+ Vùng đang sử dụng đê bao, cống thủy lợi - Ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh,
huyện Thới Lai;
+ Vùng chƣa có hệ thống đê bao - Ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ
Đỏ, Tp Cần Thơ. Địa điểm đại diện cho hệ sinh thái vùng giữa của ĐBSCL trong thời
gian năm 2015.
Nghiên cứu về các tri thức địa phƣơng liên quan đến việc sử dụng và quản lý
tài nguyên nƣớc.
b. Giới hạn nghiên cứu
Vùng nghiên cứu: 02 ấp
Thời gian nghiên cứu: tháng 1 – tháng 12, năm 2015
Thành phần tham gia nghiên cứu: 12 đại diện ở mỗi cộng đồng nghiên cứu
Nghiên cứu tập trung đến khía cạnh quản lý và sử dụng tài nguyên của địa
phƣơng, và vai trò phụ nữ trong các quá trình đó.
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1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu Thai Baan (nghiên cứu tri thức
địa phƣơng thực hiện bởi ngƣời dân địa phƣơng). Phƣơng pháp nghiên cứu này gần
đây đã trở thành một cách tiếp cận mới khác với hình thức nghiên cứu thông thƣờng
(ngƣời thực hiện nghiên cứu là ngƣời dân địa phƣơng thay vì các nhà nghiên cứu hay
nhà khoa học) nhằm khám phá kiến thức địa phƣơng của ngƣời dân về môi trƣờng và
cách họ tƣơng tác với nó. Những năm gần đây phƣơng pháp này bắt đầu phát triển
thành một phƣơng pháp phù hợp hơn so với các phƣơng pháp nghiên cứu thông
thƣờng nhằm phát hiện mối quan hệ giữa những kiến thức của ngƣời dân về môi
trƣờng và sự tƣơng tác của họ với môi trƣờng.
Phƣơng pháp này giúp tƣ liệu hoá kiến thức của ngƣời dân về sự phức tạp và
biến động của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, những cách thức họ sử dụng các
nguồn tài nguyên, và nền kinh tế xanh mà cộng đồng đang phụ thuộc vào. Nghiên
cứu này có ý nghĩa cơ bản đối với ngƣời dân địa phƣơng vì họ có cơ hội "viết" lên
những câu chuyện riêng về cách họ hiểu về môi trƣờng, sự tƣơng tác với môi trƣờng
và làm thế nào để cùng tồn tại hài hòa với nó. Về mặt phƣơng pháp luận, Thaibaan là
phƣơng pháp nghiên cứu mà có sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan so với
các phƣơng pháp thông thƣờng (Chambers 1997). Ngƣời dân ở hai ấp Đông Thắng và
Thới Bình A chọn những gì họ muốn tìm hiểu, trực tiếp triển khai, thu thập thông tin,
thảo luận, phân tích và viết báo cáo kết quả. Và các thành viên của nhóm nghiên cứu,
họ đƣợc gọi là những Nghiên Cứu Viên (NCV), do chính cộng đồng lựa chọn để đại
diện cho ý kiến của họ về các lĩnh vực khác nhau. Các NCV thu thập dữ liệu về cuộc
sống hàng ngày: nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch mùa màng và
rau màu, thay đổi chế độ thủy văn, phân công lao động, sự tham gia trong quản lý và
sử dụng tài nguyên nƣớc,v.v. Vì vậy, quá trình nghiên cứu không đƣợc tách rời khỏi
thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Các nghiên cứu viên đƣợc cán bộ dự án tập huấn cung
cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thu
thập thông tin về kiến thức bản địa và hệ thống hóa, tài liệu hóa các thông tin đó.
Nghiên cứu Thaibaan cũng sử dụng các phƣơng pháp phổ biến nhƣ phỏng vấn sâu,
phỏng vấn bảng hỏi, thảo luận nhóm…
Ngoài ra, một điểm khác của nghiên cứu này là việc áp dụng phƣơng pháp
nghệ thuật “Ảnh Kể Chuyện” (Photovoice) vào hoạt động phát triển cộng đồng.
Thông qua những bức ảnh từ chính nhóm NCV thực hiện, họ đƣợc nói lên những vấn
đề đang tồn tại tại địa phƣơng. Bên cạnh đó, buổi triển lãm ảnh còn nêu ra các kết
quả, cũng nhƣ thực trạng về môi trƣờng và xã hội tại địa phƣơng nghiên cứu. Phƣơng
pháp này đƣợc phát triển năm 1992 bởi Caroline C.Wang, University of Michigan, và
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Mary Ann Burris, nghiên cứu viên của trƣờng Oriental and African Studies (SOAS)
thuộc Đại Học London. Các NCV đƣợc giao máy ảnh và tập huấn về các kỹ năng sử
dụng máy ảnh và kể chuyện. NCV tự chụp ảnh và kể chuyện, cán bộ nghiên cứu chỉ
hỗ trợ vào việc nhận xét các bức ảnh và câu chuyện mà NCV kể. Từ những bức ảnh
và các câu chuyện của cộng đồng địa phƣơng, các vấn đề đƣợc nêu ra vừa là tiếng nói
của họ, vừa có thể chia sẽ và nâng cao nhận thức của khán giả (những ngƣời xem ảnh
trong buổi triển lãm ảnh). Các vấn đề này phần nào có thể đóng góp trong sự thay đổi
nhận thức cũng nhƣ hoạch định chính sách liên quan đến vấn đề mà các câu chuyện
truyền đạt.
Chương trình nghiên cứu được tiến hành gồm các bước:
Lựa chọn địa bàn nghiên cứu
Địa bàn nghiên cứu đƣợc lựa chọn là 02 địa bàn ấp phải nằm trong vùng giữa
của ĐBSCL (Cần Thơ là một lựa chọn). Địa bàn nghiên cứu có điều kiện khác nhau
về mặt công trình (01 có công trình thủy lợi, 01 không).
Lựa chọn nghiên cứu viên
Nhóm nghiên cứu viên gồm 12 ngƣời/cộng đồng, đƣợc chọn từ các hộ dân
trong ấp theo tiêu chí: đại diện cho các lứa tuổi lao động, dân tộc, giới, đồng thời
nghiên cứu viên cần đáp ứng yêu cầu phải có kinh nghiệm nhất định, sự hiểu biết về
địa phƣơng và về vấn đề quản lý tài nguyên nƣớc. Tuy nhiên, nhóm NCV của ấp
Đông Thắng đƣợc lựa chọn dựa trên một tiêu chí bắt buộc là nữ giới nhƣ các mục tiêu
của dự án.
Tập huấn nghiên cứu viên
Cán bộ dự án tập huấn, cung cấp các khái niệm, kiến thức và kỹ năng cần thiết
cho 24 thành viên nghiên cứu ở 2 cộng đồng về các kỹ năng: lắng nghe, ghi chép;
làm việc nhóm; suy luận, đặt câu hỏi; kỹ thuật phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh, kể
chuyện…
Cán bộ dự án giúp nghiên cứu viên cộng đồng chọn chủ đề nghiên cứu
Chủ đề và các câu hỏi nghiên cứu cụ thể đều do nhóm nghiên cứu viên quyết
định. Chủ đề nghiên cứu xoay quanh việc quản lý, sử dụng tài nguyên nƣớc nông
nghiệp tại địa phƣơng. Từ bƣớc này trở đi, phƣơng pháp kể chuyện bằng hình ảnh
(photovoice) đƣợc sử dụng nhằm thúc đẩy nghiên cứu viên chủ động đƣa ra các vấn
đề tại địa phƣơng.
Xác định các thông tin thu thập ở từng chủ đề
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Đối với từng chủ đề, các nghiên cứu viên cùng nhau thảo luận theo nhóm nhỏ
(3-4 ngƣời) và thảo luận bằng cách vận dụng các kĩ năng phỏng vấn, quan sát, ghi
chép, hỏi ý kiến ngƣời có kinh nghiệm để xác định các thông tin cần thu thập. Thông
tin sau khi thu thập sẽ đƣợc các nhóm nhỏ trình bày cho cả nhóm nghiên cứu (bằng
hình vẽ hoặc bảng biểu) để góp ý. Mọi ý kiến đóng góp đều đƣợc báo cáo viên tiếp
thu, giải trình. Những ý kiến bất đồng đều đƣợc ghi nhận và phải đƣợc sự thống nhất
trong nhóm hoặc có ý kiến đồng thuận của ngƣời có hiểu biết nhất trong ấp trƣớc khi
đi đến thống nhất.
Tiến hành nghiên cứu
Trong thời gian triển khai hoạt động nghiên cứu, định kỳ hàng tháng nhóm cán
bộ dự án đến làm việc cùng với các nghiên cứu viên tại địa điểm dự án khoảng 03
ngày. Kết thúc mỗi tháng nghiên cứu, nhóm cán bộ hỗ trợ và nhóm nghiên cứu sẽ lên
kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.
Hội thảo
Hội thảo đƣợc tổ chức 02 lần vào khởi động và hội thảo cuối kỳ với sự tham
gia của đại diện chính quyền và cơ quan quản lý chuyên ngành các cấp, để nghe và
góp ý cho báo cáo kết quả nghiên cứu do các nghiên cứu viên trình bày. Sau khi tất cả
các thông tin đã đƣợc thu thập và hệ thống hóa, dự thảo cuối cùng đƣợc các nghiên
cứu đƣợc các cơ quan hữu quan để ý kiến. Báo cáo cuối cùng đƣợc gửi đến các cơ
quan có liên quan cấp Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng và cấp ban ngành liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện, Ủy ban nhân dân xã, các mạng lƣới:
Mekongnet, Mạng lƣới sông ngòi Việt Nam với mong muốn góp phần đƣa ra một
hình ảnh chi tiết hơn về sinh kế của ngƣời dân trong ấp tại ĐBSCL và vai trò của việc
quản lý hiệu quả tài nguyên nƣớc tại khu vực này.
Tổng hợp kết quả nghiên cứu
Việc tƣ liệu hóa, phân tích các thông tin thu thập đƣợc theo chủ đề của tháng
và kết quả nghiên cứu do nhóm nghiên cứu viên thực hiện, cán bộ dự án hỗ trợ và
chỉnh sửa và trình bày trong báo cáo, tờ rơi.
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II. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐỊA PHƢƠNG
Địa bàn nghiên cứu đƣợc chọn là 2 cộng đồng của 02 huyện của Thành phố
Cần Thơ (vùng giữa của ĐBSCL), và 02 địa bàn nghiên cứu này có các điều kiện tự
nhiên và quá trình hình thành phát triển khác nhau. Vì vậy, lịch sử hình thành, quá
trình phát triển, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội sẽ đƣợc trình bày riêng biệt trong
mục này.
2.1.

Ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ

2.1.1. Lịch sử hình thành
Đông Thắng hiện nay là một ấp có số đông đồng bào dân tộc Khơ me sinh kế
chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, còn lại một số hộ gia đình vừa làm nông vừa
buôn bán nhỏ.
Trƣớc năm 1990 ấp Đông Thắng còn là đồng ruộng, kinh Xáng Bộ lúc này còn
cạn và nhỏ rộng chỉ khoảng 3m, mùa mƣa thì nhà của ngƣời dân bị ngập bị ngập
nƣớc, đời sống của ngƣời dân còn nghèo khó, nhà cửa còn đơn sơ, mái lá chỉ có vài
ba hộ sinh sống và có một ngôi chùa của ngƣời dân tộc Khơ me ở đầu ấp, ngôi chùa
đƣợc lớp lá không có cổng chùa nền đất.
Từ sau 1990 đến 2008 kênh mƣơng đƣợc nạo vét nhƣng không sâu khi nƣớc
lớn xuống ge mới di chuyển đƣợc, thuận lợi cho việc sinh sống nên một số hộ dân di
chuyển từ các ấp khát đến đây để trồng trọt và chăn nuôi, lúc này thì số hộ tăng lên
đến vài chục hộ, chiếm đa số là ngƣời dân tộc Khơ me. Ấp cũng có một ngồi chùa
đơn sơ của ngƣời dân tộc Khơ me.
Để dễ dàng đi lại nhờ có sự quan tâm của UBND xã phối hợp với ban nhân ấp
Đông Thắng vận động bà con đổ đá bụi làm đƣờng 1m để bà con thuận tiện đi lại,
nhƣng lúc này cây cối mọc um tùm 2 bên mé lộ. Nhà cửa ngƣời dân còn đơn sơ lợp lá
đời sống bà con rất khó khăn.
Đến năm 2010 Kênh Xáng Bộ đƣợc nạo vét sâu và rộng hơ, cây cối 2 bên lộ
cũng đƣợc phát hoang chuẩn bị đầu năm 2012 làm lộ bê tong 4m, đến giữa 2012
khánh thành đua vào sử dụng đến nay làm thay đổi bộ mặt của ấp. Mặc dù ấp không
có trƣờng học và trạm y tế nhƣng từ khi làm lộ bê tong 4m thì bà con từ ấp Đông
Thắng khi có bệnh thì đến trạm y tế của xã cũng gần hơn, các em học sinh đi học
không phải lội bộ xa, từ nhà đến trƣờng khoảng 2 km. Điện thì đƣợc trải rộng khắp
ấp, nƣớc thì bà con sử dụng giếng nƣớc giếng khoan.
2.1.2. Văn hóa địa phương
a)

Lễ hội truyền thống
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Các ngày lễ hội truyền thống lớn của dân tộc Khơ me gồm có 5 lễ hội:
-

Tết dân tộc Khơ me (chol chnam Thaymay)

-

Lễ Đontal (cúng ông Bà Pith-sên đontal)

-

Lễ Dâng Bông (Bon Phkar)

-

Lễ Cúng Trăng (Ok Om Bok còn gọi là Phochia Praschanh som paes khê)

-

Lễ Cầu An (Bund Kom Sal Sroc).

Tết dân tộc Khơ me (chol chnam Thaymay)
Tết dân tộc Khơ me diễn ra tháng 3 Âm lịch (Thời điểm mùa khô kết thúc mùa
mƣa sắp đến). Chol chnam Thaymay của đồng bào dân tộc Khơ me giống nhƣ tết
Nguyên đán của đồng bào Kinh, Tết này có ý nghĩa rất quan trọng của ngƣời Khơ me,
vì nó vừa là ngày mở đầu năm mới, mở đầu thời vụ mới, cũng là ngày hạnh phúc tƣơi
vui nhất trong năm.
Tết dân tộc diễn ra trong 3 ngày:
+ Ngày thứ nhất: Từ sáng sớm chuẩn bị dọn dẹp trong nhà và bàn thờ ông bà tổ
tiên, trƣng hoa, trái cây lên bàn thờ. Đến trƣa 11 giờ tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo
đẹp cùng con cháu mang lễ vật, nhang đèn vào chùa làm lễ rƣớt lịch MahaSangkra,
nghe sƣ đọc kinh. Một vị Achar điều khiển mọi ngƣời đứng xếp hàng rồi đi quanh
chánh điện, vừa đi vừa tụng kinh mừng năm mới.
Ban đêm, những ngƣời lớn tuổi tụ họp trong giảng đƣờng nghe sƣ thuyết pháp,
còn thanh niên nam, nữ thì tham gia các trò chơi dân gian, hát dù kê, rô băm, múa
lâm thool tại sân chùa…
+ Sáng Sớm ngày thứ hai: Từ 6 giờ sáng dâng cơm vô chùa cúng dƣờng cho các
nhà sƣ, gọi là Ween chong ham. Các phật tử trong chùa cùng cầu nguyện xin trời phật
phù hộ gặp nhiều may mắn độ cho con cháu tay qua nạn khỏi, đƣợc làm ruộng trúng
mùa, rồi nghe các sƣ tụng kinh cầu phúc cho những ngƣời đẫ đem thức ăn cúng
dƣờng, đồng thời ban thức ăn cho oan hồn đã khuất.
Buổi chiều tiến hành lễ đắp núi cát (Puôn phnum khsach). Đây là tục lƣu truyền
theo sự tích về một ngƣời làm nghề săn bắn từ lúc trẻ đến già đã giết rất nhiều
muông thú. Về già, ông luôn ám ảnh về những loài thú mà ông đẫ săn bắn, chúng lúc
nào cũng đòi mạng ông, ông đƣợc sƣ sãi hƣớng dẫn đắp núi cát để tích đức. Ông bảo
các loài chim muông nếu muốn đòi nợ ông thì đem đi hết những hạt cát ông đã đắp,
nhƣng các loài muôn thú bất lực, đành kéo nhau đi. Từ đó ông thợ săn già cố gắng
tích đức cho đến một ngày ông về với cõi phật.
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Tục đắp núi cát có ý nghĩa ngăn trở ma quỷ và những điều xấu, đồng thời nhắc
nhở mọi ngƣời nên tích phúc để ngày một cao vời, lớn lao nhƣ núi và lan dần khắp
bốn phƣơng, tám hƣớng.
Đến tối khoảng 8 giờ (20 giờ) mọi ngƣời vô chùa cùng nghe sƣ tăng đọc kinh
khoảng 1 tiếng. Đến 9 giờ tối (21 giờ) chơi văn nghệ giúp vui trong chùa mừng năm
mới.
+ Ngày cuối của tết dân tộc: Tiến hành lễ tắm phật sau khi đâng cơm sáng và trƣa
cho các vị sƣ. Ngƣời ta dùng nƣớc sạch thả vào đó những bông hoa có mùi thơm, rồi
dùng những nhánh hoa nhúng vào vẩy lên tƣợng phật, sau đó tắm cho các vị sƣ cao
niên, các ngôi tháp đựng hài cốt các nhà sƣ đã viên tịch. Đây là một nghi lễ rất quan
trọng đối với ngƣời dân tộc Khơ me, vì họ tin rằng sẽ đƣợc phật tha thứ cho những lỗi
lầm trong năm cũ. Đến trƣa các phật tử chuẩn bị đồ dùng cho sƣ tăng gồm có: 1
thúng gạo, muối, đƣờng, sữa, trà, bánh, nhan, đèn, và trái cây… đem vào chùa nhờ sƣ
tăng gửi cho ông bà đã khuất. Phật tử mời các sƣ tăng cầu siêu cho ông bà đƣợc giải
thoát con xin toại nguyện. (Ý nghĩa của cầu siêu: là cầu siêu ông bà là phải có 2 thƣớc
vải hoa quả và tiền bạc và ghi tên ông bà để cho sƣ tăng cầu siêu tới ông bà đã khuất).
Lễ Đontal (Lễ cúng ông Bà Pith-sên đontal)
Tổ chức trong suốt ba ngày, hàng năm, từ ngày 29 tháng Tám đến mùng 1 tháng
Chín Âm lịch. Trong ba ngày Đôn-ta có nhiều hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo, phong
tục, tập quán diễn ra đan xen với nhau. Lễ Đontal là lễ hội truyền thống lớn nhất
trong năm của ngƣời Khơ me, còn đƣợc gọi là lễ cúng ông bà (Píth-sên đôn-ta). Lễ
có ý nghĩa giống với lễ Vu Lan của ngƣời Việt nên còn đƣợc gọi là lễ "Xá tội vong
nhân". Đây là lễ đƣợc tổ chức nhằm tƣởng nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ và ngƣời
thân, tạ ơn những ngƣời đã khuất và cầu phƣớc cho những ngƣời còn sống, tạo nên sự
gắn bó giữa bạn bè, ngƣời thân và cả cộng đồng.
Ngày lễ Đontal đƣợc diễn ra trong 3 ngày:
+ Ngày thứ nhất: Mỗi gia đình đều dọn dẹp nhà cửa khang trang, lau chùi bàn thờ
tổ tiên sạch sẻ, trang hoàng lộng lẫy. Dọn bốn chén cơm ngon trên mỗi bàn, đốt đèn
rồi mời mọi ngƣời trong gia đình cùng cúng. Mọi ngƣời cùng nhau khấn vái và rót trà
để mời linh hồn những họ hàng đã quá cố về nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Buổi cúng đầu
ngày gọi là cúng tiếp đón. Đến chiều, họ tắm rữa sạch sẽ, cúng linh hồn ông bà và sau
đó mời ông bà cùng họ đi vào chùa nghe sƣ sãi tụng kinh lấy phƣớc.
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+ Ngày thứ hai: Sau khi đã ở chùa suốt một ngày - đêm, đến chiều mọi ngƣời
cùng nhau rƣớc linh hồn ông bà từ chùa về nhà để mời cơm và mời ở nhà chơi với
con cháu đến khi lễ kết thúc mới trở lại chùa.
+ Ngày thứ ba: Mỗi gia đình lại chuẩn bị thức ăn, bánh trái nhƣ ngày đầu để cúng
ông bà tại nhà trƣớc khi tiễn linh hồn ngƣời quá cố ra đi. Vì vậy, buổi cúng này gọi là
"cúng tiễn đƣa". Khi mọi nghi thức cúng vái hoàn tất thì cũng là lúc lễ Đôntal xem
nhƣ kết thúc.
Lễ Dâng Bông (Bon Phkar)
Ngày lễ dâng bông của đồng bào Khơ me đƣợc tổ chức hằng năm trong vòng 1
tháng sau ngày mãn hạ (bắt đầu từ ngày 15/9 đến ngày 15/10 Âm lịch, trƣớc lễ hội
Ok Om Bok). Lễ này còn có tên gọi là lễ Kathina – lễ hội nhằm cầu cho mƣa
thuận gió hòa, cầu cho phum sóc yên vui hạnh phúc.
Ngày lễ dâng y Kathina thƣờng diễn ra trong 02 ngày:
+ Ngày đầu tiên diễn ra tại chùa: các sƣ sãi đọc kinh cầu nguyện để phum sóc
an lành, cầu phúc cho mọi ngƣời gặp nhiều may mắn.
+ Ngày thứ 2: đồng bào Phật tử trong phum sóc sẽ tổ chức một đám rƣớc
quanh phum sóc và xung quanh chánh điện nhƣ minh chứng cho lòng thành thành
của họ trƣớc khi làm lễ dâng bông và dâng áo cà sa lên sƣ sãi. Vào ban đêm, tại
các chùa làm lễ luôn có các hoạt động văn nghệ để phục vụ phật tử trong phum
sóc đến vui chơi giải trí...
Lễ Cúng Trăng (Ok Om Bok còn gọi là Phochia Praschanh som paes khê)
Lễ cúng trăng thƣờng diễn ra hàng năm vào ngày Rằm Cađấc theo Phật lịch, dịp
rằm tháng 10 Âm lịch. Lễ Cúng Trăng còn đƣợc gọi là Lễ Ok Om Bok (lễ cúng trăng,
tạ ơn và cầu cho mùa màng tốt tƣơi) theo tiếng Khơ me. Theo quan niệm tín ngƣỡng
của ngƣời Khơ me, Mặt Trăng là vị thần cai quản thời tiết và mùa màng trong năm.
Lễ thƣờng đƣợc tổ chức tại của mỗi phum sóc diễn ra tại sân chùa.
Lễ đƣợc tổ chức duy nhất 1 ngày, lúc thần Mặt Trăng lên cao, dâng cúng các
khoản vật của mùa màng nông sản trong năm, vừa thu hoạch nhƣ cốm
dẹp, chuối, mía...Cầu mong thần Mặt Trăng cho năm sau đƣợc mƣa thuận gió hòa,
cây cối tƣơi tốt.
Thƣờng có 02 cuộc thi đƣợc tổ chức trong ngày lễ này là:
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Cuộc thi thả đèn gió: Trong lễ hội vào buổi tối, diễn ra cuộc thi thả đèn gío. Đèn
gió bay lên cao tƣợng trƣng cho những ƣớc vọng, nền tin của ngƣời thả. Gửi tới
thần Mặt Trăng, và luôn nghĩ đến thần đang nhìn mình và ủng hộ mình.
Cuộc thi đua ghe Ngo: Trƣớc ngày Rằm, sẽ có một cuộc đua ghe Ngo. Nghi thức
truyền thống tiễn đƣa thần nƣớc, sau mùa gieo trồng về với biển cả. Cũng là nghi
thức tôn giáo tƣởng nhớ rằng thần rắn Nagar xƣa biến thành khúc gỗ để đƣa Phật qua
sông. Là một trò chơi dân gian, vừa tỏ sức mạnh vừa tỏ sự đoàn kết. Mọi ngƣời dân
đủ các thành phần tập trung hai bên dòng sông, nhạc ngũ âm đánh tƣng bừng hai bên
dòng. Các đội đua từ các tỉnh lân cận, huyện trong tỉnh đó tập trung cùng nhau thi.
Nhƣng do điều kiền kinh tế và nhân lực nên 02 cuộc thi này hiện tại không còn
đƣợc tổ chức thƣờng xuyên nhƣ trƣớc. Thay vào đó, ngƣời dân đƣợc tham gia cuộc
thi bắt vịt.
Lễ Cầu An (Bund Kom Sal Sroc)
Lễ cầu an tiếng Khơ me Bund Kom Sal Sroc thƣờng tổ chức vào đầu năm sau vụ
mùa gặt hái và thu hoạch, thƣờng diễn ra vào mùa khô. Quan niệm sự thành công của
từng vụ mùa và sự yên lành của cuộc sống từng phum sóc, ngoài sự nỗ lực của bản
thân và tổng hợp sức mạnh của cả cộng đồng còn có sự phù trợ của một thế lực siêu
nhiên nào đó. Mong muốn cho cuộc sống yên vui là ƣớc nguyện chung của ngƣời
Khơ me.
Lễ thƣờng diễn ra từ 1 đến 3 ngày đêm tuỳ theo điều kiện thực tế của địa
phƣơng. Các nhà sƣ đƣợc mời tới để tụng kinh, thuyết pháp và đƣợc ngƣời Khơ me tổ
chức dâng cơm sau buổi tụng kinh. Cũng trong dịp này, ngƣời Khơ me thƣờng ngồi
lại để đàm đạo với nhau về kinh tế đời sống và các hoạt động xã hội khác trên địa bàn
phum sóc vùng dân tộc. Còn lớp thanh niên trẻ đến lễ còn để gặp gỡ, tâm tình, vui
chơi, thƣởng thức văn nghệ. Vì ngƣời Khơ me quan niệm rằng càng đƣợc đi nhiều lễ
càng có phúc đức, càng có cuộc sống yên vui, may mắn nên Lễ Cầu an thu hút rất
đông ngƣời đủ mọi lứa tuổi ở nhiều địa bàn và nhiều dân tộc khác nhau đến dự.
b)

Trang phục truyền thống
Trang phục nữ:

Từ những năm 30-40 ngƣời phụ nữ dân tộc Khơ me vẫn còn mặt đồ truyền
thống áo và Xà Rông:
-

Áo có hai loại: áo dài và áo vuông kèm theo khăn choàng trên áo, để tôn lên vẻ
đẹp của ngƣời phụ nữ khơme.
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+ Cổ áo: cổ áo vuông tim, cổ tim, cổ áo có thiêu hạt cồm kim tuyến + Áo có
hai lớp: lớp ngoài màu cam lớp trong củng nhƣ vậy có nhiều hoa văn trên áo và có
nhiều màu sắc.
+ Cổ có hai nhấn: 4 nhấn, 2 nhấn giữa, 2 nhấn ở sau.
+ Cổ tay có nhiều kim tuyến và hoa văn trên cổ tay và có nhiều ren để tôn lên
vẻ đẹp của ngƣời phụ nữ.
+ Ren áo phải dƣới ngang bụng tay áo dài hoặc ngắn.
+ Khăn choàng có đủ màu sắc và có nhiều hoa văn trên khăn.
-

Xà rông
+ Có hình ống dài xuống khỏi đầu gối hoặc xuống tới mắt cá chân. Xà rông có

nếp xếp qua lƣng bụng.
+ Xà rông có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau.
-

Áo dày và xà rông đƣợc mặc trong ngày lễ, tết để đi chùa.

Hiện nay, hầu hết phụ nữ Khơ me đều mặc y phục nhƣ phụ nữ Việt. Phụ nữ
còn trẻ thƣờng mặc quần âu hay quần đen với áo sơ mi, áo kiểu, áo bà ba. Bộ quần áo
bà ba nhuộm đen cùng chiếc khăn rằn đội đầu chính là y phục thƣờng nhật, phổ biến
của phụ nữ Khơ me.
Lý do ma trang phục truyền thống cuả dân tộc khồng còn đƣợc mặt nhiều là
không có thợ may trang phục của ngƣời dân tộc Khơ me.
Trang phục Nam:
Trong sinh hoạt ngày thƣờng, đàn ông lớn tuổi ngƣời Khơ me mặc quần áo bà
ba màu đen, hoặc trắng. Họ quấn khăn rằn quanh đầu và chít hai đầu khăn lại ở phía
trƣớc trán, hoặc chỉ quấn khăn quanh cổ. Trong các dịp lễ Tết, họ cũng thƣờng mặc
loại trang phục này nhƣng chất liệu vải tốt hơn. Bên cạnh đó, họ còn quàng khăn dài
chéo ngang ngƣời rồi vắt lên vai trái. Hiện nay, đàn ông Khơ me lớn tuổi thƣờng mặc
quần âu và áo sơ-mi. Lúc ở nhà, họ thƣờng để mình trần và vận chiếc xà rông kẽ sọc
hay dệt hoa văn ô vuông.
Trang phục ngày cưới:
Trong ngày cƣới, cô dâu ngƣời Khơ me vẫn còn một số duy trì trang phục
truyền thống. Thông thƣờng cô dâu hay mặc chiếc xăm pốt hôl màu tím sẫm hay màu
hồng cánh sen, mặc áo dài tầm pông màu đỏ thắm, quàng khăn ngang ngƣời và đội
mũ pkál plac; loại mũ hình tháp nhọn nhiều tầng, bằng kim loại hoặc bằng giấy bồi,
đƣợc trang trí bằng cánh con kim quýt màu xanh biếc.
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Trang phục trong ngày cƣới của chú rể ngƣời Khơ me thƣờng mang đậm tính
truyền thống. Đó là bộ xà rông và áo ngắn bỏ ngoài màu đỏ, cổ đứng, xẻ đằng trƣớc
và cài khuy. Ngoài ra, chú rể còn quàng thêm loại khăn truyền thống lên vai trái.
Nhìn chung, các loại trang phục truyền thống của ngƣời Khơ me vừa kín đáo
vừa trang trọng và có phần lộng lẫy với trang trí và màu sắc sặc sỡ, rất duyên dáng và
xinh đẹp. Trang phục truyền thống của ngƣời Khơ me thể hiện đậm đà bản sắc văn
hóa dân tộc Khơ me.
2.2.

Ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

2.2.1. Lịch sử hình thành
Về địa giới hành chính và đặc điểm tự nhiên
Ấp Thới Bình A thuộc xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.
Xã Thới Thạnh có vị trí bìa phải của huyện Thới Lai nên khoảng cách đến trung tâm
huyện Thới Lai xa hơn khoảng cách đến trung tâm Quận Ô Môn. Ấp Thới Bình A
cách trung tâm Thành phố Cần Thơ 33 km (xem sơ đồ ấp).
Ấp Thới Bình A có địa giới hành chính nhƣ sau: phía Bắc bị cắt bởi trục lộ
chính (tỉnh lộ 922 mới – nối Thị trấn Ô Môn và Thới Lai); Cả phía Bắc và Đông giáp
với ấp Thới Bình A3; phía Tây giáp với ấp Thới Bình và là con sông Rạch Tra nhƣ là
ranh giới hành chính của 02 ấp; Phía Nam giáp với xã Định Môn, phƣờng trƣờng lạc.
. Ấp Thới Bình A có diện tích tự nhiên 129 ha, 22 ha vƣờn, phần lớn diện tích
đƣợc sử dụng cho sản xuất nông nghiệp (101 ha). Đất ruộng nằm sâu trong các
khu vực kênh nội đồng, và các khu vực dân cƣ tập trung chủ yếu dọc theo bờ
Sông Rạch Tra.
Đặc điểm kinh tế xã hội
Dân số có 303 hộ với 1399 khẩu, trong đó 37 hộ (198 khẩu) là dân tộc Khơ
meKhơ me. Số ngƣời ở tuổi lao động là 780 ngƣời, nhƣng có việc làm ổn định là 671
ngƣời.
Có 3 tôn giáo chính: đạo Phật giáo, đạo Cao Đài và Cơ Đốc Phục Lâm
Quá trình hình thành và phát triển
Tên gọi Ấp Thới Bình A không thay đổi qua các thời kỳ, và đã đƣợc gắn liền
với địa phƣơng ngay từ ngày đầu thành lập. Tuy nhiên, quá trình phát triển của Thới
Bình A đƣợc chia làm 03 thời kỳ chính:
Trƣớc năm 1975, ấp có tên là Thới Bình A, xã Thới Thạnh, quận Phong Phú,
tỉnh Phong Vinh. Về sau đổi về huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang và lần cuối cùng thay
đổi trở thành ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Tp Cần Thơ.
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Giai đoạn trước năm 1975
Đặc điểm thời kỳ này là đời sống khó khăn do chiến tranh và canh tác nông
nghiệp lạc hậu. Ngƣời dân sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nhƣng vẫn còn rất nhiều
đất hoang vẫn chƣa đƣợc khai thác do dân số còn ít.
Giai đoạn này, ấp Thới Bình A thuộc xã Thới Thạnh của quận Phong Phú, tỉnh
Phong Vinh. Nông nghiệp còn kém phát triển trong thời gian này, sản xuất một vụ lúa
mùa là chủ yếu. Vƣờn chủ yếu là cây tạp và chỉ có một số loại cây ăn trái nhƣ: dừa,
xoài, vú sữa,... đƣợc một số hộ gia đình trồng và chủ yếu là tự tiêu. Tƣơng tự nhƣ cây
ăn trái thì chăn nuôi gà vịt cũng rất ít và chỉ làm thực phẩm trong gia đình. Ngoài ra,
một số hộ có kinh tế khá hơn nuôi trâu bò để lấy sức cày. Nhà cửa đƣợc dựng bằng
cây tạp là chủ yếu, mái nhà và vách đƣợc sử dụng bằng lá dừa nƣớc nên có thể thấy
rằng nhà ở chỉ tạm bợ (không kiên cố) trong thời kỳ chiến tranh. Phƣơng tiện đi lại rất
thô sơ vì giao thông đi lại chỉ là đƣờng đất và cầu tre nên di chuyển chủ yếu bằng
ghe/xuồng hoặc đi bộ. Và chỉ một số ít hộ dân có máy Kole Tƣ, là những hộ khá giả
sử dụng để chạy giặc là chủ yếu. Giáo dục thời gian này rất kém vì trƣờng ở rất xa, lại
không có phƣơng tiện đi lại nên tỉ lệ ngƣời biết chữ rất thấp.
Nhìn chung thời kỳ này cơ sở hạ tầng không có, không có điện thắp sáng, đời
sống nhân dân khổ cực và thƣờng thiếu ăn, ngƣời dân không đƣợc quan tâm vì chiến
tranh.
Giai đoạn 1975 – 2000:
Từ sau ngày giải phóng (1975), năm 1977 Nhà nƣớc đào kênh nội đồng và mở
lộ để phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông bắt đầu đƣợc thông thoáng hơn.
Ngƣời dân bắt đầu canh tác 2 vụ lúa (thần nông và lúa mùa) tuy nhiên thiên tai lũ lụt
đã nhấn chìm toàn bộ nông sản và phá hủy nhiều tài sản khác. Ngƣời dân lâm vào
cảnh khó khăn, có nhiều gia đình phải đi ghe tới Cà Mau để mua gạo, mua lúa giống
để tiếp tục sản xuất. Mặc dù lúa bị phá hủy do thiên tai, nhƣng thời gian này nguồn
lợi thủy sản trên sông mƣơng, kênh, ruộng vẫn còn rất nhiều. Vì vậy, ngƣời dân
thƣờng ăn độn tôm, cá trong các bữa ăn, thời gian này thức ăn chủ yếu là tôm, cá,
bông súng và chuối.
Năm 1979, đời sống ngƣời dân sản xuất lúa gặp khó khăn, nhiều ngƣời sống
trong cảnh thiếu cơm gạo vì dịch bệnh gầy nâu tấn công. Có gia đình mất trắng toàn
bộ vụ lúa hoặc chỉ còn khoảng 30%.
Năm 1980 giao thông đƣờng bộ đƣợc thông suốt hơn nhờ các công trình đƣợc
nâng cấp và hoàn thiện điển hình là trục giao thông đƣợc lộ 922.
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Đến năm 1985-1986, giai đoạn này cuộc cách mạng nông nghiệp bắt đầu, thủy
lợi nội đồng chuyển lúa mùa sang trồng toàn bộ bằng giống lúa Thần nông, một số
vùng đất gò đã chuyển dần sang sản xuất lúa 3 vụ.
Năm 1987 – 1989, địa phƣơng bắt đầu có điện thắp sáng và giao thông đi lại
trong địa bàn ấp cũng đƣợc nâng cấp từ cầu tre, dừa thành cầu ván. Năm 1990 chuyển
toàn bộ cả vùng đất lung sang trồng lúa 3 vụ, đời sống bắt đầu ngƣời dân ổn định và
cải thiện nhiều hơn, tuy nhiên thời gian này nƣớc bắt đầu bị ô nhiễm hơn, cùng với
nguồn lợi thủy sản cũng bắt đầu suy giảm.
Năm 1990 đến 2000, đƣờng trong ấp đã đƣợc bê tông hóa, giao thông đi lại
thuận tiện hơn. Năm 2000, nhà nƣớc bắt đầu nạo vét các hệ thống kênh mƣơng trong
địa phƣơng và các xã, huyện lân cận. Lúc này, các con sông trở nên sâu hơn, rộng
hơn. Năm 2003 bắt đầu có nƣớc sạch (cây nƣớc khoan). Năm 2007, bê tông hóa
đƣờng trong ấp đợt 2.
Giai đoạn 2008 đến nay:
Năm 2008 bắt đầu có cống thủy lợi (cống Rạch Tra), ngƣời dân làm ruộng yên
tâm hơn trong vụ lúa thứ 3. Tiếp đó, năm 2011, nhà nƣớc đầu tƣ làm đê bao khép kín
toàn ấp nhằm phục vụ sản xuất lúa. Tuy nhiên từ đó lƣợng phù xa vào ruộng cũng bắt
đầu suy giảm.
Đến năm 2015, giao thông trong ấp có tới 16 cây cầu (4 lớn, 12 nhỏ). Đời sống
kinh tế ngoài trồng lúa, làm chăn nuôi thêm gà, vit, dê bò, nhƣng nhỏ lẻ. Dân trong ấp
có 2 dân tộc tổng số hộ 303 hộ tƣơng đƣơng khoảng 1.400 nhân khẩu: Dân tộc kinh
có khoảng 226 hộ 1242 nhân khẩu và 37 hộ ngƣời Khơ me. Diện tích tự nhiên: 138,5
ha. Ruộng: 101,5 ha;Vƣờn: 22 ha; Lộ giao thông: 3000m trong đó bê tông 2.500m.
2.2.2. Văn hóa địa phương
Địa phƣơng có 02 đồng bào dân tộc cùng chung sống và sản xuất qua rất nhiều
thế hệ (Kinh và Khơ me). Vì vậy, các nét văn hóa cũng đa dạng hơn trong địa
phƣơng. Tuy nhiên, do có sự pha trộn giữa 02 nền văn hóa nên các nét nguyên bản
cũng đã thay đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế ngày nay.
Ngƣời Kinh: có nền văn hóa phong phú đa dạng, giữ phong tục tập quán từ
xƣa đến nay. Với phƣơng châm cha truyền con nối, ông bà và cha mẹ đƣợc ngƣời con
út nuôi dƣỡng, thờ cúng. Các lễ hội, đám tiệc đƣợc tổ chức ngắn gọn và tiết kiệm.
Ngƣời Khơ me: có nét văn hóa riêng, các lễ hội đều đƣợc tổ chức tại chùa là
chính. Có nhiều lễ hội cũng trở nên hòa đồng với ngƣời Kinh. Ngoài ra, những ngày
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lễ hội truyền thống của ngƣời Khơ me cũng đƣợc giữ gìn đầy đủ hàng năm nhƣ
những cộng đồng Khơ me khác.
2.3.

Một số nhận xét về biến đổi lễ nghi và đời sống văn hóa xã hội của các
cộng đồng

Nhìn chung, đời sống và văn hóa của cộng đồng Khơ me có nhiều thay đổi do
những thay đổi về chính sách và tình hình chính trị của Việt Nam. Đặc biệt những
thay đổi đa phần là tích cực do sự đổi thay của tiến bộ khoa học và kĩ thuật.
Cộng đồng Khơ me hòa nhập với các cộng đồng dân tộc khác chung quanh,
tuy hòa nhập nhƣng không hòa tan, họ vẫn giữ vững truyền thống lễ nghi và phong
tục của cha ông truyền lại, chẳng hạn nhƣ các lễ cúng Trăng, lễ Ông bà,... hàng năm.
Ngƣời Khơ me đặc biệt tôn trọng những ngày lễ hội truyền thống này của mình thể
hiện qua cách thức họ chuẩn bị và sự quan tâm của cả cộng đồng trong khu vực
những ngày gần lễ.
Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội cùng với nhu cầu về kinh tế ngày một
tăng cao cho các chi phí sinh hoạt trong gia đình (giáo dục, ăn mặc, giải trí, việc
làm..). Sự giảm bớt đi các lễ nghi cầu kỳ là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, cộng
đồng Khơ me tại các điểm nghiên cứu đều đã giảm bỏ các phong tục tập quán cầu kỳ
nhƣ lễ rữa chân cho chồng trong ngày lễ cƣới. Bên cạnh đó, các trang phục truyền
thống cũng dần giảm do điều kiện kinh tế (điều kiện kinh tế của ngƣời dân tăng trên
mặt bằng chung nhƣng thấp hơn so với các chi phí phải trả cho trang phục truyền
thống) và sự bất tiện của các trang phục trong hoạt động sản xuất của cộng đồng.
Truyền thống khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng có nhiều thay đổi do
những thay đổi về sản lƣợng và số lƣợng của nguồn tài nguyên, cụ thể đối với nguồn
lợi thủy sản. Giống với cộng đồng ngƣời Kinh, các ngƣ cụ đánh bắt thô sơ của đồng
bào Khơ me nhƣ: lờ, chúm, lợp, đăng, gió,... hầu nhƣ không còn đƣợc ngƣời dân sử
dụng, thay vào đó là các công cụ tiên tiến hơn nhƣ: lƣới mắt nhỏ, xung điện, lú,...
đƣợc sử dụng nhiều. Ngoài ra, Xà Neng là công cụ truyền thống của đồng bào Khơ
me cũng không còn xuất hiện từ nhiều năm trƣớc.
Đồng bào Khơ me thƣờng sinh sống thành cụm tập trung với nhau ở các khu
vực sâu trong các ấp. Điều này đảm bảo họ duy trì ngôn ngữ riêng của dân tộc. Hầu
hết đồng bào Khơ me đều có thể nghe và nói thành thạo cả hai ngôn ngữ (Tiếng Việt
và Khơ me), nhƣng rất ít ngƣời có thể viết hoặc khả năng viết thấp do điều kiện sử
dụng ngôn ngữ chủ yếu là Tiếng Việt. Mặc dù mỗi địa phƣơng đều có các chƣơng
trình đào tạo tiếng Khơ me miễn phí cho trẻ em trong những tháng hè nhƣng điều này
không mang lại nhiều thay đổi.
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Thay đổi để thích nghi với sự đổi thay của xã hội là điều tất yếu mà tất cả các
cộng đồng đang gặp phải. Tuy nhiên, thay đổi nhƣng vẫn giữ đƣợc nét truyền thống
văn hóa đặc trƣng của dân tộc mình là điều rất cần thiết. Đồng bào dân tộc Khơ me
đang có những thay đổi tích cực nhằm cải thiện kinh tế gia đình và tiết kiệm thời gian
cho hoạt động sản xuất nâng cao đời sống nông hộ.
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III. HỆ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN THỦY SẢN
3.1.

Các hệ sinh thái địa phƣơng

3.1.1. Hệ sinh thái ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng
Hệ sinh thái ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng có thể chia ra làm 3 khu vực: khu
vực đồng ruộng, khu vực kênh mƣơng và khu vực nhà ở, vƣờn cây. Về thành phần
các loài trong hệ sinh thái địa phƣơng, không có loài động, thực vật quý hiếm nào
sinh sống.
+ Khu vực nhà ở tập trung bên mé lộ lớn, từ đầu TL922 đi sâu vào trong ấp
khoảng 2km. Hệ sinh thái của khu vực này đơn giản, thực vật là các loại cây trái ăn
quả nhƣng ít, chỉ ăn trong nhà và không làm hàng hóa buôn bán. Động vật là các loài
gia súc, gia cầm chăn nuôi: vịt, gà, chó, mèo…
+ Khu vực kênh mƣơng: hệ thống kênh mƣơng của ấp Đông Thắng bao gồm
kênh Sáng Bộ (dài khoảng 3km, rộng 12m) và một số kênh mƣơng nhỏ khác nằm xen
kẽ trong khu vực đồng ruộng. Hệ sinh thái thủy sinh chủ yếu là các loài cá, tôm,
tép…
+ Khu vực đồng ruộng: chiếm diện tích ¾ khu vực đất của ấp Đông Thắng, xã
Đông Thắng. Hệ sinh thái khu vực đồng ruộng này khá đa dạng với các loài động,
thực vật. Về các loài động vật tự nhiên có chuột, rắn, nhái, ếch, ốc, cua, cá mùa nƣớc,
tôm, tép, chim v.v… Về các loài thực vật chủ yếu là cây lúa.
Chi tiết mặt cắt các hệ sinh thái đƣợc trình bày trong các hình sau:

Hệ sinh thái khu vực kênh mƣơng

Hệ sinh thái khu vực đồng ruộng
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3.1.2. Hệ sinh thái ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh
Hệ sinh thái ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh cũng đƣợc chia ra làm 3 khu vực:
khu vực đồng ruộng, khu vực kênh mƣơng và khu vực nhà ở, vƣờn cây.
+ Khu vực kênh mƣơng: hệ thống kênh mƣơng của ấp Thới Bình A, xã Thới
Thạnh bao gồm 1 kênh lớn là sông Rạch Tra (chiều rộng hơn 32m, sâu 6m, dài
1800m) và 4 kênh nhỏ (Xẻo Mai, mƣơng Trô, mƣơng Tƣ và mƣơng Suốt). Các kênh
mƣơng này vừa là nguồn cung cấp nƣớc cho sản xuất nông nghiệp, vừa là tuyến giao
thông thủy quan trọng để vận chuyển hàng hóa ra vào ấp. Về chất lƣợng nguồn nƣớc,
hiện nay, kênh Xẻo Mai, mƣơng Tƣ, mƣơng Suốt, kênh Hai Mít, mƣơng Tƣ đang bị ô
nhiễm do chất thải sinh hoạt của ngƣời dân.
+ Khu vực đồng ruộng: chiếm 1/2 diện tích của toàn ấp. Hệ sinh thái khu vực
đồng ruộng này khá đa dạng với các loài động, thực vật. Về các loài động vật tự
nhiên có chuột, rắn, nhái, ếch, ốc, cua, cá mùa nƣớc, tôm, tép, chim v.v… Về các loài
thực vật chủ yếu là cây lúa.
+ Khu vực nhà ở, vƣờn cây: Khu vực nhà ở vƣờn cây của ngƣời dân ấp Thới
Bình A tập trung dọc theo tuyến đƣờng trục chính TL922, dọc theo tuyến đƣờng đi
vào ấp gần sông Rạch Tra và trên bờ các kênh Xẻo Mai, mƣơng Trô, mƣơng Tƣ và
mƣơng Suốt.

Hệ sinh thái khu vực kênh mƣơng

Hệ sinh thái khu vực đồng ruộng

Về thành phần các loài trong hệ sinh thái địa phƣơng, không có loài động, thực
vật quý hiếm nào sinh sống. Chi tiết về các hệ sinh thái này đƣợc trình bày trong phụ
lục 4 của báo cáo.
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3.2.

Tài nguyên thủy sản và sự suy giảm

3.2.1. Tài nguyên thủy sản và sự suy giảm tại xã Đông Thắng
3.2.1.1. Các loài thủy sản địa phương và sự suy giảm
Nguồn lợi thủy sản của địa phƣơng xã Đông Thắng từ xƣa tới nay tƣơng đối
đa dạng và phong phú. Số loài thủy sản ƣớc khoảng 52 loài. Hiện nay, do áp lực của
phát triển kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu tác động và đặc biệt là nguồn nƣớc không
còn dồi dào nhƣ trƣớc, nguồn lợi thủy sản đã bị suy giảm theo thời gian.
So với những năm 2000, số loài thủy sản đã biến mất khoảng 10 loài. Các loài
này đều là các loài thủy sản có giá trị dinh dƣỡng cao nhƣ cá Lìm Kìm, cá Năm
Trăm, cá Dày, cá Lóc Mít, cá Éc, cá Chốt Cờ, cá Mè Hôi, cá Rô Biển, cá Bông Lau,
Ốc Lác.
So với những năm 2000, số loài thủy sản còn ít hoặc rất ít là 22 loài. Hầu hết
trong số này là các loài thủy sản có giá trị dinh dƣỡng cao và đƣợc sử dụng phổ biến
ở cộng đồng địa phƣơng xã Đông Thắng. Cụ thể bao gồm các loài: cá Linh, cá Lồng
Tông đá, cá Thiểu, Ốc Gạo, Lịch, cá Trê trắng, Trê vàng, Trạch Lấu, tôm Càng Xanh,
cá Sặc Rằng, cá Sặc Điệp, cá Bống Tƣợng, cá Trôi, cá Chốt Chèn, cá Heo, cá Mè
Vinh, cá He, cá Thát Lát, cá Sơn, cá Bảy Trầu, cá Bống Cát, cá Chốt Đá.
Theo khảo sát thực tế hiện nay, các loài phổ biến và xuất hiện mới ở địa
phƣơng xã Đông Thắng có khoảng 20 loài. Bao gồm các loài: cá Lồng Tông bay, cá
Lóc, Gẹm dẹp, Gẹm tròn (hến), ốc Bƣơu vàng, ốc Đắng, Lƣơn, cá Trạch thƣờng, Cua,
Tép, cá Sặc Bƣớm, cá Rô Đồng, cá Rô Phi, cá Trắm Cỏ, cá Tai Tƣợng, cá Vồ Đém,
cá Tra, cá Mè Trắng, cá Mè Hoa, cá Lau Kính. Trong số các loài xuất hiện mới hiện
nay, Ốc bƣơu vàng là loại phát triển mạnh mẽ nhất. Đây là loại sinh vật ngoại lai. Ốc
Bƣơu vàng sống dƣới bùn, bờ ao, bờ mƣơng, hồ khó phát hiện. Đêm xuống, chúng
lên mặt nƣớc cắn ngang thân cây lúa, ăn trụi thành từng đám, khiến nhiều diện tích
lúa bị chết hoàn toàn. Trƣớc đây, khi các loại ốc nhƣ ốc Lác, ốc Gạo còn phổ biến, ốc
bƣơu vàng không đƣợc sử dụng. Hiện nay, do còn ít hoặc không còn các loài thủy sản
làm thức ăn cho gia cầm, cho nuôi cá thì ốc Bƣơu vàng đƣợc sử dụng làm thức ăn bổ
sung, đạm, khoáng cho gia cầm (vịt) và cá ăn thƣờng xuyên.
(Mô tả chi tiết các loài thủy sản địa phương xã Đông Thắng được chi tiết trong phụ
lục 1 của Báo cáo.)
3.2.1.2. Sự suy giảm của các loài ngư cụ đánh bắt theo thời gian
Cùng với sự suy giảm của nguồn lợi thủy sản địa phƣơng xã Đông Thắng là sự
suy giảm và mất đi của các loài ngƣ cụ đánh bắt. Trƣớc đây, tại địa phƣơng của
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khoảng gần 30 loại ngƣ cụ đánh bắt. Hiện nay, số loại ngƣ cụ vẫn còn sử dụng có
khoảng 20 loại và đƣợc sử dụng chủ yếu trong mùa nƣớc nổi. Số loại ngƣ cụ đã biết
mất hoàn toàn có khoảng 9 ngƣ cụ. Cụ thể nhƣ sau:
 Các ngư cụ đã biến mất: 09 loại
-

Lờ

-

Bôn

-

Lung

-

Đăng

-

Câu nhắp

-

Sà Di

-

Câu thả

-

Cào cá trạch.

-

Câu luồn

 Các ngư cụ đang còn sử dụng: 20 loại
-

Lú

-

Dớn

-

Nơm

-

Lợp cá

-

Vó

-

Lợp tép

-

Chụp cá

-

Lợp cua

-

Xiệt điện (Xung điện)

-

Vợt đãi ốc

-

Ống chũm

-

Vợt vớt cá

-

Lƣới giăng

-

Ghe cào

-

Lƣới kéo

-

Chĩa đâm cá

-

Câu cặm

-

Chài

-

Câu cá

-

Đóng Chà.

3.2.2. Tài nguyên thủy sản và sự suy giảm tại xã Thới thạnh
3.2.2.1. Các loài thủy sản địa phương và sự suy giảm
Trƣớc năm 2000, các loài thủy sản ở xã Thới Thạnh rất dồi dào. Thống kê có
khoảng 47 loài cá có vẩy, với 20 loài cá đen và 27 loài cá trắng. Các loài cá không
vẩy có khoảng 13 loài, cá kiểng có 5 loài và các loài ếch, rắn khác khoảng 20 loài.
Từ khi địa phƣơng cải tạo các công trình thủy lợi nhƣ xây dựng đê bao, xây
cống thủy lợi (cống Rạch Tra năm 2008), cộng hƣởng với các tác động do đông dân
số, đánh bắt hủy diệt, môi trƣờng bị ô nhiễm v.v… nhiều loài thủy sản địa phƣơng đã
bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, các loài có vẩy suy giảm 5 loài, các loài không
vẩy suy giảm 7 loài, cá kiểng đã biết mất hoàn toàn (5 loài) và các loài ếch rắn thì suy
giảm 11 loài. Các loài còn hiện nay nhƣng còn ít hoặc rất ít.
Hiện trạng các loài thủy sản và sự suy giảm tại xã Thới Thạnh đƣợc chi tiết
trong phụ lục 2.

23

3.2.2.2. Sự suy giảm của các loài ngư cụ đánh bắt theo thời gian
Do cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, các loài ngƣ cụ đánh bắt cũng dần không còn
đƣợc sử dụng và mất đi. Trƣớc đây, tại địa phƣơng của khoảng gần 23 loại ngƣ cụ
đánh bắt đƣợc sử dụng. Hiện nay, số loại ngƣ cụ vẫn còn sử dụng phổ biến chỉ còn
khoảng 10 loại và phổ biến là các loại sử dụng xung điện (xiệt điện) hoặc các loài
lƣới có kích thƣớc mắt lƣới nhỏ.
Sự suy giảm các loại ngƣ cụ theo thời gian tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai,
TP Cần Thơ đƣợc chi tiết trong phụ lục 3.
3.2.3. Các yếu tố tác động đến sự suy giảm nguồn lợi thủy sản
Các yếu tố tác động đến sự suy giảm nguồn lợi thủy sản tại xã Thới Thạnh có
thể liệt kê nhƣ sau:
-

Do nguồn nƣớc ô nhiễm nặng, và cống không đƣa đƣợc nƣớc vào và nƣớc ra.
Bên cạnh đó, thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều gây ứ đọng trong đồng ruộng,
kênh mƣơng.

-

Dùng quá nhiều thiết bị đánh bắt hiện đại (lú) để bắt cá con.

-

Môi trƣờng sinh sản bị hạn chế, không có chỗ trú ẩn vì canh tác lúa 3 vụ.

-

Dân cƣ đánh bắt cá ngày một nhiều do thiếu thức ăn.

-

Tác động gián tiếp do ngƣời dân cải tạo vƣờn tạp. Vƣờn, ao, mƣơng đã khai
phá san bằng để lấy đất trồng cây ăn trái.

-

Do đóng cống nên nƣớc tại chỗ đứng yên, không di chuyển nên cá thiên nhiên
không vào đƣợc đồng.

-

Do làm nhiều đập trên thƣợng nguồn và khai thác thủy điện, ảnh hƣởng đến
nƣớc sông.

-

Nguồn nƣớc không còn đƣợc nhƣ trƣớc và môi trƣờng của cá cũng bị ảnh
hƣởng theo.

-

Các loài cá trên thƣởng nguồn không kịp di chuyển để sinh sản nên nhiều loài
cá không còn.
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IV. TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THỦY LỢI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CANH
TÁC NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ THỚI THẠNH, HUYỆN THỚI LAI
4.1.

Thay đổi về lịch thời vụ

Thới Thạnh là xã có truyền thống trong canh tác nông nghiệp trồng lúa. Trƣớc
năm 1979, xã Thới Thạnh làm lúa 1 vụ. Giống lúa đƣợc sử dụng là lúa mùa, năng
suất 10 dạ - 200kg/ 1công 1000m2. Trong quá trình canh tác, không phải xịt thuốc và
không dải phân.
Từ năm 1979 đến năm 1986, xã Thới Thạnh chuyển sang canh tác 2 vụ lúa.
Giống lúa sử dụng là giống ngắn ngày, thời gian từ khi gieo cấy tới khi thu hoạch là
90 ngày, sản lƣợng thu hoạch 600 kg/1 công đất. Tuy nhiên, ngƣời dân đã bắt đầu
phải xịt thuốc (khoảng 4 lần/1 vụ) và bón phân khoảng 40 kg/1 công đất.
Từ năm 1986 đến nay, xã Thới Thạnh đã chuyển sang làm lúa 3 vụ. Giống lúa
sử dụng dần chuyển sang giống cao sản (ví dụ nhƣ giống 4218, 5451). Năng suất thu
hoạch khoảng 900-950 kg/1 công đất. Tuy nhiên, ngƣời dân đã phải bón phân nhiều
lần với số lƣợng tăng lên theo vụ lúa do đất bạc màu và ít đƣợc bổ sung phù sa do
nƣớc mùa lũ không về tràn đồng ruộng. Đặc biệt, ngƣời dân đã phải xịt thuốc bảo vệ
thực vật nhiều lần trong 1 vụ lúa (6-7 lần xịt thuốc/1 vụ lúa).
Về phân công lao động nam nữ trong hoạt động canh tác lúa qua các thời kỳ,
về cơ bản, ngƣời dân đã đƣợc giải phóng sức lao động nhiều khi nông nghiệp đƣợc cơ
giới hóa và đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ nạo vét kênh mƣơng, xây dựng các công trình thủy
lợi. Khi làm lúa 1 vụ, cả nam giới và nữ giới đều tham gia tích cực trong các công
đoạn sản xuất lúa. Từ khi chuyển sang làm lúa 2 vụ, việc bón phân và xịt thuốc bảo
vệ thực vật đƣợc bổ sung vào trong quá trình canh tác lúa và việc này chủ yếu do nam
giới làm. Sau này, khi chuyển sang 3 vụ lúa, nam giới vẫn giữ vai trò chủ yếu trong
các công đoạn của quá trình canh tác lúa.
Chi tiết lịch thời vụ và phân công lao động nam nữ trong hoạt động canh tác
nông nghiệp tại xã Thới Thạnh đƣợc trình bày trong phụ lục 5.
4.2.

Phân tích sự thay đổi lợi nhuận của trồng lúa trƣớc và sau khi xây cống
thủy lợi Rạch Tra

Cống Rạch Tra đƣợc xây dựng từ năm 2006 và hoàn thành vào năm 2008,
thuộc tiểu Dự án Ô Môn- Xà No. Tiểu Dự án Ô Môn- Xà No đi ngang qua địa bàn
huyện Thới Lai với 13 cống và trên 700m đê bao. Từ khi đi vào hoạt động, cống
Rạch Tra đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nông dân chủ động xuống giống,
giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp.
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Bảng 1: Sự thay đổi lợi nhuận của trồng lúa trƣớc và sau khi xây cống Rạch Tra

Vụ
(Đông
Xuân)

1

Trƣớc khi xây công trình cống

Sau khi xây công trình cống thủy

thủy lợi Rạch Tra

lợi Rạch Tra

- Xới đất = 30.000 đồng/công đất

- Làm đất = 50.000 đồng/công

- Lúa
giống
đồng/công đất
- Bón

phân

=

100.000

đất
- Lúa giống = 200.000 đồng/công

(40kg/công)

=

250.000 đồng/công đất

đất

- Cắt lúa = 30.000 đồng/công đất

- Phân thuốc
đồng/công đất

- Suốt lúa = 50.000 đồng/công
đất

- Cắt lúa = 300.000 đồng/công
đất

- Dọn đất= 50.000

đồng/công

- Tổng chi phí = 1.650.000
đồng/công đất

510.000

- Thu hoạch (50 giạ lúa/công đất;
1 giạ lúa bằng 20 kg; 1 giạ giá
bán đƣợc 84.000 đồng, thời giá
năm 2013) = 50 giạ lúa x
84.000
đồng/giạ
lúa
=

đất
- Tổng chi phí
đồng/công đất

=

- Thu hoạch (35 giạ lúa/công đất;
1 giạ lúa bằng 20 kg; 1 giạ giá
bán đƣợc 50.000 đồng, thời giá
năm 2005) = 35 giạ lúa x
50.000
đồng/giạ
lúa
=
1.750.000 đồng

=

1.100.000

4.200.000 đồng
- Lãi thu = 4.200.000 –
1.650.000
=
2.550.000
đồng/công đất.

- Lãi thu = 1.750.000 - 510.000 =
1.240.000 đồng/công đất.
Vụ 2

- Xới đất = 75.000 đồng/công đất
- Lúa
giống
đồng/công đất

=

100.000

- Bơm nƣớc (6h) = 360.000
đồng/công đất
- Xới đất = 140.000 đồng/công

- Bón phân (40kg/công)
300.000 đồng/công đất

=

đất

- Cắt lúa = 30.000 đồng/công đất

- Lúa giống = 200.000 đồng/công
đất

- Suốt lúa = 50.000 đồng/công
đất

- Phân thuốc
đồng/công đất

=

1.150.000

- Cắt lúa = 300.000 đồng/công
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- Dọn đất = 50.000 đồng/công
đất
605.000

- Tổng chi phí = 2.150.000
đồng/công đất

- Thu hoạch (30 giạ lúa/công đất;
1 giạ lúa bằng 20 kg; 1 giạ giá

- Thu hoạch (40 giạ lúa/công đất;
1 giạ lúa bằng 20 kg; 1 giạ giá
bán đƣợc 84.000 đồng, thời giá

bán đƣợc 50.000 đồng, thời giá
năm 2005) = 30 giạ lúa x
50.000
đồng/giạ
lúa
=

năm 2013) = 40 giạ lúa x
84.000
đồng/giạ
lúa
=
3.360.000 đồng

- Tổng

chi

phí

=

đồng/công đất

1.500.000 đồng

- Lãi

- Lãi thu = 1.500.000 - 605.000 =
895.000 đồng/công đất.
Vụ 3

đất

=

=

2.150.000

3.360.000
=

–

1.210.000

đồng/công đất.

- Xới đất = 75.000 đồng/công đất
- Lúa
giống
đồng/công đất

thu

100.000

- Bơm nƣớc (3h) = 180.000
đồng/công đất

=

- Xới đất = 140.000 đồng/công
đất

- Cắt lúa = 40.000 đồng/công đất

- Lúa giống = 200.000 đồng/công
đất

- Suốt lúa = 50.000 đồng/công
đất

- Phân thuốc
đồng/công đất

- Dọn đất = 100.000 đồng/công
đất

- Cắt lúa = 300.000 đồng/công
đất

- Tổng chi phí
đồng/công đất

715.000

- Tổng chi phí = 1.970.000
đồng/công đất

- Thu hoạch (25 giạ lúa/công đất;
1 giạ lúa bằng 20 kg; 1 giạ giá
bán đƣợc 50.000 đồng, thời giá
năm 2005) = 25 giạ lúa x
50.000
đồng/giạ
lúa
=
1.250.000 đồng

- Thu hoạch (40 giạ lúa/công đất;
1 giạ lúa bằng 20 kg; 1 giạ giá
bán đƣợc 84.000 đồng, thời giá

- Bón phân (40kg/công)
350.000 đồng/công đất

=

- Lãi thu = 1.250.000 - 715.000 =
535.000 đồng/công đất.
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=

1.150.000

năm 2013) = 40 giạ lúa x
84.000
đồng/giạ
lúa
=
3.360.000 đồng
- Lãi thu = 3.360.000 –
1.970.000
=
1.390.000
đồng/công đất.

Nhận xét:
Sau khi xây dựng cống thủy lợi Rạch Tra, lợi nhuận thu đƣợc của vụ 1 đã tăng
2 lần, từ 1,2 triệu lên tới 2, 5 triệu/1 công đất. Lợi nhuận của các vụ 2 và vụ 3 cũng
tăng gần 2 lần. Tuy nhiên, lƣợng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng lên
tƣơng ứng. Ngoài ra, các vụ sau đều phải tăng phân thuốc hơn so với các vụ trƣớc.
4.3.

Quản lý công trình thủy lợi cống Trạch Tra và sự tham gia của ngƣời dân

Hoạt động của công trình thủy lợi cống Rạch Tra do Ban quản lý các công
trình thủy lợi thành phố Cần Thơ phụ trách. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng và
quản lý đóng mở cống Rạch Tra cũng có sự tham gia tích cực của ngƣời dân xã Thới
Thạnh. Cụ thể quy trình quản lý có sự tham gia của ngƣời dân nhƣ sau:
Bước 1:
-

UBND TP. Cần Thơ thông qua Trung tâm Khuyến nông thành phố để dự kiến
việc xuống giống.

-

Trung tâm Khuyến nông TP tính lịch né rầy và báo cáo UBND TP. Cần Thơ.

-

UBND TP. Cần Thơ chuyển công văn tới UBND huyện về lịch thời vụ xuống
giống.

-

UBND huyện chuyển thông tin tới Trung tâm khuyến nông Huyện và thông
báo về UBND xã.

-

UBND xã chuyển thông tin tới Khuyến nông xã, thông báo về Ban nhân dân
Ấp về lịch xuống giống.

-

Ban nhân dân ấp thông báo cho nhân dân biết và mở cuộc họp nhân dân để
quyết định ngày đóng mở cống thủy lợi.

Bước 2:
-

Sau khi thống nhất với nhân dân, Ban nhân dân Ấp gửi Bản đề nghị lên
Khuyến nông Xã. Khuyến nông Xã làm tham mƣu cho UBND xã duyệt và
Khuyến nông xã gửi lên Khuyến nông Huyện.

-

Khuyến nông Huyện họp với UBND Huyện và báo cáo lên UBND thành phố.

-

UNBD thành phố làm việc với Trung tâm khuyến Nông, Chi Cục Thủy lợi và
báo cho Ban quản lý Cống để thống nhất về lịch thời vụ và lịch đóng mở cống.

Bước 3:
-

UNBD Thành phố thông báo về UBND Huyện.
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-

UBND Huyện làm việc với Trung tâm Khuyến nông và thông báo về UBND
Xã.

-

UNBD Xã nhận đƣợc chỉ đạo sẽ làm việc với Tổ khuyến nông xã và thông báo
xuống Ban nhân dân Ấp. Ngoài ra, UBND Xã cũng sẽ chỉ đạo xuống Đài
Truyền Thanh xã để thông tin đến hầu khắp nhân dân.

-

Ban nhân dân Ấp sau khi nhận đƣợc thông tin cũng sẽ báo ngay cho bà con
nhân dân trong ấp.

Nhận xét: Việc quản lý công trình thủy lợi nhƣ vậy có những ƣu điểm và nhƣợc
điểm nhất định. Ƣu điểm thể hiện rõ trong việc cả nhà nƣớc (các cơ quan quản lý
chuyên ngành, các cơ quan hành chính) và nhân dân (cộng đồng nhân dân xã, ấp)
đều tham gia điều hành, chỉ đạo và đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, nhƣợc điểm đƣợc
thể hiện khi quy trình tƣơng đối dài và đặc biệt là sự tham gia của ngƣời dân mới
đứng ở góc độ nhận và phản hồi thông tin từ cấp trên. Để việc quản lý sử dụng tài
nguyên nƣớc và các công trình thủy lợi một cách hiệu quả hơn, cần sự tham gia
tích cực hơn nữa của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng nơi trực tiếp sử dụng dụng
nƣớc và chịu tác động của công trình thủy lợi.
Mô tả sơ đồ quy trình đƣợc chi tiết trong hình dƣới đây:
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Trung Tâm
Khuyến Nông TP

UBND
Thành Phố Cần Thơ

Chi cục Thủy lợi
Ban Quản Lí Cống

UBND Huyện Thới Lai

Trạm Khuyến Nông Huyện

Đài Truyền Thanh

UBND Xã Thới Thạnh

Tổ Khuyến Nông Xã

Bƣớc 1:

Ban nhân dân Ấp

Tổ Quản Lý Cống

Bƣớc 2:
Bƣớc 3:

Hộ Dân

Sơ đồ quy trình quản lý công trình thủy lợi cống Rạch Tra và sự tham gia của ngƣời dân tại xã Thới Thạnh
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V. BIẾN ĐỔI PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TẠI ẤP ĐÔNG
THẮNG, XÃ ĐÔNG THẮNG, HUYỆN CỜ ĐỎ
Quản lý đất đai và ra quyết định trong gia đình

5.1.

Vai trò của nam nữ trong sở hữu và quản lý đất đai và ra quyết định trong gia
đình tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đã có sự thay đổi nhiều theo
thời gian.
Thời xƣa, việc sở hữu và quản lý tài nguyên chủ yếu thuộc về nam giới. Sở
hữu đất đai, đƣa ra các quyết định quan trọng trong gia đình đều do nam giới quyết
định. Ngƣời phụ nữ chỉ tham gia vào việc mua sắm các loại nhu cầu thiết yếu trong
gia đình và thực hiện việc mua bán nhu yếu phẩm, thức ăn.
Thời nay, việc sở hữu và quản lý đất đai đều thuộc về cả nam giới và nữ giới.
Các quyết định quan trọng của gia đình đều có sự thống nhất của cả vợ và chồng.
Ngoài ra, việc quản lý tài chính gia đình lại chủ yếu do ngƣời phụ nữ phụ trách. Điều
này có ảnh hƣởng tích cực tới quan hệ trọng gia đình. Đã không còn việc chỉ nam
giới là ngƣời toàn quyền quyết định các việc quan trọng của gia đình. Phụ nữ đã có
đƣợc điều kiện thể hiện tốt hơn vai trò của mình trong các quyết định quan trọng của
gia đình.
Chi tiết việc phân công nam nữ trong quản lý đất đai và ra quyết định trong gia
đình đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây:
Bảng 2: Phân công trong quản lý đất đai và ra quyết định trong gia đình
STT

Thời xƣa

Tài nguyên

Nam

Thời nay

Nữ

Nam

Nữ

1

Quản lý đất đai

X

X

X

2

Công việc đồng áng

X

X

X

3

Thu nhập chính

X

X

X

X

X

X

X

Quyết định mua sắm tài sản (
4

nhà cửa, ruộng vƣờn)

X

5

Quyết định mua sắm đồ dùng
gia đình ( xe máy, ti vi ….)

X

6

Mua bán các loại nhu cầu
thiết yếu (chợ, xà
phòng…dầu, mỡ…thực

X

X
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X

STT

Thời xƣa

Tài nguyên

Thời nay

Nam

Nữ

Nam

Nữ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

phẩm)

7

Quyết định chi tiêu cho các
việc ( ma chay cƣới hỏi…)
Tham gia vào các công việc

8

của họ hàng, xóm giềng
Quyết định những việc lớn

9

trong gia đình (cƣới, ….)

10

Quản lý tài chính (tiền… thu
nhập)

X

X

Tham gia vào các công việc
11

làm cán bộ ấp

X

12

Tham gia lập kế hoạch sản
xuất

X

13

tham gia các buổi sinh hoạt
của ấp, CLB….. ấp

14

Tham gia vào các công việc
quyết định trong ấp nhƣ làm
lộ, nạo vét kênh mƣơng….

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

5.2.

Phân công công việc hàng ngày của nam nữ theo mùa

Thời xƣa, tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, áp lực công việc đi ruộng thuộc về ngƣời nam giới trong gia đình. Ngƣời nam giới
thƣờng phải dậy sớm để đi ruộng làm đồng hoặc đánh bắt cá. Ngƣời phụ nữ chủ yếu hỗ trợ ngƣời nam giới trong các hoạt động sản xuất
nông nghiệp, gỡ cá, làm cá và phụ trách công việc gia đình, cơm nƣớc, chăm sóc con cái.
Thời nay, cơ giới hóa trong nông nghiệp đã giải phóng nhiều sức lao động của nam giới và nữ giới. Ngƣời nam giới và nữ giới
cùng tham gia trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp và đánh bắt cá. Thƣờng thì cả chồng và vợ đều thức dậy cùng giờ trong ngày,
cùng đi ra ruộng làm đồng hoặc cùng đi đánh bắt cá trong mùa mƣa. Sau khi đi làm ruộng về, ngƣời phụ nữ còn phải chế biến thức ăn, đi
bán cá và chăm sóc con cái. Sự chia sẻ công việc nhƣ vậy đã thể hiện sự tích cực của phụ nữ trong các công việc đóng góp thu nhập cho
gia đình. Nam giới không còn là ngƣời lao động duy nhất tạo thu nhập cho gia đình nữa. Phụ nữ thời nay đã đóng vai trò gần nhƣ bình
đẳng về việc tạo thu nhập cho gia đình, đặc biệt thể hiện rõ nét trong mùa nƣớc nổi khi cả nam giới và phụ nữ cùng tham gia đánh bắt cá.
Chi tiết phân công công việc hàng ngày của nam nữ theo mùa tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng đƣợc trình bày trong bảng dƣới
đây:
Bảng 3: Phân công công việc hàng ngày của nam nữ theo mùa tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng
Thời xƣa
Thời
Nam

Nữ

4:00
5:00

Mùa mƣa

Mùa khô

gian

Thức dậy

Vẫn ngủ

Thời nay

Nam

Mùa mƣa

Mùa khô

Nữ

Nam

Thức dậy

Vẫn ngủ

Ra đồng thăm
lƣới

Thức dậy
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Nữ

Nam

Thức dậy ra
ruộng

Nữ

Thức dậy ra
ruộng

Thời xƣa
Thời
gian

Thời nay
Mùa mƣa

Mùa khô
Nam

Nữ

Nam

Mùa mƣa

Mùa khô

Nữ

Nam
Thức dậy

6:00

Nữ
Thức dậy

Nam
Làm tại ruộng

Nữ
Chuẩn bị đồ
ăn

7:008:00

Đi ruộng

Giở vó, gỡ cá
mang về nhà

rửa chén bát,
lựa chọn cá,
làm cá .

Đi ra ruộng

dọn dẹp, giặt
đồ, chuẩn bị
cơm

Thăm ruộng

dọn dẹp nhà
cửa

8:00-

Về nhà trồng

Rửa chén bát,

Giúp vợ làm

Làm đồ ăn

Ăn cơm

Ăn cơm

Ăn sáng

Ăn sáng

9:00

cây, rào dậu
vƣờn nhà

nấu cơm ăn
sáng

mắm

sáng

9:0010:00

Ăn cơm

Ăn cơm

Ăn cơm

Ăn cơm

Thăm ruộng

Chăm sóc
vƣờn nhà, cây

Ra ruộng,
chăn vịt,

Chăn vịt, làm
vƣờn

, con …
10:0012:00

ngủ trƣa

13:00Tƣới cây,
17:00 chăm lo vƣờn
nhà

dọn dẹp nhà
cửa, giặt đồ

Nghỉ trƣa

Dọn dẹp nhà
cửa, chén
bán.

Nghỉ ngơi

dọn dẹp, nghỉ
ngơi

Chăm vịt,
nghỉ trƣa

lo việc nhà

Nghỉ ngơi,
hái rau, chăm
sóc con, dọn

Thăm lƣới ở
ngoài ruộng,
thăm vƣờn,

Lo cho con
cái, làm việc
nhà, chuẩn bị

Tƣới cây,
chăm nuôi,
làm vƣờn

Làm việc nhà,
vƣờn, nấu ăn,
tắm giặt chăm

Giăng lƣới,
chăn vịt

Chăn vịt, làm
vƣờn
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Thời xƣa
Thời
gian

Thời nay
Mùa mƣa

Mùa khô
Nam

Nữ

Nam

dẹp nhà, làm

Mùa mƣa

Mùa khô

Nữ

Nam

trồng cây

nấu cơm.

Tắm rửa nghỉ
ngơi, ăn cơm

Tắm rửa nghỉ
ngơi, ăn cơm

Nữ

Nữ

Nam

sóc con cái

vƣờn.
18:0019:00

Nghỉ ngơi,
uống rƣợu,
chè nƣớc và
ăn cơm

Nấu cơm,
chuẩn bị đồ
ăn cơm

20:00

Ngủ

Ngủ

21:00-

Đi giăng lƣới, Chăm sóc con
bắt cá, ếch…

Giăng lƣới

lƣới

22:00
22:0000:00

Phụ dọn dẹp

Ngủ

Làm cá
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Tắm rửa ăn
cơm

Ăn cơm

Ăn cơm

Nấu ăn, ăn
cơm

Xem ti vi

Chăm sóc con
cái, xem ti vi

Có ít nhà đi
giăng lƣới,
bắt ếch, đa
phần xem ti
vi và nghỉ
ngơi

Dọn dẹp ,
xem ti vi

Đi ngủ

Đi ngủ

ngủ

ngủ

5.1.1. Phân công lao động theo giới trong hoạt động sản xuất lúa
Hoạt động sản xuất lúa tại ấp Đông Thắng có sự thay đổi theo thời gian khi ấp
chuyển từ làm lúa một (01) vụ từ năm 1990 sang làm lúa hai (02) vụ và từ năm 2008
tới nay thì làm lúa dài ngày, chất lƣợng cao. Theo đó, phân công lao động nam nữ
cũng có sự thay đổi theo các giai đoạn này. Cụ thể nhƣ sau:
a. Giai đoạn trước năm 1990:
Trƣớc năm 1990, ấp Đông Thắng làm lúa mùa, chỉ làm 1 vụ, vụ lúa mùa là
làm quanh năm, làm lúa giống Trôi Tròn (giống này để lại từ vụ trƣớc, không phải
mua lúa giống). Tháng 03 Âm lịch sẽ chuẩn bị cày bừa, cày bằng tay hoặc bằng Trâu
(thuê ngƣời cày), khi cày bừa xong chuẩn bị xuống giống. Giống lúa thời xƣa không
có ngâm, chỉ chờ nƣớc mƣa xuống, sử dụng nƣớc trời là chủ yếu. Khoảng mùng 10/4
Âm lịch là gieo xạ (1 công khoảng 10 kg), xạ lúa là do ngƣời đàn ông làm, thời xƣa
xạ bằng tay. Khi xạ xong thì để lúa kéo dài đến khoảng 60 ngày, trong thời gian 60
ngày này thì mới có mạ nhiều và bắt đầu dặm lúa (công việc này 2 vợ chồng cùng
làm). Thời xƣa dặm bằng tay, hoặc cây nọc. Dặm lúa khoảng 02 ngày mới xong. Khi
dặm xong phải thƣờng xuyên ra thăm đồng để quan sát lúa lúc nào cần nƣớc và lúc
nào không cần nƣớc. Tháng 7 đến tháng 9 là lúc lúa cần nƣớc nhiều nhất do lúa mùa
không có xạ phân, xịt thuốc. Vì vậy, lúa cần rất nhiều nƣớc để hấp thụ phù sa để hạt
lúa vô đầy hạt (no hạt). Nếu trong thời gian làm đồng, khi có lũ về sớm trong tháng
này, lúa có thể bị ngập. Còn nếu lũ về trễ thì khoảng tháng 12 chuẩn bị gặt.
Cắt lúa thì mƣớn ngƣời hoặc cả 02 vợ chồng cùng làm công việc này. Ngày
xƣa, công việc này đƣợc cắt bằng lƣỡi hái và mất khoảng 01 ngƣời/công/ngày. Lúa
thƣờng không để bán, chỉ để ăn. Có nhà có điều kiện khá giả thì mới bán, tùy theo
từng hộ.
b. Giai đoạn 1990 - 2007:
Ấp Đông Thắng chuyển sang làm lúa 2 vụ từ những năm 1990. Giống lúa
chuyển sang giống Thần Nông. Lúa Thần Nông đƣợc làm 2 vụ: Vụ Đông Xuân từ
tháng 11 đến tháng 02 và vụ Xuân Hè từ tháng 03 đến tháng 06.
Hoạt động bơm nƣớc bắt đầu cuối tháng 10 đặt máy bơm nƣớc từ trong ruộng
ra (01 công tốn khoảng 4 – 5 lít dầu, lƣợng dầu tốn tƣơng đối nhiều vì trƣớc kia,
ruộng không bằng phẳng, hộ dân tự bơm nƣớc) và công việc này do đàn ông làm.
Bơm đến khi cạn lồi bờ mẫu lên thì không bơm đồng loạt nữa, lúc này đất nhà ai nấy
bơm cho đến mực nƣớc còn khoảng 1 tấc cho ốc bƣơu vàng nổi, xịt thuốc cho ốc
chết. Công việc ngâm giống đƣợc thực hiện trƣớc khi xạ lúa. Lúa giống thì tùy hộ
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dân, có hộ thì đi mua giống, có hộ thì tự để giống từ vụ trƣớc phơi cho khô khoảng 14
độ. Ngâm giống khoảng 2 đêm, vớt giống lên ủ 2 đêm cho lên cây (mộng), 1 công thì
20 kg lúa giống. Công việc này do đàn ông làm là chính, phụ nữ tiếp những công việc
nhẹ nhƣ vớt giống….
Hoạt động làm đất đƣợc chuyển sang máy móc thực hiện. Mùa Đông Xuân thì
thuê máy trục đất bằng phẳng (còn vụ Xuân Hè phải cày cho đất tơi xốp), trục thì 1
công khoảng 60.000 đồng). Trục xong thì đánh đƣờng nƣớc cho nƣớc chảy rút theo
(công việc này đàn ông và phụ nữ cùng làm), đem lúa giống đi xạ, tùy theo hộ xạ tay
hoặc xạ bằng máy xạ hàng. Xạ lúa xong khoảng 7 ngày sau thì xịt thuốc diệt cỏ, nếu
đất gò phải xịt nhiều hơn. Đến 14 ngày sau bón phân đợt đầu, bón phân lạnh và phân
tiêu để thúc cho mạ phát triển (1 công cần 6 kg phân lạnh, 8 kg phân tiêu). Tiếp tục 4
ngày sau xịt thuốc ngừa bệnh sâu hại lá. Khoảng 20 ngày thì giậm lúa (chỗ nào trống
thị giậm cho đều lại, công việc này phụ nữ và đàn ông cùng làm). Đến 28 ngày bón
phân đợt II, dùng loại phân tổng hợp 20-20-15 (N: 20%; P2O5: 20%; K2O: 15%; CaO:
0.03%; MgO: 0.02%; Vi lƣợng: Cu, Zn, Fe, Mn, Bo, Mo, Co…), 01 công bón khoảng
18 kg, 4 ngày sau thì xịt thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn, đốm vàng. 35 ngày sau bón
phân đợt cuối dùng loại phân 16-16-8 (N: 16%; P2O5: 10%; K2O: 6%;
S:13%; CaO+MgO: 2,5%), bón khoảng 20 kg/ 1 công, 6 ngày sau xịt thuốc phòng trừ
rầy hại lúa. Đến 45 ngày thì lúa trổ tiếp tục xịt thuốc phòng rầy và thuốc rƣớt đồng
đồng trên lúa. Các công việc này đa số là do ngƣời đàn ông làm.
Đến 90 ngày sau lúa chín đều thì thu hoạch. Thu hoạch thời điểm này chỉ cắt
bằng tay dùng cụ cắt bằng lƣỡi hái, thuê nhân công cắt. Cắt xong thuê máy vô ruộng
suốt cho ra hạt (máy suốt 01 công bằng 1 giạ lúa khô), đem về nhà phơi cho lúa khô
(ngƣời phụ nữ và đàn ông cùng phơi), rồi bán, ghe vô tới nhà mua 1kg bằng 1.000 –
2.000 đồng. Ngƣời phụ nữ và đàn ông cùng đứng ra bán, nhƣng tiền thì ngƣời phụ nữ
giữ và chi trả mọi chi phí.
c. Giai đoạn 2008 - nay:
Ấp Đông Thắng vẫn làm lúa 2 vụ. Giống lúa chuyển sang giống lúa thơm
Jasmine. Giống mua của các công ty giống, giá 1kg khoảng 10.000 – 12.000 đồng.
Hoạt động bơm nƣớc cũng đƣợc thực hiện bằng máy bơm, 1 công khoảng 1-2 lít dầu
( 1 lít khoảng 17.000đ). Hoạt động làm đất cũng bằng máy móc, máy cày xới đất lên
cho đất xốp lên, rồi trục lại cho đất bằng phẳng 1 công khoảng 120.000 – 150.000
đồng. Hoạt động ngâm giống lúa khoảng 24 tiếng rồi vớt lên ủ khoảng 2 đêm cho lên
mộng, rồi đem đi xạ (xạ hàng hoặc xạ tay). Xạ lúa xuống khoảng 2 đêm thì xịt thuốc
diệt mầm (diệt cỏ). Đến 4 ngày sau thì cho nƣớc vào ruộng sau đó xịt thuốc ốc (hoặc
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rải thuốc). Tiếp theo 3 ngày sau thì bón phân lót Urê (khoảng 5 kg/ 1 công). 13 đến
15 ngày xạ phân đợt nhất khoảng 8 kg – 10 kg/1 công (Urê 5kg, đạm 3 kg). 20 ngày
sau dậm lúa (dậm bằng tay hoặc bằng móc), rồi thả nƣớc ra khoảng 3 - 4 ngày mới
cho nƣớc vào xịt thuốc để phồng sâu lá, ngừa bệnh Đạo Ôn. Từ 28 -30 ngày bón phân
đợt 2, bón phân Urê, đạm, Kali, khoảng 18 – 20 kg/ 1 công và xịt thuốc phòng chống
sâu rầy… 40 ngày sau bón phân đợt cuối, bón phân Urê, Kali, đạm, 20 lg/ 1 công.
Khoảng 2 ngày sau xịt thuốc chống nhện gié, đạo ôn, sâu, rầy… Khoảng 40 ngày sau
thu hoạch lúa thuê cắt tay hoặc cắt máy (cắt tay 1 công khoảng 200.000 đồng nếu lúa
đứng, lúa ngã thì khoảng 250.000 – 300.000 đồng/ 1 công, cắt máy thì khoảng
250.000đ/1 công). Xong đem về nhà phơi cho khô rồi bán cho công ty thu mua, 1
công bán đƣợc khoảng 5 triệu. Chi phí hết vụ lúa khoảng 3.000.000đ/1 công còn lời
2.000.000 đồng/1 công.
Về phân công lao động nam nữ trong hoạt động sản xuất lúa ngày nay, nam
giới vẫn đóng vai trò chủ yếu. Ngƣời phụ nữ dậm lúa, cắt lúa, phơi lúa, trong khâu
ngâm giống ngƣời phụ nữ có thể giúp đàn ông vớt giống, giữ tiền bán lúa và chi trả
các khoản. Toàn bộ các công đoạn khác trong sản xuất lúa, ngƣời đàn ông làm.
5.1.2. Phân công lao động theo giới trong hoạt động sản xuất mùa nước
Vào mùa nƣớc nổi, nƣớc về ngập đồng cho phép bà con nhân dân địa phƣơng
thực hiện công việc nuôi cá, nuôi vịt và đánh bắt cá. Thông thƣờng thì các hộ gia đình
vừa đánh bắt cá ngoài kênh, mƣơng và ruộng đồng, vừa nuôi cá và nuôi vịt kết hợp.
Trong hoạt động đánh bắt cá, cả nam giới và phụ nữ đều tham gia đánh bắt cá. Trong
hoạt động nuôi cá, ngƣời nam giới thƣờng thực hiện các công việc đòi hỏi có sức
khỏe và kỹ thuật nhƣ cắm cây, giăng mùng chắn cá… Ngƣời phụ nữ thƣờng phụ
trách các công việc về tài chính, bán sản phẩm và chế biến thực phẩm từ cá. Sự phân
công lao động trong mùa nƣớc cho thấy, đã có sự chia sẻ rõ ràng công việc của nam
giới và nữ giới. Trong một số gia đình, ngƣời phụ nữ còn thể hiện tốt hơn vai trò của
mình trong việc tạo thu nhập của gia đình khi tham gia thêm vào công đoạn tiêu thụ
bán sản phẩm ra thị trƣờng.
Bảng 4: Mô tả phân công công việc nam nữ trong mùa nƣớc
Công Việc

Nam

Nữ

NUÔI CÁ
Chuẩn bị tiền

X

Tìm mối mua giống

X

38

Công Việc

Nữ

Nam

Mua giống

X

Làm mùng nuôi cá (cắm cây, giăng mùng,
mua mùng,...)

X

Tìm thức ăn cho cá

X

X

Mua thuốc, chất dinh dƣỡng

X

Làm mồi cho cá (xay cá vụn)

X

Cho cá ăn

X

Bắt cá bán

X

Quyết định giá cả

X

X

Giữ tiền

X

ĐÁNH BẮT CÁ
Tiền mua lƣới

X

Thả lƣới

X

Bơi xuồng

X

Cuốn lƣới

X

Gỡ cá

X

X

Làm cá

X

Bán cá

X

Với các hộ gia đình đánh bắt cá kết hợp với nuôi cá, từ sáng sớm (3-4 giờ
sáng), cả hai vợ chồng đã đi thả lƣới đánh bắt cá hoặc kiểm tra lƣới nuôi cá. Ngƣời
phụ nữ bơi xuồng giúp chồng thả lƣới, cuốn lƣới và cùng chồng gỡ cá. Khi trở về
nhà, ngƣời phụ nữ còn tiếp tục chế biến cá, đem cá đi bán.
Bảng 5: Phân công công việc nam nữ khi đánh bắt cá kết hợp nuôi cá
Thời gian

Nữ

Nam

3:00- 4:00

Thả lƣới

Bơi xuồng

6:00- 7:00

Cuốn lƣới

Bơi xuồng

7:00- 11:00

Gỡ cá

Gỡ cá
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Thời gian

Nữ

Nam

12:00- 14:00

Ăn cơm, nghỉ trƣa

Bán cá, cho cá ăn (nếu có nuôi cá), nấu
cơm, ăn cơm, chuẩn bị lƣới, nấu cơm
chiều

14:00- 19:00

Thả lƣới, cuốn lƣới

Bơi xuồng

19:00- 22:00

Gỡ cá

Gỡ cá

22:00-00:00

Nghỉ ngơi, xem tivi,
ngủ

Làm cá, muối cá
Ngủ

00:00
Nguồn: Tài liệu điền dã năm 2015

Với các hộ gia đình đánh bắt cá kết hợp với nuôi vịt, ngƣời phụ nữ thƣờng
chƣa phải đi ra ngoài ruộng sớm mà phải ở nhà chăm sóc vịt đến trƣa mới cùng chồng
đi đánh bắt cá. Cũng tƣơng tự nhƣ các hộ nuôi cá, ngƣời phụ nữ cũng là ngƣời tiếp
tục công việc khi đã đánh bắt cá xong. Họ vừa chế biến thức ăn từ cá, vừa mang ra
chợ để bán cá trƣớc khi đƣợc nghỉ ngơi. Điều này thể hiện rõ nét về vai trò tích cực
của phụ nữ trong việc tạo thu nhập cho gia đình. Từ đó, phụ nữ thể hiện tốt hơn vai
trò của mình trong các mối quan hệ trọng gia đình.
Bảng 6: Phân công công việc nam nữ khi đánh bắt cá kết hợp nuôi vịt
Thời gian

Nữ

Nam

5:00- 8:00

Giữ vịt ngoài ruộng

Công việc nhà, chuẩn bị cơm, rửa
chén, giặt đồ

8:00- 9:00

Ăn cơm

Ăn cơm

9:00- 12:00

Giữ vịt ngoài ruộng

Rửa chén, nghỉ ngơi

12:00- 14:00

Nghỉ trƣa

Nghỉ trƣa, công việc nhà

14:00- 15:00

Thả lƣới

Bơi xuồng

15:00- 16:00

Cuốn lƣới

Bơi xuồng

16:00- 19:00

Gỡ cá, nghỉ ngơi, xem tivi Gỡ cá, làm cá, nấu cơm, làm việc nhà

19:00- 20:00

Ăn cơm

Ăn cơm

20:00- 23:00

Xem Tivi, Ngủ

Tiếp tục gỡ cá, chuẩn bị lƣới
Ngủ

00:00
Nguồn: Tài liệu điền dã năm 2015
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Với các mô tả công việc nam nữ trong các khung thời gian trong ngày nhƣ
trên, có thể đánh giá, có một mối quan hệ giữa việc đồng ruộng kênh mƣơng có nƣớc
với việc tăng vai trò tích cực của ngƣời phụ nữ trong hoạt động sản xuất, tạo sinh kế
cho các hộ gia đình nông dân trong mùa nƣớc nổi.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Kết quả của hoạt động nghiên cứu Thaibaan tại ấp Thới Bình A, xã Thới
Thạnh, huyện Thới Lai (vùng có hệ thống đê bao và cống thủy lợi) và tại ấp Đông
Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ (vùng chƣa có hệ thống
đê bao) đã nêu đƣợc chi tiết về lịch sử hình thành của những vùng đất này, các nét
văn hóa truyền thống đặc trƣng, các hệ sinh thái đặc trƣng, nguồn lợi thủy sản tự
nhiên và sự suy giảm theo thời gian với nhiều nguyên nhân khác nhau, việc sử dụng
và quản lý hệ thống công trình thủy lợi cùng sự tham gia của ngƣời dân và đặc biệt
quan trọng là nghiên cứu đã nêu ra đƣợc mối quan hệ giữa nguồn tài nguyên nƣớc và
nguồn lợi thủy sản với sự tăng cƣờng vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng
địa phƣơng.
Về lịch sử, văn hóa cộng đồng, hai khu vực nghiên cứu có sự khác nhau khi
cộng đồng xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ là cộng đồng thuần ngƣời Khơ me, các nét
văn hóa gắn liền với tôn giáo, tín ngƣỡng của đồng bào Khơ me. Cộng đồng xã Thới
Thạnh, huyện Thới Lai có sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng ngƣời kinh và cộng
đồng ngƣời Khơ me.
Về hệ sinh thái, các khu vực nghiên cứu chia ra làm 3 vùng đặc trƣng cơ bản là
khu vực đồng ruộng, khu vực kênh mƣơng và khu vực nhà ở, vƣờn cây. Về thành
phần các loài trong hệ sinh thái địa phƣơng, không có loài động, thực vật quý hiếm
nào sinh sống.
Về nguồn lợi thủy sản, trƣớc năm 2000, nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở cả hai
cộng đồng xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ và xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai tƣơng
đối đa dạng và phong phú. Số loài thủy sản ở mỗi cộng đồng khoảng từ 47 - 52 loài.
Tuy nhiên, do áp lực của phát triển kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu tác động và đặc
biệt là nguồn nƣớc không còn dồi dào nhƣ trƣớc, nguồn lợi thủy sản đã bị suy giảm
theo thời gian. Xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ là khu vực nằm ngoài hệ thống thủy lợi
Ô Môn – Xà No có nguồn lợi thủy sản cũng bị suy giảm với tốc độ trung bình (so với
những năm 2000, số loài thủy sản đã biến mất khoảng 10 loài). Xã Thới Thạnh,
huyện Thới Lai là khu vực nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No với hệ thống
đê bao khép kín và cống Rạch Tra ngăn nƣớc, nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại địa
phƣơng này đã và đang bị suy giảm hết sức nghiêm trọng (các loài cá suy giảm 17
loài và các loài ếch rắn thì suy giảm 11 loài).
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Về mối liên hệ của công trình thủy lợi với hoạt động canh tác nông nghiệp tại
xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, từ khi đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ nạo vét kênh mƣơng,
xây dựng các công trình thủy lợi (Cống Rạch Tra đƣợc xây dựng từ năm 2006 và
hoàn thành vào năm 2008, thuộc tiểu Dự án Ô Môn- Xà No), ngƣời nông dân địa
phƣơng đã chủ động xuống giống, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, tăng vụ
canh tác lên 3 vụ lúa và năng suất tăng gần 2 lần. Tuy nhiên, lƣợng phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật cũng tăng lên tƣơng ứng. Ngoài ra, các vụ sau đều phải tăng phân
thuốc hơn so với các vụ trƣớc.
Hoạt động của công trình thủy lợi cống Rạch Tra do Ban quản lý các công
trình thủy lợi thành phố Cần Thơ phụ trách. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng và
quản lý đóng mở cống Rạch Tra cũng có sự tham gia tích cực của ngƣời dân xã Thới
Thạnh.
Về mối quan hệ giữa mùa nƣớc nổi và phân công lao động nam nữ tại ấp Đông
Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, vai trò của nam nữ trong sở hữu, quản lý tài
nguyên, ra quyết định trong gia đình và vai trò tại cộng đồng đã có sự thay đổi nhiều
theo thời gian và dần tiến bộ khi có sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Vào mùa
nƣớc nổi, nƣớc về ngập đồng cho phép bà con nhân dân địa phƣơng thực hiện công
việc nuôi cá, nuôi vịt và đánh bắt cá. Thông thƣờng thì các hộ gia đình vừa đánh bắt
cá ngoài kênh, mƣơng và ruộng đồng, vừa nuôi cá và nuôi vịt kết hợp. Trong các hoạt
động này, ngƣời nam giới thƣờng thực hiện các công việc đòi hỏi có sức khỏe và kỹ
thuật nhƣ cắm cây, giăng mùng chắn cá… Ngƣời phụ nữ thƣờng phụ trách các công
việc về tài chính, bán sản phẩm và chế biến thực phẩm từ cá.
Những vấn đề đang đặt ra quan trọng nhất đó là biến đổi khí hậu, sự suy giảm
nguồn nƣớc thƣợng nguồn sông Mê Công, việc xây dựng các công trình thủy lợi…
đang có tác động đáng kể tới hệ sinh thái, tài nguyên môi trƣờng nƣớc và đặc biệt là
tác động gây ra một số khó khắn tới hoạt động sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng.
Dự báo, những tác động tiêu cực này sẽ còn tiếp diễn và ngày càng nghiêm
trọng hơn khi nguồn nƣớc thƣợng nguồn suy giảm nhanh do xây dựng đập thủy điện,
trong điều kiện biến đổi khí hậu và khi cộng đồng dân cƣ địa phƣơng chƣa thích ứng
kịp với những tác động và biến đổi này.
2. Khuyến nghị
-

Phƣơng pháp nghiên cứu tri thức địa phƣơng (nghiên cứu Thaibaan) gần đây
đã trở thành một cách tiếp cận mới khác với hình thức nghiên cứu thông
thƣờng (ngƣời thực hiện nghiên cứu là ngƣời dân địa phƣơng thay vì các nhà
nghiên cứu hay nhà khoa học) nhằm khám phá tri thức địa phƣơng, kinh
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nghiệm của cộng đồng về cách ứng xử với môi trƣờng và hệ sinh thái. Vì vậy,
cần phải nhân rộng loại hình nghiên cứu này trong các hoạt động nghiên cứu
khoa học và trong các hoạt động phục vụ cho công tác vận động chính sách.
-

Nguồn lợi thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dƣỡng
cho ngƣời dân nông thôn vùng ĐBSCL. Vì vậy, cần phải tăng cƣờng công tác
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các vùng nông thôn vùng ĐBCSL.
Cần phải có chiến lƣợc phát triển các nguồn dinh dƣỡng giàu protein thay thế
khi nguồn lợi bị suy giảm nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và cạn kiệt nguồn
nƣớc sông Mê Công. Ngoài ra, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc
sử dụng và quản lý nguồn lợi thủy sản bao gồm cả nguồn nƣớc và sinh vật
trong đó.

-

Tăng cƣờng sự tham gia của cộng đồng trong công tác sử dụng, quản lý nguồn
tài nguyên nƣớc, nguồn lợi thủy sản và các công trình thủy lợi. Tăng cƣờng sự
hợp tác hơn nữa giữa chính quyền địa phƣơng, các cấp quản lý và ngƣời dân
trong công tác sử dụng và quản lý các công trình thủy lợi.

-

Các cấp quản lý cần thống nhất quan điểm sống chung với lũ và có biện pháp
thiết kế đồng ruộng và bảo tồn nguồn lợi thủy sản sẵn có trong mùa nƣớc, đƣa
ra các chính sách và biện pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông
thôn phù hợp.

-

Phụ nữ luôn có vai trò quan trọng trong công tác giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn. Vì vậy, cần phải tăng cƣờng vai trò của phụ nữ trong gia đình
và trong cộng đồng và tạo công ăn việc làm và đào tạo nghề cho phụ nữ ở
nông thôn vùng ĐBSCL.
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PHẦN PHỤ LỤC
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Phụ lục 1: Mô tả các loài thủy sản tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng,
huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
A. Các loài còn phổ biến (20 loài):
1. Lồng tông bay
 Hình dáng, kích thƣớc: nhỏ nhƣ chiếc đũa, mình tròn dẹp, vẩy trắng, đầu
nhỏ, có kỳ 2 bên.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống trên mặt nƣớc, xuất hiện quanh năm,
thức ăn là ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (kho khô).
 Tình trạng: Hiện nay còn nhiều, nhƣng giảm 50%.
2. Cá lóc
 Hình dáng, kích thƣớc: màu đen, vẩy đen, kỳ đen, mình tròn, đầu nhọn, .
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng giữa, thức ăn là tép, cá nhỏ, tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (canh chua, chiên, kho…).
 Tình trạng: Hiện nay còn nhiều, nuôi, giảm 50%.
3. Gẹm dẹp
 Hình dáng, kích thƣớc: Thân dẹp nằm trong lớp vỏ cứng, màu xám đen.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Sống dƣới lớp bùn. Ốc gẹm sống ở sông, ao
hồ nƣớc ngọt. Thức ăn của gẹm là bùn và rong.
 Giá trị dinh dƣỡng: Ốc gẹm có nhiều chất dinh dƣỡng, chế biến nhiều loại
thức ăn.
 Tình trạng: Hiện nay ốc gẹm vẫn còn nhiều.
4. Gẹm tròn (hến)
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn nằm trong lớp vỏ cứng, có màu xám đen.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Ốc gẹm tròn sống dƣới sông nƣớc ngọt chui
dƣới lớp bùn. Nó ăn rong và bùn
 Giá trị dinh dƣỡng: Ốc gẹm có nhiều canxi nên đƣợc dùng để chế biến
nhiều loại thức ăn. Nó cũng đƣợc làm thức ăn cho vịt.
 Tình trạng: Hiện nay Ốc gẹm tròn vần còn rất nhiều.
5. Ốc bƣơu vàng
 Hình dáng, kích thƣớc: ốc trƣởng thành có kích thƣớc lớn là một khối xoắn
ẩn kín trong lớp vỏ cứng, miệng có nắp vỏ che đậy. Con đực có nắp miệng
hơi nhô gợn sóng, con cái có nắp miệng bằng phẳng hơi lõm xuống. Ốc
bƣơu vàng thƣờng có màu hơi vàng đen.
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 Môi trƣờng sống và thức ăn: Ốc Bƣơu vàng sống dƣới bùn, bờ ao, bờ
mƣơng, hồ khó phát hiện. Đêm xuống, chúng lên mặt nƣớc cắn ngang thân
cây lúa, ăn trụi thành từng đám, khiến nhiều diện tích lúa bị chết hoàn toàn.
 Giá trị dinh dƣỡng: Ốc bƣơu vàng là loại thức ăn giàu đạm, khoáng và sinh
tố... nên thƣờng dùng làm thức ăn bổ sung, đạm, khoáng và sinh tố cho gia
cầm ăn thƣờng xuyên.
 Tình trạng: Ốc bƣơu vàng xuất hiện vào những năm 1996 cho đến nay thì
số lƣợng rất nhiều. Là sinh vật ngoại lai.
6. Ốc đắng
 Hình dạng, kích thƣớc: có kích thƣớc nhỏ, thân xoắn trong lớp vỏ cứng,
đích nhọn, có màu đen. Miệng có lớp vỏ cứng che đậy.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Ốc đắng sống trong lớp bùn, dƣới ao hồ và
đeo vào thân cây dƣới nƣớc. Thức ăn của nó là rong và cây cỏ.
 Giá trị dinh dƣỡng: Ốc đắng có nhiều canxi. Có thể chế biến thức ăn ( nhƣ
luộc nƣớc dừa, kho khô xả), cũng có thể làm thức ăn cho gia cầm nhƣ vịt.
 Tình trạng: Hiện nay ốc đắng con rất nhiều.
7. Lƣơn:
 Hình dáng, kích thƣớc: Thân tròn, dài, có phân đầu nhọn, đuôi tròn, da
trơn. Lƣơn có màu đỏ sậm
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Con lƣơn sống dƣới lớp bùn, thức ăn của lƣơn
là bùn và các loại ốc và cá nhỏ.
 Giá trị dinh dƣỡng: Con lƣơn ăn rất bổ đặc biệt em bé ăn thì có rất nhiều
chất dinh dƣỡng.
 Tình trạng: Hiện nay lƣơn vẫn còn, nhƣng lƣơn tự nhiên thì ít đa số là lƣơn
nuôi.
8. Cá trạch thƣờng
 Hình dáng, kích thƣớc: Thân dẹp, đầu nhọn, có lớp vẩy nhỏ. Cá trạch đồng
có màu xám đất, cá trạch, cá trạch lấu có đƣớm màu đen
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá trạch sống dƣới lớp bùn. Thức ăn của nó là
các loại cá nhỏ và tép.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá trách dùng để chế biến thức ăn cho con ngƣời, cá
trạch ăn rất ngon và bổ
 Tình trạng: còn nhiều.
9. Con cua
 Hình dáng, kích thƣớc: tám cẳng, hai càng.
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 Môi trƣờng sống và thức ăn: hang đất, bờ ruộng, mƣơng, ăn rong, tép, cá
nhỏ...
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời, có nhiều canxi…
 Tình trạng: Còn nhƣng giảm 50%.
10. Tép
 Hình dáng, kích thƣớc: có kích thƣớc nhỏ, thân hơi cong thon dài. Phần
đầu có nhiều râu.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Tép sống ở tầng đáy, dƣới sông, ao hồ, ruộng
lúa. Tép ăn rong và có thể ăn đồng loại.
 Giá trị dinh dƣỡng: Tép dùng chế biến thức ăn cho con ngƣời, và tép cũng
dùng làm thức ăn cho gia cầm.
 Tình trạng: Hiện nay tép vẫn còn rất nhiều, đặc biệt vào mùa nƣớc tép theo
nƣớc vào trong ruộng.
11. Cá sặc bƣớm
 Hình dáng kích thƣớc: thân dẹp, vẩy xám, có kỳ, lƣng có đốm đen.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng trên; Ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: Thức ăn (khô, bằm…); làm mắm.
 Tình trạng: Còn mùa nƣớc nhƣng giảm 50%.
12. Cá rô đồng
 Hình dáng, kích thƣớc: mình tròn dẹp, đầu vuông, vảy cứng, lƣng có
ngạnh, có gai
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng giữa. Thức ăn của nó là rong, các
loại con cá nhỏ, tép.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá rô đồng dùng chế biến thức ăn cho con ngƣời (canh
chua, chiên, kho); làm mắm rất ngon.
 Tình trạng: Còn nhƣng giảm 40%.
13. Cá rô phi
 Hình dáng, kích thƣớc: thân dẹp hơn cá rô đồng, có vẩy màu xám đen, trên
lƣng và bụng có kỳ cứng nhọn.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng giữa. Thức ăn của nó là rong, các
loại con cá nhỏ, tép.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá rô phi dùng chế biến thức ăn cho con ngƣời (khô).
 Tình trạng: Nuôi mới có.
14. Cá trắm cỏ
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 Hình dáng, kích thƣớc: cá thân tròn dài, vảy mềm to màu trắng, mỏ nhọn,
xuơng rất nhiều và nhỏ.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở đìa là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho lạc, canh chua.
 Tình trạng: chỉ nuôi.
15. Cá tai tƣợng
 Hình dáng, kích thƣớc: kích thƣớc rất lớn, thân dẹp, có vảy cứng, cá có
màu xanh đen, có kỳ ở lƣng và bụng
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở đìa là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: chiên xù, trƣng tƣơng.
 Tình trạng: chỉ nuôi.
16. Cá vồ đém
 Hình dáng, kích thƣớc: đầu to, có 02 ngạnh, thân tròn dẹp, cá không vảy có
màu trắng, có 3 ngạnh, có 02 đém sau ngạnh ở mang, thân ngắn
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô, mắm, kho tiêu, có giá trị dinh dƣỡng và kinh
tế cao.
 Tình trạng: chỉ nuôi.
17. Cá tra
 Hình dáng, kích thƣớc: đầu to, thân dài, có 02 ngạnh, thân tròn dẹp, cá
không vảy có màu trắng, có 3 ngạnh.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô, canh chua, lẩu mắm, kho tƣơng.
 Tình trạng: chỉ nuôi.
18. Cá mè trắng
 Hình dáng, kích thƣớc: cá có dạng tròn dẹp, đuôi đỏ, đầu to, vảy rất nhuyễn
màu trắng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống trên đồng là chủ yếu; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: làm chả cá.
 Tình trạng: chỉ có ở ao nuôi.
19. Cá mè hoa
 Hình dáng, kích thƣớc: dáng tròn dẹp, có vảy trắng nhuyễn, có kích thƣớc
to hơn các con mè khác, có đuôi mà đỏ
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống trên ruộng đồng; ăn tạp.
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 Giá trị dinh dƣỡng: chả, canh chua, làm mắm.
 Tình trạng: chỉ có ở ao nuôi.
20. Lau kiếng
 Hình dáng, kích thƣớc: màu đen, cứng, vẩy nhám, đuôi màu đen, ngạnh
nhọn.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng sát đáy, thức ăn là tép, rong, tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (rang muối, sả, khô…).
 Tình trạng: Xuất hiện năm 2000, còn nhiều.

B. Số loài còn ít hoặc rất ít so với năm 2000 (22 loài):
1. Cá linh
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn, cá có vẩy, màu trắng, mang màu trắng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: có vào mùa nƣớc từ tháng 7 – 10 âm lịch;
sống ở tầng trên; ăn tạp, rong, tép...
 Giá trị dinh dƣỡng: làm mắm là ngon nhất; thức ăn hàng ngày, có giá trị
dinh dƣỡng cao.
 Tình trạng: Hiện nay có theo mùa nƣớc, giảm khoảng 60% so với trƣớc
năm 2000.
2. Lồng tông đá
 Hình dáng, kích thƣớc: to bằng ngón tay, mình tròn dẹp, vẩy hơi vàng, đầu
nhỏ, có kỳ 2 bên.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống trên mặt nƣớc, quanh năm, thức ăn là ăn
tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (kho khô).
 Tình trạng: Còn ít, giảm 80%.
3. Cá thiểu
 Hình dáng, kích thƣớc: mình dẹp, đầu dẹp, vẩy trắng nhỏ, đuôi hơi vàng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống trên mặt nƣớc, thức ăn là ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (kho khô).
 Tình trạng: Còn rất ít, giảm 90%.
4. Ốc gạo
 Hình dạng, kích thƣớc: có kích nhỏ, thân xoắn trong lớp vỏ cứng, đích
nhọn, miệng có nắp vỏ cứng che đậy. Ốc gạo có màu trắng ngà.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Ốc gạo sống dƣới bùn. Ốc gạo ăn bùn và
rong.
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 Giá trị dinh dƣỡng: Ốc gạo có nhiều chất đạm và canxi, nó có thể chế biến
nhiều loại thức ăn.
 Tình trạng: Ốc gạo hiện nay vẫn còn, nhƣng ít giảm 70%.
5. Con lịch
 Hình dáng, kích thƣớc: Thân tròn, dài đầu nhọn, đuôi dẹp, có kích thƣớc
nhỏ hơn lƣơn, có màu xám đen.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Con lịch sống dƣới lớp bùn trong ao, hồ đầm
lầy. Thức ăn của Lịch là bùn và các loại cá nhỏ.
 Tình trạng: Hiện nay lịch con rất ít, giảm 90%.
6. Cá trê trắng
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn dẹp đầu dẹp trên đầu có hai râu và hai kỳ
nhọn 2 bên, da trơn có lớp nhờn bao bọc. Trên lƣng và bụng có hai vây dài.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá trê trắng sống dƣới bùn, trong ao hồ, sông.
Thức ăn của cá trê trắng là các loại cá nhỏ và ốc.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá trê trắng dùng để chế biến thức ăn cho con ngƣời,
cá trê trắng rất độc đối với những ngƣời bị bệnh đau nhức khớp.
 Tình trạng: Hiện nay cá trê trắng còn ít (giảm khoảng 70%).
7. Cá trê vàng:
 Hình dáng, kích thƣớc: Hình dáng giống cá trê trắng nhƣng có màu vàng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá trê vàng cũng sống dƣới bùn và ăn những
loại cá nhỏ và ốc.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá trê vàng ăn rất bổ không có độc.
 Tình trạng: Hiện nay cá trê vàng tự nhiên còn rất ít, chủ yếu là cá nuôi.
8. Cá trạch lấu
 Hình dáng, kích thƣớc: Thân dẹp, đầu nhọn, có lớp vẩy nhỏ lốm đốm, đuôi
dài dẹp, lƣng có gai.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá trạch sống dƣới lớp bùn. Thức ăn của nó là
các loại cá nhỏ và tép.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá trạch dùng để chế biến thức ăn cho con ngƣời, cá
trạch ăn rất ngon và bổ
 Tình trạng: Còn rất ít, giảm 90%.
9. Tôm Càng Xanh
 Hình dáng, kích thƣớc: cơ thể có hình dáng thon dài, hợi cong nhƣ hình
dấu phẩy, phía trƣớc là phần đầu, phía sau là phần bụng. Phần đầu có đôi
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càng to, có lớp vỏ cứng bao bọc. Khi còn nhỏ tôm có màu trong sáng, lúc
trƣởng thành tôm có màu xanh.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Tôm sống ở ao, hồ, sông, kênh rạch nƣớc
ngọt, trên ruộng lúa. Sống ở tầng đáy, Tôm là loại ăn tạp, nó ăn các loại
động vật khát nhau, các loại tảo sợi.
 Giá trị dinh dƣỡng: Tôm là loại hải sản có rất nhiều dinh dƣỡng, chế biến
nhiều loại thức ăn.
 Tình trạng: Hiện nay Tôm càng xanh rất hiếm.
10. Cá sặc rằng
 Hình dáng kích thƣớc. thân dẹp, có lớp vẩy màu đen trên lớp vẩy có đƣớm,
phía trên lƣng có kỳ nhọn, dƣới bụng có vay dài, đuôi màu đen.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá sặc rằng sống tầng giữa, trong ao, hồ,
sông. Thức ăn của no la rong và các loại cá nhỏ
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá sặc rằng dùng để chế biến thức ăn cho con ngƣời.
 Tình trạng: Hiện nay có sặc rằng tự nhiên còn rất ít, chủ yếu cá nuôi.
11. Cá sặc điệp
 Hình dáng kích thƣớc. thân dẹp, vẩy trắng, đuôi hơi ngà, đầu dẹp, mỏ
nhọn, miệng có râu.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng giữa. Ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: Làm khô; làm mắm.
 Tình trạng: Còn ít, giảm 70%.
12. Cá bống tƣợng
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn, màu mâu đen
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá bóng tƣợng sống dƣới bùn ở ao, hồ, sông.
Thức ăn của nó là rong, tép và các loại cá nhỏ.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá bóng tƣợng ăn rất ngon và bổ dùng để chế biến thức
ăn cho con ngƣời.
 Tình trạng: Hiện nay cá bóng tƣợng con rất ít, giảm khoảng 80%.
13. Cá trôi
 Hình dáng, kích thƣớc: kích thƣớc nhỏ, cá thân tròn dài, vảy mềm to màu
trắng, mỏ nhọn, xuơng rất nhiều và nhỏ.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho lạc, chiên tƣơi, kho tƣơng, kho mắm.
 Tình trạng: về theo mùa nƣớc, còn rất ít, giảm khoảng 80%.

52

14. Cá chốt chèn
 Hình dáng, kích thƣớc: đầu to, thân dẹp dài, không có ngạnh, không có
vảy, màu trắng, có râu.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho lạc, kho tƣơng, kho khô, thịt rất mềm và ngọt, ít
xƣơng.
 Tình trạng: còn rất ít, giảm 90%.
15. Cá heo
 Hình dáng, kích thƣớc: có kích thuớc nhỏ, đuôi đỏ, đầu nhọn có râu, có 02
móc nhƣ luỡi câu trƣớc miệng, cá màu ngà vàng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng trên sát mặt
nuớc; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: cá rất béo, có giá trị dinh duỡng cao; kho khô, kho lạt.
 Tình trạng: còn rất ít (giảm 90%), chỉ xuất hiện trong mùa nƣớc.
16. Cá mè vinh
 Hình dáng, kích thƣớc: thân dẹp, tròn và ngắn, có vảy to màu trắng, đuôi
trắng
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ở ruộng,
sông, đìa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: chiên phùng, kho lạc, chiên, làm mắm, khô, canh chua.
 Tình trạng: giảm hơn 60%.
17. Cá he
 Hình dáng, kích thƣớc: mình tròn dẹp, đuôi, mang, kỳ đều có màu đỏ, vảy
nhuyễn màu trắng ngà.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở tầng giữa của sông là chủ yếu; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô, kho lạc, chiên, làm mắm.
 Tình trạng: còn rất ít, giảm 90%.
18. Cá thát lát
 Hình dáng, kích thƣớc: thân dẹp, dài; vảy nhuyễn màu trắng
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; tép và cá
nhỏ.
 Giá trị dinh dƣỡng: chả cá, có giá trị dinh duỡng cao, làm khô, mắm.
 Tình trạng: còn rất ít, hầu nhƣ không thấy ngoài sông.
19. Cá sơn
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 Hình dáng, kích thƣớc: kích thƣớc nhỏ, thân cá dẹp và trong suốt, lƣng có
màu bạc, cá không có vảy, cá cứng và nhiều xƣơng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng trên; ăn rong.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô
 Tình trạng: còn rất ít, giảm 90%.
20. Cá bảy trầu
 Hình dáng, kích thƣớc: có kích thuớc nhỏ, thân hình dẹp, có màu xanh lá
cây, vảy nhỏ và nhuyễn.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở đìa là chủ yếu, ở những nơi có nhiều
cỏ, ở tầng trên; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô
 Tình trạng: còn rất ít, giảm 90%
21. Cá bống cát
 Hình dáng, kích thƣớc: nhỏ, thân tròn, vẩy cứng, đuôi hơi xám.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng dƣới; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn đặc sản.
 Tình trạng: còn rất ít, giảm 90%.
22. Cá chốt đá
 Hình dáng, kích thƣớc: cá không vảy, có kính thuớc nhỏ, hình dáng tƣơng
tự cá basa, có râu.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô, mắm, kho tiêu.
 Tình trạng: còn ít, giảm 70%.

C. Số loài đã biến mất so với năm 2000 (10 loài)
1. Lìm kìm
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn, mỏ dài, đuôi hơi vàng, có vẩy.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống trên mặt nƣớc, thức ăn là tép con, cá
nhỏ...
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (kho khô).
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
2. Cá năm trăm
 Hình dáng, kích thƣớc: thân rất nhỏ, đuôi đỏ, đầu dẹp, cá vẩy, có kỳ.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống theo bầy theo mặt nƣớc; ăn tạp, rong.
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 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (kho khô, kho lạt).
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
3. Cá dày
 Hình dáng, kích thƣớc: đầu nhọn, mình tròn, 2 kỳ, vẩy đen, mỏ nhọn, có
bông sọc.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng giữa, thức ăn là cá nhỏ, tép.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (nấu canh chua); làm mắm; thịt
ngon; nƣớng chui.
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
4. Cá lóc mít
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn, miệng hơi to, mắt to, vẩy hơi nhám, đuôi
đỏ.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng sát đáy, thức ăn là tép, rong.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (kho lạt, khô…).
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
5. Cá éc
 Hình dáng, kích thƣớc: mình tròn dẹp, vảy đen, đầu hơi vuông, mỏ nhọn,
có ngạnh cứng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống tầng dƣới, thức ăn là tép, cá nhỏ, tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: thức ăn cho ngƣời (khô, chiên, kho…).
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
6. Cá chốt cờ
 Hình dáng, kích thƣớc: cá không vảy, có kính thƣớc lớn hơn cá chốt đá,
hình dáng tƣơng tự cá basa, có râu. Thân dẹp hơn cá chốt đávà có 2 lằn sọc
ở lƣng.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: kho khô, mắm, kho tiêu.
 Tình trạng: không còn xuất hiện.
7. Cá mè hôi
 Hình dáng, kích thƣớc: thân tròn dẹp, có dáng dài, có vảy màu xám trắng,
cá có mùi hôi
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở sông là chủ yếu, ở tầng giữa; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: làm khô.
 Tình trạng: không còn xuất hiện.
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8. Ốc Lác
 Hình dáng, kích thƣớc: Ốc lác là loại ốc hình dạng tròn, vỏ đen (thỉnh
thoảng có vân), sống ở ruộng, ao nƣớc ngọt.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Thức ăn của Ốc lác là rong và bùn.
 Giá trị dinh dƣỡng: Thịt Ốc lác ăn rất ngọt, có thể chế biến nhiều loại thức
ăn. Ốc lác còn làm thức ăn cho cá và cho vịt.
 Tình trạng: Không còn xuất hiện ở tự nhiên từ năm 2000.
9. Cá rô biển
 Hình dáng, kích thƣớc: thân dẹp, có vẩy màu xám đen, trên lƣng và bụng
có kỳ cứng nhọn
 Môi trƣờng sống và thức ăn: Cá rô biển sống dƣới tầng đáy ở sông. Thức
ăn của nó là rong, các loại con cá nhỏ, tép.
 Giá trị dinh dƣỡng: Cá rô biển dùng chế biến thức ăn cho con ngƣời.
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
10. Cá bông lao
 Hình dáng, kích thƣớc: cá rất to, mình tròn, thân dài, đầu vuông nhọn, vảy
có nhiều đốm nhƣ bông.
 Môi trƣờng sống và thức ăn: sống ở đìa là chủ yếu, ở tầng dƣới; ăn tạp.
 Giá trị dinh dƣỡng: hấp dừa, canh chua
 Tình trạng: Không còn xuất hiện.
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Phụ lục 2: Hiện trạng các loài thủy sản và sự suy giảm tại xã Thới Thạnh
Giai đoạn
thời gian
Trƣớc
năm
2000

Số loài thủy sản còn
phổ biến

Số loài đã
biến mất

Số loài
còn ít

1. Các loại cá có vẩy (47 Không có Không
loài)
loài nào bị có
a. Cá đen – cá nhỏ (20 mất
loài): Cá Rô Đồng, Rô
Phi, Lóc, Sặc Điệp, Sặc
Rằng, Dầy, Lau Kiếng,
Tầm Dục, Bóng Tƣợng,
Bóng Trứng, Bóng Rừa,

Nguyên nhân
- Môi trƣờng sống tự nhiên
tốt và có nhiều thức ăn.
- Nguồn nƣớc không ô
nhiễm, cá sinh sản cao.
- Chƣa lạm dụng thuốc bảo
vệ thực vật.
- Không có sử dụng các
phƣơng pháp đánh bắt cá
hủy diệt, tận diệt nhƣ:
thuốc, điện. Chỉ sử dụng
bẫy thủ công nhƣ: chày,
lƣới câu, nôm để đánh bắt
cá nên nguồn thủy sản
đƣợc bảo tồn.

Hô, Trạch Đồng, Trạch
Lấu, Trạch Bùn, Chấm
Cỏ, Chép, Tai Tƣợng,
Chim Trắng, Bông.
b. Cá trắng – cá lớn (27
loài): Cá Mè, Mè Trắng,
Mè Hoa, Mè Hôi, Ét,
Rầm, Linh,Thác Lác,
Thác Lác Cƣờm, Mè
Vinh, Vãnh, Đỏ Mang,
Lồng Tông Mƣơng, Lồng
Tông Đá, Thiểu, Ngai,
Lìm Kìm, Sấu, Mê Rổ,
BạcĐầu, Cơm, Mồm,
Hƣờng, Diêu Hồng,
Hồng Dệnh, Cốc, Lóc
Nối.
2. Các loài cá không vẩy
(13 loài)
a. Cá đen (5 loài): Cá Trê
Trắng, Trê Vàng, Trê
Lai, Ngác, Lóc Mít.
b. Cá trắng (8 loài): Cá
Trèn, Kết, Chốt Cờ, Chốt
Chuột, Tra, Ba Sa, Vồ
Đém, Sát.
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Giai đoạn
thời gian

Số loài thủy sản còn
phổ biến

Số loài đã
biến mất

Số loài
còn ít

Nguyên nhân

- 04 loài
chỉ còn
rất ít:

- Sử dụng thuốc hóa học
phục vụ cho nông nghiệp.

Cá Lóc,
Thác

- Các phƣơng pháp đánh
bắt tận diệt, xung điện và
máy móc đánh bắt hiện
đại xuất hiện.

3. Cá Kiểng (5 loài):
Cá lia thia, Bảy Trầu, La
Hán, Phƣớng, Bảy Màu
4. Các loài khác (20
loài):
Lƣơn, Lịch, Tôm Càng
Xanh, Tôm Trứng, Cua,
Còng, Hến, Gẹm, Cua
Đinh, Ba Ba, Rùa, Tép
trấu, Tép Trứng, Tép
Bạc, Ốc (Bƣơu, Lát,
Vàng, Đinh, Hƣơng,
Quắn).
Năm
20002008

1. Các loại cá có vẩy (42 1. Các loại
loài)
cá có vẩy
(mất
5
- Cá đen: còn 17 loài
loài)
- Cá trắng: còn 25 loài
- Cá đen (3
2. Các loài cá không vẩy loài): Cá
(11 loài)
Hô, Dầy,
- Cá đen: còn 3 loài

Tầm Dục

- Cá trắng
(2 loài):
3. Cá Kiểng (6 loài):
Hồng
Cá Kiểng: còn 5 loài và Dệnh,
thêm cá lau kiếng
Lóc Nối
- Cá trắng: còn 8 loài

4. Các loài khác (16 2. Các loài
loài):
cá không
Cácloạikhác: còn 16 vẩy (mất 4
loài)
loài
- Cá đen
(4 loài):
Rô biển,
Cá

Trê
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Lác,
Trạch,
Trê

- Dân cƣ tăng nhanh

- Sử dụng cống nên nguồn
cá thiên nhiêu ít sinh sản
và phát triển trong đồng
ruộng nhƣ trƣớc kia.

Giai đoạn
thời gian

Số loài thủy sản còn
phổ biến

Số loài đã
biến mất

Số loài
còn ít

Nguyên nhân

Trắng,
Lóc Mít
Năm
2008 –
nay

1. Các loại cá có vẩy (42 3.
Cá Cá Lóc,
loài)
Kiểng:
Trê
mất 5 loài Trắng,
Cá đen: còn 17 loài
4. Các loài Gầm,
Cá trắng: còn 25 loài
Trạch,
khác:
Lƣơn,
2. Các loài cá không vẩy
Mất
thêm
(6 loài)
Sặc
các loài:
Cá đen: còn 1 loài
Ba Ba tự
Cá trắng: còn 5 loài
nhiên, Cua
Đinh.
3. Cá Kiểng: không còn
4. Các loài khác: còn 9
loài

- Do nguồn nƣớc ô nhiễm
nặng, và cống không đƣa
đƣợc nƣớc vào và nƣớc
ra. Bên cạnh đó, thuốc
bảo vệ thực vật quá nhiều
gây ứ đọng trong đồng
ruộng, kênh mƣơng.
- Dùng quá nhiều thiết bị
đánh bắt hiện đại (lú) để
bắt cá con.
- Môi trƣờng sinh sản bị
hạn chế, không có chỗ trú
ẩn vì canh tác lúa 3 vụ.
- Dân cƣ đánh bắt cá ngày
một nhiều do thiếu thức
ăn.
- Tác động gián tiếp do
ngƣời dân cải tạo vƣờn
tạp. Vƣờn, ao, mƣơng đã
khai phá san bằng để lấy
đất trồng cây ăn trái.
- Do đóng cống nên nƣớc
tại chỗ đứng yên, không
di chuyển nên cá thiên
nhiên không vào đƣợc
đồng.
- Do làm nhiều đập trên
thƣợng nguồn và khai
thác thủy điện, ảnh hƣởng
đến nƣớc sông.
- Nguồn nƣớc không còn
đƣợc nhƣ trƣớc và môi
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Giai đoạn
thời gian

Số loài thủy sản còn
phổ biến

Số loài đã
biến mất

Số loài
còn ít

Nguyên nhân
trƣờng của cá cũng bị ảnh
hƣởng theo.
- Các loài cá trên thƣởng
nguồn không kịp di
chuyển để sinh sản nên
nhiều loài cá không còn.
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Phụ lục 3: Sự suy giảm các loại ngƣ cụ theo thời gian tại xã Thới Thạnh, huyện
Thới Lai, TP Cần Thơ
Stt

1

Tên
ngƣ cụ
Chúm

Nội dung

Trƣớc 2000

- Dụng cụ - Tự làm
đƣợc
làm
- Đặt 10 ống
bằng
tre,
thì
đƣợc
ống nhựa.
khoảng 3 kg
- Bắt đƣợc
- Ít
lƣơn là chủ
yếu,
hoặc

2000- 2008

2008 - nay

Nguyên nhân

- Gần
nhƣ
không còn sử
- 10 ống đƣợc
dụng
khoảng 1 kg
- Làm và mua
- ít
- 10 ống đƣợc
khoảng 1 – 2
con

- Thị trƣờng
có bán ở giai
đoạn sau

- Mua

- Mua

- 1 kg

- 0,5 kg cá nhỏ

- Không
sẳn ở
phƣơng

- Làm và mua

- Do ô nhiễm
- Số lƣợng còn
rất ít

các loài cá
nhỏ và rất
nhỏ
- Số lƣợng
hộ sử dụng.

2

Lƣới

- Chủ
yếu - Mua
mua để sử
- 100 mét có
dụng
thể 3-5 kg
- Các loại cá
- Rất
nhiều
đen,
và
(100% các hộ
trắng. Tuy
sử dụng)
nhiên, loài
cá trắng chủ
yếu vào mua
nƣớc

- Giảm khoảng - Còn rất ít
30%

có
địa

- Vì ô nhiễm
- Không còn
nhiều NLTS

- Số ngƣời
sử dụng
3

Câu

- Có 3 loại
(giăng, thả,
cần) và đƣợc
làm
thủ
công.
- Các loại cá
bắt đƣợc là

- Tự làm

- Mua lƣỡi và - Mua
- Không còn
tự làm cần
nguồn lợi thủy
- 8-9 con cá
- 1 con cỡ bé/
sản
cỡ lớn/10 cần - 5-6 con/ 10 10 cần
cần
- 100%
số
ngƣời sử dụng - Giảm 30%
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- Rất ít (1 – 2
hộ)

Stt

Tên
ngƣ cụ

Nội dung

Trƣớc 2000

2000- 2008

2008 - nay

Nguyên nhân

cá đen, cá
trắng không
đáng kể
4

Lờ

- Làm bằng - Tự làm
- Mua
tre
- 5/10 cái
- 2/10 cái
- Sử dụng để
- Ít hộ sử dụng - ít
bắt cá trê và
các loại cá
khác, cua và
tôm.

5

Chài

- Dùng dây - Mua
- Mua
- Mua
nilon bện
- 3-4 kg/lần
- 1-2 kg/lần
- 0,5 kg/lần
- Hầu
hết
- Ít ngƣời sử - Ít ngƣời sử - 1 hộ sử dụng
các loại cá
dụng
dụng

- Không

Lƣới
kéo

- Mua lƣới - Mua
và làm
- Chỉ tính sản
- Bắt đƣợc lƣợng
vào
nhiều loài mùa lũ (20-30
chủ yếu cá kg/lần
kéo)
trắng. Sản bởi các loài
lƣợng chủ bắt đƣợc là cá
yếu
tập nhỏ, tép.
trung
vào
- 100% các hộ
mùa lũ
sử dụng

- Ô nhiễm

Bôn

- Dùng

6

7

tre - Tự làm

- Mua

- Vì ô nhiễm
và ngƣời dân
- 1/10 cái
không muốn
- Không còn sử đầu tƣ vào
dụng
công cụ này
- Mua

- Mua

- Phải đầu tƣ
nhƣng nguồn
lợi thủy sản
không
còn
nhiều

- Sản
lƣợng - 1 kg/lần kéo - Không thể sử
giảm dần 5 - (chỉ trong mùa dụng
nếu
10/kg
lũ)
không có nƣớc

- Tự làm

để
làm,
- 1kg/lần
- 0,5 kg/lần
khoét miệng
tròn và bít 1 - Không nhiều - Không nhiều
hộ sử dụng
hộ sử dụng
đầu.
- Bắt cá rô
biển,tép, cá
thác lác
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- Không dùng

- Không có cá

Stt

8

Nội dung

Tên
ngƣ cụ
Câu
ếch

Trƣớc 2000

- Mua và tự - Tự làm
làm
- 10-20kg/100
- Bắt đƣợc cần mỗi đêm
ếch là chủ
- 50% số hộ
yếu.

2000- 2008

- Mua

2008 - nay

- Mua

Nguyên nhân
- Ít ếch

- 10 kg/100 cần - 3 – 4 kg/100
cần (chỉ có ở
thời điểm thu
hoạch)
- 1-2 hộ sử dụng

9

Lú

Chƣa có
- Dài
khoảng 6-8
mét,
hình
chữ nhật

Chƣa có

- 2010 xuất hiện - Nguyên nhân
tại địa phƣơng
xuất hiện công
cụ vì hiện tại
- Mua ở chợ
không thể bắt
bằng
tay
(NLTS giảm)

- Mua
vật - Mua với giá
liệu về để rẻ
làm
- 2 kg (mùa
- Bắt đƣợc khô); 2-5 kg
tất cả các (mùa lũ)
loại thủy sản
- 3 hộ sử dụng

- 500.000
nghìn

- 1.000.000
nghìn

- Tự
làm
bằng tre

- 5% số hộ sử - Mua 50.000 - Sản
lƣợng
dụng
vnd/ câu
suy
giảm
không thể sử
- 10% số hộ sử
dụng tay để
dụng
bắt

- Bắt tôm,
tép,
lƣơn,
trạch,
rắn
vào mùa lũ
là chủ yếu
10

11

Vó

Câu
rắn

-

12

Xiệc
điện

- Mua sẳn,
và sử dụng
bằng bình ác
quy

Xuất hiện từ
những
năm
1994 nhƣng
thô sơ chỉ bắt

- Giá
thị
trƣờng đắc đỏ

- 1 kg (mùa - Không
có - Giá đầu tƣ
khô); 2 kg (mùa khô); 0,2 cao,
nhƣng
(mùa lũ)
kg (mùa lũ)
nguồn lợi thu
lại thì ít nên
- 3 hộ sử dụng - 1 hộ sử dụng
ngƣời
dân
không chọn sử
dụng công cụ
này

- Những năm
2000 cải tiến
hơn, chƣa hiện
đại và đánh bắt
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- 2010 xuất hiện
nhiều loại hiện
đại, công suất
lớn, đánh bắt tất

- Ít cá và các
ngƣ cụ thô sơ
không có hiệu
quả.

Stt

Tên
ngƣ cụ

Nội dung

Trƣớc 2000

2000- 2008

- Bắt đƣợc cá nhỏ nhƣ cá cá rô phi, trạch,
tất cả các lóc, cá rô, cá lăng, trê…
sặt
loài cá
- 300.000600.000/bộ

2008 - nay

Nguyên nhân

cả các loại cá
lớn nhỏ.
- Trên
600.000/bộ

- Ít và chỉ cá
nhỏ vào mùa
- Ít ngƣời sử
khô. Hơn 10kg
dụng
vào mùa lũ.
Công cụ bị cấm
nên chỉ thể sử
dụng vào đêm
- 6-7kg/lần

- 30%
dụng
- Mua cào, - Xuất
hiện
thuyền
trƣớc
năm
1975
- Bắt đƣợc
tất cả các - 9 kg/lần cào
loài
- 02 ngƣời sử
dụng

hộ

sử

- Đƣợc cải tiến - Phổ biến việc
hơn và có hiện kết hợp thêm
tƣợng gắn thêm xiệt điện
xiệt điện

- Đầu tƣ chi
phí cao nhƣng
hiệu
quả
không thể bù
lại

13

Cào
máy

14

Cào tay - Tự làm

- Xuất hiện từ - Cải tiến thêm - Ít sử dụng
lâu
- Sản
lƣợng
- Tự làm
tăng lên do gắn
thêm móc vào
- 1 -2 con /lần
cào
cào

- Không
cá và
nhiều
gian để
dụng cụ

15

Chĩa

- Tự làm

- Còn ít rắn,
lƣơn và cá

- Tự làm

- Tự làm

- Đâm rắn, - 100% hộ sử
lƣơn, cá
dụng
16

Giớn

- Tự làm
- 20% số hộ sử
dụng

- Mua
và
khung

lƣới - Xuất hiện từ - Nhiều hộ sử - Ít sử dụng
làm những
năm dụng
- 0,5 kg/lần
1990
- 1 kg/lần
- Bắt đƣợc - Có 1 hộ sử
tất cả các dụng

64

còn
mất
thời
làm

- Nƣớc ít
- Nguồn lợi ít
- Hiệu quả
thấp hơn Lú
rất nhiều

Stt

Tên
ngƣ cụ

Nội dung

Trƣớc 2000

2000- 2008

2008 - nay

Nguyên nhân

loài cá
- Ngƣời Khơ - Ít và không - Không còn sử
me tự làm và sử dụng khi dụng
- Bắt tép và
sử dụng từ làm lúa 3 vụ
cá nhỏ
xƣa
- Môi trƣờng
- 0,5 kg/lần
nƣớc nhiều,
trong, có cỏ
- Tự làm

17

Xà
neng

18

Lợp tép - Tự
bằng tre

19

Sà di

làm - Tự làm

- Mua

- Không

- Mua

đủ

(15.000/cái)
nƣớc
- Khoảng 15 - 6-7 kg/ 100
kg/100 lợp
lợp
- Sản
lƣợng - Ô nhiễm
không
còn
- 100% hộ sử - Số
lƣợng
nhiều
dụng
ngƣời giảm bớt
- 30% số hộ sử
dụng

- Ống tre tự - Xuất hiện từ - Không
làm
xƣa
nhƣng dụng
không sử dụng
- Bắt cá rô
khi không làm
lúa mùa

sử - Không
dụng

sử - Dụng
đánh
không

cụ
bắt
hiệu

quả
nhƣ
những dụng
cụ tiên tiến
khác

- Tự làm
- 3-6 kg/ngày
- 6 hộ sử dụng
20

21

Bững

Móc cá
Chạch

- Bắt cá lóc, - Tự làm
tôm
càng
- 4-5 kg/bững
xanh, cá đen
- 30% hộ sử
dụng
- Bắt
Chạch

cá - Tự làm

- Tự làm
- Sản lƣợng rất
ít
- 1 hộ sử dụng
- Mua

- 1 kg/lần
- 100%
dụng

sử

- Ít và không sử Hiện
nay,
dụng
dƣới
lòng
kênh có nhiều
nylon,
khó
khăn cho việc
cào cá
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Stt

Tên
ngƣ cụ

22

Nhận
hầm

Nội dung
- Đào hầm
đất cá sẽ
chui
vào.
Chỉ sử dụng
vào tháng 10
khi có nhiều
nƣớc

Trƣớc 2000

2000- 2008

- Xuất hiện từ - Không
dụng
xƣa

2008 - nay

sử - Không
dụng

Nguyên nhân
sử - Ruộng
không có nƣớc

- Ít sử dụng và
mất từ những
năm 1990

-

- Tự làm

- Chủ yếu cá - 10-12
lóc, cá đen kg/đêm
(cá lớn)
23

Đèn
măng
xông

- Dùng
cá

soi - 3 kg cá và Không sử dụng Không sử dụng
khi có xiệt điện
chuột

- Kết
hợp - 100% hộ sử
với dao chặt dụng
cá và chĩa
- Bắt cá lớn
- Nƣớc trong

24

Chà
đống

- Dùng tre
và cây so
đũa làm trụ
cột, cắm mé
sông
hình
chữ
nhật,
cách mé 8m

- Còn ít hộ sử - Rất ít sử dụng - Bỏ sử dụng
dụng
và không sử khi xuất hiện
- 10 kg/đống
dụng
cá lau kiếng
- Rất
nhiều
và nguồn thủy
ngƣời
sử
sản giảm
dụng.
- Tự làm

-

- Mỗi
cột
cách 1 m
- Dùng
nhánh cây
- Mỗi đống
có khoảng 4
– 5 thớt, mỗi
thớt
200
nhánh chà
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Stt

Tên
ngƣ cụ

Nội dung

Trƣớc 2000

2000- 2008

2008 - nay

Nguyên nhân

- Thời gian
sử
dụng:
tháng 8 chất
chà; tháng 9
kéo
1tháng/lần.
25

Chà bó

- Tự
làm - Cá rô, lóc, - Không
dụng
bằng tre
đen rất nhiều

sử

- Mất đi khi có
dụng cụ đánh
bắt bằng xung
điện

- Các loại cá - 0,5 kg/chà
trắng và đen
26

Cái
nơm

- Mua

27

Kéo
côn

- Dùng
cá lóc

- - Chỉ khoảng 2
hộ sử dụng
- Bắt cá lóc từ
nhƣng
sản
2 -3 kg/ ngày
- 0,5 kg/ngày
lƣợng không có
- Mua

- Mua 15
20.000/cái

bắt - Đã có từ xƣa

- Không
dụng khi
- Sử dụng phổ
xung điện
- Làm bằng biến
khúc cây
- Dùng dƣới
- Kết
hợp sông
với
dùng
nơm
- Mặt nƣớc
phải lặng.
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sử - Mới xuất hiện
có cải tiến để dùng
trên ruộng
- Làm bằng kẽm

Phụ lục 4: Mô tả các hệ sinh thái và sự thay đổi đổi theo thời gian tại xã Thới Thạnh
Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Chiều rộng khoảng 22 Rộng
2,5 Chiều dài từ
Từ 1975 Điều
mét, sâu 1,5 mé sông ra
đến 2000 kiện tự mét, và sâu 4 mét
nhiên
ruộng là 200
(trƣớc
Đất dồi dào phi nhiêu, mét.
mét, và con số
nạo vét
các cây mọc 2 bên tƣơi
giảm dần theo
kênh
tốt, hệ sinh thái đa
hƣớng
Nam
mƣơng)
dạng.
của ấp.
Đất phèn, đất
sét, đất phèn
ống, đất thực
bì nhiều do
rừng bồi lắp
lâu
năm
(khoảng
2
mét).
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Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

Đất phù sa 30 Thấp hơn đất Sông
cm, phèn ống
60 cm, sét
xanh + thực bì,
đất nhão

gò từ 10-30
cm tùy theo
vị trí. Vị trí
lòng
chảo
thấp hơn đất
gò 30-50 cm,
nhƣng không
có phèn ống.
Màu mỡ tốt,
nhiều phù sa
hơn đất gò và
đất lung.

xẻo

mai,

mƣơng trô, mƣơng
tƣ, mƣơng suốt (02
mƣơng đào tay
nhƣng thành sông
sau một thời gian)

Giai
đoạn

Địa
hình
Đặc
điểm

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Có nhiều loài cá tôm, Có nhiều cá, Nƣớc lớn thì Lúa năng suất Lúa năng suất Không ô nhiễm,
cua, nƣớc trên sông bơi vào nhà, vƣờn
nhiều 600 kg/ công. 600 kg/công. nhiều
nƣớc, rất

sinh thái sạch, có thể xuống tắm, ăn kiến ăn nƣớc, nƣớc ít Sản xuất 1 vụ 02
nhân
văn
(hệ
thống
canh
tác,
nguồn
tài
nguyên,

Kênh, rạch

và sử dụng nƣớc sinh
hoạt, đánh bắt bằng
phƣơng tiện thô só có
thể 1 đêm đánh bắt
đƣợc từ 30-40kg ít nhất
là cũng phải đƣợc

mối, cá trê,
cá
Lòng
tong, Cá to
nhiều, dƣ ăn,
ko phải mua,
tháng 10 kéo

thì đất khô,
dƣới sâu còn
đào đƣợc cả
gốc cây.

cây tạp, nuôi
1 mẻ lƣới có chim sâu, cây
Có nhiều loài cá to khoảng
vƣờn mát mẻ
10kg.
khoảng 3-4kg/con. khi
cho sinh hoạt,
đó bắc nồi cơm lên mới Nƣớc không mát mẻ
ăn.
Hình thức khai thác và
sử dụng tài nguyên
thiên nhiên là tƣơng tự
giữa ngƣời Kinh và

Tƣơng
tự
Kinh và Khơ
me: Rọng cá
và sử dụng
nƣớc
cho

lúa/năm

Đất khô, mùa
Nƣớc vừa
lũ nhiều phù về có nhiều
sa, đất tốt, cá,
tôm.
Trồng các laoi trồng lúa
Không
sử

15kg/ lần đi đánh bắt.

đi đánh cá về vẫn kịp bị ô nhiễm

lúa.

vụ nhiều tôm cá, gấp

Trồng các loại
cây ăn trái chủ
yếu để sử dụng
và trao đổi
không
mua
bán.

sinh hoạt, chỉ
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phân,
phải dụng
bón
phân, khi trồng phải
không
phải rãi mạ, cấy
phun thuốc trừ lúa.
Không

sâu.

20 lần sản lƣợng
đánh bắt so với bây
giờ. Cá linh chỉ cần
nhấc đáy là có đầy
cá.

Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra
Khơ me

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

thu hoạch cá Tƣơng tự nhau
1 lần/năm.
Ngoài ra, sử
dụng đất để
bồi đắp xây
dựng
nền
nhà.

Lợi ích

Có thể sử dụng nƣớc Mƣơng đào Thuận tiện việc Trồng lúa 1 vụ

Vận chuyển lúa,

sông để sinh hoạt, có
nhiều thức ăn, nên sức
khỏe con ngƣời đƣợc
tăng lên,ít bệnh tật,
không tốn tiền mua cá.

cho
nƣớc
ruộng.

để
tƣới
tiêu,đủ nƣớc
cho sản xuất,
Nƣớc ko bị ô
nhiễm, nên

ăn trái, dƣa leo và 2 vụ sau đó
nhiều, xoài , có thể nuôi tôm
dừa các loại cá trên đồng.
cây ăn trái
nhiều nên sức

có nhiều loài khỏa ngƣời dân
cá vô trông tốt.
mƣơng,
Khó

Giao thông trên sông đi Đƣờng

đi Không

khăn

lại khó khăn do cây cối trong ấp khó đƣợc vì nhà bao ko trồng ngã , khó
um tùm (tre, bần, rừa khăn đi lại nào cũng có lúa 2 vụ đƣợc
khăn khi thu
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bán Khi chƣa có đê Cây lúa đổ

vào

Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra
cặp 02 bên mé sông)

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

do
đƣờng nhiều.
đất, cầu tre.
Các

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

hoạch.

trƣờng

hợp khẩn cấp
gặp
khó
khăn
Điều
Sâu 7 - 8 m, ngang 30Từ
2000 đến kiện tự 32 m.
2008 (từ nhiên
Nƣớc chảy mạnh hơn
khi nạo
và dễ bị sụp lỡ do số
vét kênh
lƣợng ghe tàu nhiều
mƣơng
hơn trƣớc.
đến xây
Thời điểm này, lƣợng
dựng hệ
phù sa vẫn tƣơng đối
thống
nhiều do các sông và
cống)
kênh rạch đƣợc thông
thoáng hơn.

Sâu

2

m, Không thay đổi 46 ha, sản xuất 40

rộng 2,5m.

Xóa bỏ vƣờn 3 vụ/năm.

Các mƣơng
đƣợc
hình
thành do nạo
vét sử dụng
đất
hình

tạp và bắt đầu
trồng các loại
cây phát triển
kinh tế nhƣ:
cam,
quýt,

Đất giảm phì
nhiêu. Đào sâu
20 cm là lớp
đất dẻo, không
tốt cho sản

thành lộ.

nhãn

xuất
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ha,

xuất

sản

Kênh

Cô

Mai:

3 rộng 20-30m, sâu

vụ/năm.
Đất giảm phì
nhiêu.
Đào
sâu 20 cm là
lớp đất dẻo,

3m dài 1500m,
Kênh muông trô,
sâu 3m , ngay 25m,
dài
800-1000m,
Kênh mƣơng tƣ

do không tốt cho ngay 18-20m, sâu
canh tác 3 sản xuất lúa 3m , dài 1500m,
vụ/năm.
do canh tác 3 Kênh hoàng cụt (là
một nhánh cụt của
Giai đoạn vụ/năm.
kênh mƣơng tƣ)
này, cả đất gò
ngang 10-13m, sâu
và đất lung đều
1,5m , dài 200m,
lúa

Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

đã đƣợc chan
bằng bằng thủ

Kênh thốt lốt,
ngang 10-12m, sâu

công/

2,5m,

máy

móc.

dài

1300-

1500m,
kênh
mƣơng ngang 1517m, sâu 3m, dài
300m.

Hệ sinh Nguồn nƣớc ít bị ô Nƣớc có thể Có nhiều loại Làm lúa 3 vụ, Làm lúa 3 vụ, Cung cấp nƣớc cho
thái

nhiễm , tôm cá vẫn còn
nhiều, về nguồn cá sản
lƣợng mỗi lần đánh bắt
đƣợc khoảng từ 5-7kg

sử dụng cho
sinh
hoạt,
cung
cấp
nhiều nƣớc
cho sản xuất

cây trồng, cây
có sẵn ( vƣờn
tạp), có lớp đất
mầu ở trên, đào
xuống dƣới có
đất

xốp,

đất

nhiều lớp đất,
dày 40 cm là
lớp phèn ống,
40cm là đất sét
vàng.

đất phù sa
nhiều,
có
nhiều
lớp
mùn, ko phải
bón
phân

sản xuất và sinh
hoạt, vẫn còn có
nhiều tôm cá, đa
dạng về chủng lại ,
có nhiều rau có thể

nhiều.

làm thức ăn .

sét.
Lợi ích

Cung cấp nguồn nƣớc Cho
cho đồng ruộng, cung vào
cấp phù sa
ruông,thuận lợi

nƣớc Có nhiều trái Sản lƣợng 7-8 Sản lƣợng 7-8 Thuận tiện cho
đồng cây để ăn, sức tấn/ ha
/ ha
viêc vận chuyển

cho ruộng , sản khỏe tốt mát
cho xuất lúa tốt mẻ, có ngƣời
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hàng , đánh bắt
thuận tiện nên đời

Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

giao thông đƣờng thủy, hơn, chƣa bị trồng thêm các
ăn uống có chất nên ô
nhiễm laoij cây ỏi, bơ,

sống tố, có nhiêu
loại râu để làm

đời sống ngƣời dân ko nhiều

thức ăn.

xoài bán đƣợc.

có bênh tật.
Khó
khăn

Cây tạp mọc 2 bên bờ Cây tạp mọc Gặp khó khăn Phải bón thêm Làm lúa 3 vụ Cậy dại mọc nhiều
nên đi lại khó khăn, nhiều nên đi vào mùa lũ do phân
30kg/ hay bị thiệt nên làm ách tắc
lòng sông bị bồi lắng lại khó khăn việc lũ về một công/vụ,
có hại vào vụ giao thông, khó đi
nhiều, ít nƣớc.

trong
vận
lúa

việc số cây trồng nƣớc

bơm đông xuân vì chuyển, lòng sông

chuyển mới nhƣ ổi…. trong vụ xuân
Bị thối, có hè nên lũ về
nhiều sau bệnh. sản lƣợng bị
hao hụt

có lũ về, nên bị bồi lắng.
ngạp lụt, chƣa
kịp thu hoạch
có thể mất
trắng.

Nạo vét năm 2008 lòng Hiện
nay Có tổng cộng Có 46 ha đất 40 ha, đất bùn Kênh sẻo Mai,
Từ 2008 Điều
đất phù sa nhƣng có phù sa, đất mƣơng tru, mƣơng
đến nay kiện tự sông đã rộng ra, Chiều đang bị lấp 22,5ha,
(sau khi nhiên
xây

rộng hơn 32m, sâu 6m, bỏ, số lƣợng phèn, đất mỡ lƣợng đã giảm, bị
nhiễm Suôt, Hai mít, Tƣ
dài 1800m, từ năm chỉ còn 10% gà trồng cây đất gan rùa. phèn, lúa tốt, lô ô nhiễm

dựng hệ
thốn

2008 xây dựng và đến diện tích, lý kinh tế cao Phù sa giảm dễ năng suất tốt
2011 cống hoàn thành. do san lấp để năng suất cao, bị thiếu nƣớc, thì phải bớn
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Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng
làm
giao

cống)

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

đƣờng không có phù ô nhiễm thuốc nhiều phân,
thông, sa bồi lắp,
, phân hóa học. nếu ko bón

trồng cây ăn

năng suất sẽ

trái, và làm
đất ở, sân
phơi
lúa,
Mƣơng 922

giảm.

Hệ sinh Tôm cá chỉ đánh bắt đủ Do chỉ còn Từ năm 2008, Các loại cá có Các loài cá từ Hiện nay ô nhiễm
thái

ăn, ko dƣ để bán, sản
lƣợng khoảng 600g/
ngày ( chƣa đƣợc 1
kg)/ ngày/ ngƣời.

10% deeienj
tích nên tƣớc
còn lại ứ bẩn
ô nhiễm, bốc
02 bên bờ sông không mùi hôi thối,
còn cây cối nhƣ trƣớc. ko còn cây
và con.

đất vƣờn , đất
phèn, đất mỡ
gà phù hợp
trồng các loại
cây ổi, xoài,

ích ko sinh sản,
do nƣớc lũ đã
bị bao đênƣớc và cá ko
ra vào đƣợc.

từ hạn chế, ko
còn nhiều, do
ko còn lũ
mang cá về
đồng và ô

dừa, vú sữa, Cỏ phát triển nhiễm

nên cá không còn,
do nguồn nƣớc ô
nhiễm vì thuốc bảo
vệ thực vật, lƣợng
phù sa kém do đê

tăng bao, cá còn rất ít ko

nhƣng
phải do ko có nƣớc do ko có nƣớc còn để đánh bắt
bón phân tuy (nƣớc lũ để rửa
ruộng. đƣợc. Chỉ có sung
không
nhiều diệt cỏ) do đó Bây giờ bắt điện mới đánh bắt
mới có hiệu giảm
lợi cá trên ruộng đƣợc, ko thể dùng
quả, các loại nhuận, và tang nếu giỏi thì dụng cụ thủ công
cây
khác chi phí diệt cỏ. mới bắt đƣợc, để đánh bắt, chỉ
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Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

không phù hợp
nhƣ cây có múi

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

mỗi lần bắt còn cá sặc cá lau
cũng chỉ đƣợc kiếng còn nhiều,
600gram

/ loại cá này ngày

lần.

Lợi ích

xƣa ko ai ăn, phải
trồng cây chuối
nƣớc để bảo vệ bờ
kênh khỏi sạt lở.

Vận chuyển hàng hóa Lấp mƣơng Từ năm 2008 Vụ động xuân Vụ đông xuân Chủ động dẫn nƣớc
đƣờng thủy thuận tiện,
tƣới tiêu trong SX,
thuận lợi cho việc lúa
vụ 3 ko bị ngập úng,
chăn nuôi gia súc gia

làm đƣờng
giao thông
tạo nên nhà
cho
ngƣời
dân sử dụng,

cầm

trồng

trồng cây có
kinh tế cao đạt
60tr/năm góp
phần đảm bảo
đời sống.

các

thu
hoạch
900kg/1000m,
xuân hè thu
hoach
700kg/1000m,

thu
hoạch
800kg/1000m
, vụ xuân hè
700kg/1000,
600kg/1000,

hè thu 600kg/ tổng

laoij cây có
kinh tế cao,

1000m. Tông 21,000kg/ ha,
thu hoạch 1 ngƣời
dân
năm (3 vụ ) phải
bón
22000kg/ ha. thuốc và phân
Trong SX lúa cao
50đời sống đƣợc 55kg/công.
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đất vào ruông,
xuồng ghe chở
hàng hàng hóa lƣu
thông dễ dàng.

Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

ổn định phải Trừ
bón phân 40- phí
50kg

lãi

Kênh, rạch

chi
đƣợc

phan/ 500kg/ công

công. Trừ chi
phí lãi 2tr/
công
tƣơng
đƣơng 500kg/
công.
Khó
khăn

Do dùng thuốc hóa học
đóng cống sản xuất
nông nghiệp nên nguồn
nƣớc ô nhiễm, đời sống
nhân dân khó khăn

Còn
10%
mƣơng chƣa
lấp
hoàn
chỉnh nên ô
nhiễm môi

Trồng cây có
kinh tế cao
nhƣng
bán
đƣợc nên ảnh
hƣởng tới kinh

Cần bơm nhiều
nƣớc chi phí
dùng điện tăng,
vụ đông xuân
hè ko cần bơm

Không
chủ
động nƣớc,
mƣa bão lúa
bị đổ ngã ,
giảm
năng

trong việc sử dụng trƣờng, ảnh tế, phải đàu tƣ (trừ phi nƣớc suất,

Bờ bao đê cao, nên
chuột ẩn nấp trong
đê bao, phá hoại
mùa màng, không
bắt bẫy đƣợc, bờ

không bao cao nƣớc lũ về

nƣớc sinh hoạt gia hƣởng cảnh phân và đầu tƣ lớn). Tăng vụ đánh bắt đƣợc không vào đƣợc
đình, các loài cá còn ít, quan
môi kỹ thuật.
nên đã bị ô cá nên không đồng nên không có
nên thức ăn về cá của trƣờng xanh
nhiễm
phân ai đi đánh phù sa, không rửa ô
ngƣời dân bị giảm sạch đẹp của
trong đời sống hàng địa phƣơng
ngày, vì vậy nhân dân

bón, thuốc trừ bắt> chi phí nhiễm đƣợc - thời
sâu… cỏ phát ăn mua thức kỳ này rất khó,
triển nên phải ăn tăng, chất ngƣời dân phải lo
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Giai
đoạn

Địa
hình

Sông Rạch Tra

Mƣơng

Đất vƣờn

Ruộng Gò
(đất cao)

Ruộng lung
(đất thấp)

Kênh, rạch

phải bỏ tiền mua cá
hoặc nuôi cá để dùng.

diệt cỏ: Tăng tự
nhiên lắng nhiều. Không
chi phí, tăng ô không còn > còn ngƣời đánh bắt

Sông ô nhiễm nên ko

nhiễm

tắm đƣợc dƣới sông
nữa.

chất hóa học >
giảm lợi nhuận
đòi hỏi kỹ
thuật cao quy
trình sản xuất
chặt chẽ.

tăng ảnh

hƣởng vì còn cá.

đến sức khỏe
(mua đồ ăn
không đảm
bảo) ô nhiễm
tăng, đầu tƣ
tăng, gây ra
vấn đề kiểm
soát ô nhiễm
và kỹ thuật
phải cao.
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Phụ lục 5: Lịch thời vụ và phân công lao động nam nữ trong hoạt động canh tác nông nghiệp tại xã Thới Thạnh
Lịch thời vụ trồng lúa (Âm lịch)
Giai
đoạn

Vụ lúa

Công
việc

Nam Phụ
giới nữ

T1

T2

T3

Ngâm
giống
Tỉa mạ

x
x

Cấy dâm
1 vụ (giống

Trƣớc
năm
1979

lúa mùa
năng suất 10
dạ -200kg/
công 1000m) ko
xịt thuốc , ko
dải phân)

x
x

Bứng lúa
(cấy
xuống
chặt
ngang và
dâm
xuống)

x

Phát cỏ

x

Lúa chín
Thu
hoạch
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T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Lịch thời vụ trồng lúa (Âm lịch)
Giai
đoạn

Vụ lúa

Công
việc

Nam Phụ
giới nữ

Cắt lúa
Vác lúa

T1

T2

T3

x
x

Chuyển
lúa, thu
hoạch

x

Bán lúa
(sử dụng
ăn ít
bán,
hoặc để
chăn
nuôi)

x

Giữ tiền

x
x

Từ
năm

2 vụ ( giống
Ngăn ngày,

Ngâm
giống

x

1979

90 ngày thu

Xạ ,

x

x
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T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Lịch thời vụ trồng lúa (Âm lịch)
Giai
đoạn
đến
1986

Vụ lúa
hoạch, sản
lƣợng
600kg/1000m
) Xịt thuốc 4
lần, phân
bón 40kg/
1000m

Công
việc

Nam Phụ
giới nữ

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

dong đất
Xịt thuốc
( 4 lần )
và dải
phân
x
Dạm ,
nhổ mạ

x

Dậm lúa

x

Cắt lúa

x

x

Vác,
gom, vác
, cho vào
máy nhai x
Phơi

Bán

x

x

x

x

Đốt Là
rơ m
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Ch
ờ ải

T10

T11

T12

Lịch thời vụ trồng lúa (Âm lịch)
Giai
đoạn

Vụ lúa

Công
việc

Nam Phụ
giới nữ

T1

T2

T3

m

đất

Giữ tiền
Trả tiền

Từ
1986
đến
nay

phân

x

3 vụ ( giống
Cao sản,

Ngâm
giống

x

4218, 5451năng suất

Xạ , dọn
đất (
máy)

x

900-950/
công 1000m)
Xịt thuốc
nhiều (6 đến
7 lần thuốc )
bón nhiều

Cấy dâm x

x

x

Xịt thuốc x
Cắt máy

phân trong , bỏ bao
vụ 3 , 1000m/ 9 dùng
bao phân các máy)

x

x
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T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Lịch thời vụ trồng lúa (Âm lịch)
Giai
đoạn

Vụ lúa
lại

Công
việc

Nam Phụ
giới nữ

Bán lúa

x

Trả tiền
phân

x

Giữ tiền

T1

T2

T3

x

x
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T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Phụ lục 6: Một số hình ảnh nghiên cứu tại xã Đông Thắng
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Phụ lục 7: Một số hình ảnh nghiên cứu tại xã Thới Thạnh
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