
 

HỘI THẢO 

NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

SỰ THAM GIA CỦA NÔNG DÂN và VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH 

Lai Châu, ngày 27 tháng 01 năm 2015 

 

Lời giới thiệu  

Đối với các khu vực miền núi như tỉnh Lai Châu thì canh tác nông nghiệp gắn liền với 

sinh kế và đời sống của đồng bào người dân tộc và của những hộ gia đình nghèo nhất tại đây. 

Trước những diễn biến ngày càng gia tăng của quá trình biến đổi khí hậu thì nông nghiệp vừa 

là một tác nhân gây ra phát thải khí nhà kính quan trọng, vừa là lĩnh vực hoạt động chịu 

nhiều rủi ro nhất của quá trình này. Phát triển hệ thống canh tác nông nghiệp do vậy không 

chỉ nhằm đảm bảo năng suất cây trồng phục vụ an ninh lương thực mà còn không kém phần 

quan trọng là phải chú ý tới tính bền vững của canh tác nông nghiệp, trước hết là những vấn 

đề liên quan đến môi trường. 

Để đưa những sáng kiến, những thành quả mới trong nghiên cứu nông nghiệp bền 

vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vào thực tế sản xuất ở địa phương thì người nông dân có 

một vai trò quan trọng. Dự án “Biến đổi khí hậu và người dân tộc thiểu số ở miền núi phía 

Bắc” do cơ quan CISU Đan Mạch tài trợ nhằm hỗ trợ các cộng đồng nông dân ở những vùng 

miền núi xa xôi của Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cải thiện được khả năng tiếp cận thông 

tin về các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường ảnh hưởng đối với 

việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giải quyết 

các vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và giảm đói nghèo tại địa 

phương. 

Nhằm mở đầu cho chuỗi những hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu hội 

thảo “Nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu: sự tham gia của nông dân và 

vai trò của chính sách” được tổ chức, nội dung cụ thể như sau: 

Mục tiêu Hội thảo  

 Chia sẻ khung chính sách và kinh nghiệm thực tế về phát triển nông nghiệp bền vững 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Lai Châu 

 Cung cấp thông tin về dự án thúc đẩy người nông dân đồng bào dân tộc Lai Châu hướng 

tới canh tác nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 Xác định nhu cầu về tham vấn và phát triển chính sách về phát triển nông nghiệp bền 

vững nhằm thích ứng và giảm thiểu BĐKH ở Lai Châu 

Thời gian và địa điểm  

Thời gian: 7:45– 11h45, ngày 27 tháng 01 năm 2015 

Địa điểm:  Thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu  



 

Thành phần 

 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 

 Đại diện UBND tỉnh  

 Đại diện MTTQ tỉnh Lai Châu 

 Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu, bao gồm cả Trung tâm Khuyến nông 

lâm; Trung tâm ứng dụng KHCN nông nghiệp-phát triển nông thôn,… 

 Đại diện sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu 

 Đại diện Sở khoa học công nghệ Lai Châu 

 Đại diện sở Kế hoạch đầu tư 

 Đại diện sở Công thương. 

 Đại diện Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Lai Châu 

 Đại diện Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu 

 Báo Lai Châu & Đài PTTH tỉnh Lai Châu, các cơ quan thường trú báo chí tại Lai 

Châu 

 Đại diện các cơ quan nghiên cứu, đào tạo nông – lâm nghiệp ở Lai Châu  

 Hội nông dân Lai Châu 

 Đại diện hội nông dân 3 huyện/thành phố mục tiêu 

 Đại diện hội nông dân 6 xã/phường mục tiêu 

 PanNature 

 ADDA 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thời gian Nội dung 

7.30-7h45 Đăng ký đại biểu 

Hội Nông dân Lai Châu  

7h45 – 8h00 Giới thiệu lý do và khai mạc hội thảo. 

Hội Nông dân Lai Châu 

8h00-8h20 Khung chính sách quốc gia về phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó 

với biến đổi khí hậu. 

Nguyễn Đức Anh, PanNature 

8h20-8h40 Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Lai Châu và yêu cầu đối 

với lĩnh vực nông nghiệp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

8h40-9h00 Định hướng phát triển nông nghiệp nhằm ứng phó với BĐKH của tỉnh 

Lai Châu & Kinh nghiệm thực hiện. 

Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu 

9h00-9h20 Các nghiên cứu và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng tới 

nông nghiệp bền vững ở Lai Châu.  

Sở Khoa học công nghệ Lai Châu  

9h20 –10h00 Thảo luận chung 

10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao 

10h15 – 

10h30 

Giới thiệu dự án Biển đổi khí hậu và người dân tộc thiểu số và cách tiếp 

cận của dự án đối với vấn đề nông nghiệp bền vững. 

ADDA 

10h30 – 

10h45 

Vai trò và chương trình hoạt động của Hội nông dân Lai Châu trong thực 

hiện dự án tại Lai Châu (kết hợp với việc xác định các địa bàn) 

Hội nông dân Lai Châu 

10h45-11h00 Một số vấn đề canh tác nông nghiệp bền vững qua nghiên cứu trường hợp 

tại các huyện ở Lai Châu. 

Đặng Xuân Trường, PanNature 

11.00-11.15 

 

11.15-11.30 

Một số mô hình canh tác bền vững trên đất dốc 

NOMAFSI 

Thảo luận chung: Những vấn đề trọng tâm và cách thức triển khai các 

hoạt động của dự án trong thời gian tới. 



11.30-11.45 Tổng kết và bế mạc hội thảo 

Hội Nông dân Lai Châu  

 


