
 1 

Tập huấn kỹ thuật trồng xoài Ba Màu theo tiêu chuẩn VietGAP 

Tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn 

                            

Nhằm chuyển giao và nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài “ Nghiên cứu xây 

dựng quy trình sản xuất xoài ba màu đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chế biến và 

chuỗi tiêu thụ sản phẩm” vào phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh An Giang. Ngày 14/10/2020, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang 

đã phối hợp với  GS.TS Trần Văn Hâu tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật trồng xoài Ba 

Màu theo tiêu chuẩn VietGAP tại UBND xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, để hỗ trợ nông 

dân các huyện, thị, thành tiếp cận kỹ thuật trồng xoài ba màu theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

Tham dự tập huấn có đại diện Trạm trạm Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, 

UBND xã Lê Trì cùng 40 học viên là bà con nông dân các huyện, thị, thành tỉnh An 

Giang. Học viên lớp tập huấn đã Được GS. TS Trần Văn Hâu tập huấn “Kỹ thuật 

trồng xoài Ba Màu theo tiêu chuẩn VietGAP” và tham quan thực địa mô hình trồng 

xoài đạt chứng nhận VietGAP của xã viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bến Bà 

Chi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

  
 

 

Tại buổi tập huấn các học viên cũng được GS.TS Trần Văn Hâu hướng dẫn kỹ 

thuật xử lý ra hoa xoài ba màu, cách phòng trị các loại sâu bệnh hại thường gặp trên 

xoài, các học viên lớp tập huấn cũng chia sẽ kinh nghiệm xử lý các loại sâu bệnh hại 

lẫn nhau để canh tác xoài đạt hiệu quả cao nhất. 

Phát biểu kết thúc buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Trần Văn Hâu đã hướng dẫn cho các học viên 

lớp tập huấn và các học viên tham dự, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp của học 

viên để Trung tâm tổ chức các buổi tập huấn đạt hiệu quả cao phục vụ phát triển kinh 

tế tại địa phương. 
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