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Tham luận phát triển sản xuất nông lâm nghiệp 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu  

  

Kính thưa các quý vị đại biểu 

Thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong buổi hội thảo 

Được sự cho phép của Ban tổ chức hội thảo xin phép được trình bày tham 

luận với nội dung “ Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nhằm ứng phó biến đổi 

khí hậu” 

Lai Châu là một tỉnh miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên là 906.878 ha 

trong đó 80% là đất quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp; có địa hình núi cao, 

trên 60% diện tích có độ cao trên 1.000 m, trên 90% diện tích, có độ dốc trên 

25oc, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam, xen kẽ là các thung lũng có địa hình tương đối bằng phẳng như Mường 

So, Tam Đường, Bình Lư, Than Uyên…; Có chế độ khí hậu, thổ nhưỡng phong 

phú, đa dạng, là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây trồng nông - lâm 

nghiệp như trồng rừng, trồng cây lương thực, rau hoa màu, và đặc biệt rất thuận 

lợi để phát triển một số loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: cao su, 

chè, thảo quả và các cây ăn quả ôn đới,...  

Là vùng đầu nguồn rộng lớn và phòng hộ đặc biệt xung yếu của sông Đà, 

địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, có vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia mà trực tiếp là các công trình 

thuỷ điện lớn trên sông Đà và vùng châu thổ sông Hồng. 

Trong những năm vừa qua, khí hậu biến đổi theo chiều hướng bất lợi, trái 

đất ấm dần lên, kèm theo hiện tượng thời tiết biến đổi bất thường. Nguyên nhân 

chủ yếu là do lượng khí nhà kính phát thải ngày càng tăng gây ra hiện tượng 

hiệu ứng nhà kính. Hậu quả thủng tầng ozon, nhiệt độ trái đất tăng lên, băng ở 

hai cực tan nhanh, mực nước biển dâng…  
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Kính thưa các đồng chí 

Trong những năm qua công tác phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

được trú trọng quan tâm đầu tư. Bà con đồng bào dân tộc đã dần tiếp cận được 

các mô hình canh tác nông lâm nghiệp trên đất dốc áp dụng các biện pháp canh 

tác hợp lý, chống xói mòn rửa trôi đất đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng phát 

triển tốt góp phần ứng phó và chống biến đổi khí hậu. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Chuyển nền nông nghiệp từ quảng canh, tự 

cung, tự cấp sang thâm canh và sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất, 

tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Kết quả về lương 

thực đảm bảo an ninh lương thực và có một phần sản lượng hàng hóa; tổ chức 

lại sản xuất ngành chè tạo vùng nguyên liệu hợp lý; phát triển cây cao su đến 

năm 2014 có 12.500 ha cây cao su; Hình thành một số mô hình cây ăn quả; 

Từng bước chuyển đổi phương thức chăn nuôi đối với chăn nuôi đại gia súc vận 

động người dân và có chính sách hỗ trợ nhân dân chuyển đổi phương thức chăn 

nuôi làm chuồng trại và trồng cỏ, kiểm soát dịch bệnh… 

 Đối với lĩnh vực lâm nghiệp đã thực hiện tốt các chương trình, Dự án 

(Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh, 

bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, chương trình bảo vệ và 

phát triển rừng bền vững, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ). Tỉnh đã phê 

duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020, xây dựng kế hoạch 

đầu tư dài hạn, trung hạn để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, từ 

năm 2012 đến nay thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã 

khoán bảo vệ được trên 700.000 lượt ha rừng, khoán khoanh nuôi tái sinh 

170.000 lượt ha với hơn 50.000 hộ gia đình tham gia. Độ che phủ của rừng tăng 

nhanh, năm 2004 là 35%, đến năm 2013 độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 43,7%, 

ước năm 2014 đạt 44,3%,  chất lượng, trữ lượng và giá trị đa dạng sinh học của 

rừng được duy trì, bảo tồn và từng bước phát triển; môi trường sinh thái về đất 
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đai, không khí, nguồn nước từng bước được cải thiện, đã góp phần đáng kể vào 

việc ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Qua thực tế cho thấy các tỉnh Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng 

chủ yếu là địa hình núi cao, dốc cũng là khu vực chịu ảnh hưởng lớn của sự biến 

đổi khí hậu, song lại là nơi sinh sống, canh tác của đại đa số đồng bào dân tộc. 

Đất dốc rất đa dạng, giàu tiềm năng nhưng vẫn chứa đựng những khó khăn và 

bất cập trong sản xuất nông lâm nghiệp như đất đai bị xói mòn, rửa trôi, thoái 

hóa… nên  ngày càng nghèo dinh dưỡng 

Để việc canh tác trên đất dốc đạt hiệu quả cao qua thực tế cho thấy một số 

vấn đề cần quan tâm khi canh tác như sau: 

1. Về kỹ thuật canh tác: Hạn chế xói mòn trên đất dốc bằng cây phủ đất; 

xen canh và luân canh; rút ngắn hoặc bỏ qua giai đoạn bỏ hoá; quản lý tích cực 

đối với đất bỏ hoá... 

Thực hiện trồng xen các loài cây ngắn ngày vào những diện tích trồng cây 

lâm nghiệp, cây lâu năm khi cây trồng chính chưa khép tán được coi là một 

trong các biện pháp sử dụng đất hữu hiệu và bền vững. Cải tạo đất đã bị thoái 

hoá ở những vùng đất trống đồi trọc bằng các loài cây che phủ có bộ rễ khoẻ và 

cây họ đậu cố định đạm… 

Dùng tàn dư thực vật che phủ bề mặt: Đối với việc canh tác trên đất dốc khi 

xử lý thực bì không nên đốt mà nên tận dụng gom thành dải để phủ đất chống 

xói mòn đất thông qua việc này tránh được việc tiếp xúc trực tiếp của hạt mưa 

với mặt đất và hạn chế dòng chảy bề mặt. Ngoài ra còn làm tăng hàm lượng hữu 

cơ cho đất qua sự phân huỷ lớp vật liệu phủ đất. Độ xốp của đất được cải thiện 

nhanh từ đó làm tăng khả năng hấp thụ và giữ nước của đất, tăng cường hoạt 

tính sinh học của đất, tạo điều kiện cho bộ rễ cây trồng phát triển tốt. Che phủ 

đất cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón thông qua việc chống 

xói mòn rửa trôi đất, tăng dung tích hấp thụ của đất. Một tác dụng quan trọng 

nữa là hạn chế gần như tuyệt đối cỏ dại cạnh tranh với cây trồng, từ đó giảm 

công lao động làm cỏ và góp phần tăng năng suất cây trồng. 
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- Bố trí thời vụ hợp lý, dựa theo mô hình canh tác và điều kiện nước - khí 

hậu, hạn chế trồng vào thời điểm khan hiếm nước (tháng 3, 4). Tận dụng mưa 

cho cây trồng thích hợp 

- Tạo ra các lô, khoảnh phù hợp, canh tác theo đường đồng mức, trồng cây 

thành dải để hạn chế xói mòn rửa trôi, trồng cây cải tạo đất; Thực hiện các mô 

hình nông lâm kết hợp 

- Thực hiện tốt kỹ thuật làm đất cho từng loại cây trồng như cây trồng trong 

hố có thể giữ đất tốt hơn nếu đắp đất hai bên bờ và phía dưới hố; Trồng cây theo 

rạch; Tạo bồn xung quanh gốc cây ứng với mép tán lá cây 

- Chăm sóc: Xới vun gốc cho cây chiều rộng bằng tán lá để giữ chất dinh 

dưỡng, giữ độ ẩm tránh xâm kích hạt mưa và dòng chảy từ tán cây 

- Lịch gieo trồng và thời vụ: Làm đất cày vỡ trước mùa mưa, gieo trồng 

vào mùa mưa tránh đào bới đất và thu hoạch vào thời kỳ mưa to 

2. Giống cây trồng: Chọn cây con phù hợp, chống đỡ tốt với thời tiết bất 

lợi, cây con chịu hạn, chống đổ ngã, cây lá rộng, nhiều tán, cây trồng có năng 

xuất chất lượng cao, trồng xen canh các loại cây họ đậu để cải tạo đất… 

3. Một số giải pháp thực hiện đối với sản xuất nông lâm nghiệp nhằm 

ứng phó biến đổi khí hậu  

Trong thời gian tới để giúp người dân canh tác sản xuất nông lâm nghiệp 

nâng cao đời sống, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tốt hơn. Cần quan tâm 

cung cấp đầy đủ các thông tin thị trường, có hình hỗ trợ hợp lý đối với các mặt 

hàng nông lâm sản khi có thiên tai, dịch bệnh. Có chính sách hỗ trợ vốn sản 

xuất, giảm thuế và bớt các thủ tục cho vay mượn. Tổ chức các phương án phòng 

chống thiên tai và thời tiết bất thường; Quan tâm đầu tư các chương trình dự án 

nông lâm nghiệp nhằm ứng phó, chống biến đổi khí hậu  

- Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Lai Châu đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với các mục tiêu đảm bảo phát triển nông 

lâm nghiệp một cách bền vững. Đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất 
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chất lượng cao thích ứng với từng vùng sinh thái, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; 

áp dụng các biện pháp canh tác bền vững trên đất dốc, tăng hiệu quả sử dụng 

phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải, bảo vệ môi trường; Gắn 

sản xuất với công nghệ chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Đầu tư công nghệ thiết bị 

nhằm sử lý và tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp; Nghiên cứu lựa chọn 

công nghệ triển khai các mô hình tưới nước tiết kiệm… 

- Nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, 

mùa vụ phù hợp với điều kiện của biến đổi khí hậu, đặc điểm sinh thái các vùng, 

địa phương trong tỉnh như: chuyển đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc từ thả 

rông sang chăn nuôi có kiểm soát (có chuồng trại, trồng cỏ...), chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng theo hướng sử dụng các cây trồng dùng ít nước, chịu hạn tốt phù hợp 

với điều kiện hạn hán, trồng xen canh hoặc luân canh với cây trồng có khả năng 

che phủ đất và cải tạo đất. Cần nghiên cứu, thử nghiệm giống cây trồng ngắn 

ngày để trồng ở những vùng bán ngập và tránh thiên tai, đặc biệt là hạn hán, lũ 

lụt ở  những vùng có nguy cơ chịu tác động mạnh. 

- Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, 

áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, 

thích ứng với biến đổi khí hậu.  

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cây 

trồng và vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách, tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ 

rủi ro trong nông nghiệp. 

- Cải tạo, nâng cấp, tu bổ và xây mới các công trình thủy lợi để đảm bảo 

nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

nước, bảo đảm ứng phó hiệu quả với lũ lụt, hạn hán trong điều kiện biến đổi khí 

hậu. 

- Thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nước, phân bón, 

thức ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển 

sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp 

xanh, ít phát thải, đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.  

 - Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng cho người sản xuất 

tại những vùng có nguy cơ bị cao, thường xuyên bị tác động của thiên tai do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu.  
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- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận 

thức của nhân dân về pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và tầm quan trọng 

của rừng, nhất là các cộng đồng dân cư sống gắn với rừng.  

Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách về công tác bảo vệ rừng và 

khoanh nuôi tái sinh gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo độ che 

phủ đến năm 2015 đạt 45% đến năm 2020 đạt 50% đến năm 2030 đạt 60%; 

Thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng phòng hộ, sản xuất, trồng rừng thay 

thế các công trình thủy điện, trú trọng nâng cao chất lượng rừng phòng hộ bảo 

vệ môi trường sinh thái nhằm ứng phó biến đổi khí hậu 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch để có định 

hướng phát triển ổn định, lâu dài trên cơ sở để phát huy tối đa tiềm năng thế 

mạnh của từng vùng.  

Kính thưa toàn thể các đồng chí 

Trên đây là tham luận “ Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nhằm ứng 

phó biến đổi khí hậu”, cuối cùng xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, chúc 

buổi hội thảo thành công tốt đẹp 

Xin trân trọng cảm ơn 

 

 

 


