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Đánh giá báo chí Đồng bằng sông Cửu Long 
truyền thông về tái cơ cấu ngành nông nghiệp
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Tóm tắt: 

Từ khi đề án Tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNNN) được Chính phủ phê duyệt 
6.2013 đến nay đã hơn 8 năm, báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
đã đẩy mạnh truyền thông và góp phần mang lại nhiều kết quả trong thực 

hiện TCCNNN. Trong thời đại bùng nổ thông tin 4.0 như hiện nay, báo chí nói chung và 
báo chí ĐBSCL nói riêng đang tiếp tục đổi mới hình thức và đa dạng nội dung truyền 
thông TCCNNN để chủ trương TCCNNN ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất 
lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp VN, cải thiện thu nhập 
của nông dân. Bài viết với mục tiêu đánh giá kết quả truyền thông TCCNNN của báo 
chí ĐBSCL trong thời gian qua và đề xuất giải nâng cao chất lượng truyền thông về 
TCCNNN. 

Từ khóa: Báo chí truyền thông, báo chí ĐBSCL, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.   
Abstract: 
Since the Agricultural Sector Restructuring (ASR) Project was approved by the 

Government in June 2013 until now, more than 8 years have passed, the press in the 
Mekong Delta has promoted communication and contributed to bringing many results 
in practice currently ASR. In the current era of information explosion 4.0, the press 
in general and the Mekong Delta press in particular are continuing to renovate the 
form and diversify the content in order to ASR policy to be more and more effective, 
contributing to improving the quality, added value and sustainable development of 
Vietnam’s agricultural industry, improving farmers’ incomes. This article mainly aims to 
evaluate the results communication ASR of the Mekong Delta press in the past time and 
propose a solution to improve the quality of ASR communication. 
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