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NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA): 
Làm thế nào để nhân rộng từ các thực hành hiện có?

ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
LƯƠNG THỰC

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ

GIẢM TÁC ĐỘNG TỚI 
MÔI TRƯỜNG

Dân số trực tiếp
hoặc gián tiếp làm

việc trong lĩnh
vực nông nghiệp

Thế giới cần đạt tới một ngưỡng “cân bằng lớn” để đảm bảo lương thực bền vững cho
9 tỉ người vào năm 2050. Ba nhu cầu lớn cần đạt được cùng một lúc: 

Năng lượng
(calories) từ 

lương thực phải
tăng lên để đáp

ứng nhu cầu cho 9 
tỉ người vào năm

2020

Phát thải KNK 
toàn cầu từ

nông nghiệp

CÂN BẰNG LỚN
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CSA LÀ GÌ?

Sustain 
agricultural 
yield

AN NINH LƯƠNG THỰC

GIẢM THIỂU

THÍCH ỨNG

3 TRỤ CỘT CỦA 
CSA

Uỷ ban Nông nghiệp bền vững và BĐKH 2012

Đảm bảo
sản lượng
bền vững

Giảm phát thải
KNK từ SX nông

nghiệp

Thích ứng, tăng
năng suất và
hiệu quả sản

xuất

Vùng an 
toàn

Ngày
nay

2050 theo
xu hướng
như hiện
nay

Sản lượng
nông nghiệp
tối đa

Sản lượng
nông nghiệp
tối đa

Nhu cầu lương
thực toàn cầu

BĐKH do nông
nghiệp

BĐKH Cực hạnThấp

Lư
ơ

n
g

th
ự

c

Vận hành trong
vùng an toàn

QUY MÔ AN NINH LƯƠNG THỰC THÍCH ỨNG GIẢM THIỂU
Hộ gia đình Sinh kế và lương thực đủ dinh

dưỡng cho tất cả thành viên trong
gia đình

Kiểm soát vi khí hậu Quản lý đất

Phục hôi rừng

Cảnh quan

Tỉnh

Hệ thống sử dụng đất đa dạng có
thể cung cấp sinh kế, thực phẩm
an toàn và duy trì các chức năng
sinh thái, giảm thiểu tác động của
thiên tai

Duy trì các dịch vụ hệ sinh thái
như điều tiết nước, giảm lũ
lụt/hạn hán, vành đai xanh trên
đất dốc

Góp phần tạo ra các DV Hệ sinh
thái, chi trả DVMTR

Góp phần vào UN-REDD, Phát
triển xanh

Quốc gia (Việt Nam) Đảm bảo GDP nông nghiệp, các
mục tiêu an ninh lương thực quốc
gia

Các mục tiêu phát triển bền vững

Các giải pháp thích ứng xanh

Các kế hoạch/Mục tiêu thích ứng
quốc gia

Chính sách tăng trươngr xanh

Góp phần vào NDC

Toàn cầu Lương thực cho 9 tỉ người vào
năm 2050

Đạt được các mục tiêu phát triển
bền vững

Xu hướng chuyển đổi bền vững

Đạt được các mục tiêu phát triển
bền vững

Thỏa thuận Paris, giữ mức tăng
nhiệt độ dưới mức 2oC

CSA Ở CÁC QUY MÔ KHÁC NHAU
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CÁC CHỈ SỐ CỦA CSA
An ninh lương thực (đơn vị khuyến nghị) Thích ứng với các điều kiện thời tiết cực đoan Giảm phát thải KNK

1. Tăng sản lượng (kg/ha/vụ)
2. Tăng thu nhập (thay đổi thu nhập ròng, VND/năm)
3. Ổn định sản lượng (giảm sự chênh lệch giữa các vụ) 

(kg/ha/Năm1 – kg/ha/Năm0)
4. Ổn định thu nhập (giảm biến động qua các năm/giữa các

năm)
5. Đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng (vi lượng, suy dinh dưỡng)
6. Phát triển kinh doanh (số lượng các hoạt động kinh doanh

bắt đầu+ thời gian kinh doanh, việc làm tạo ra, số nông dân
bán sản phẩm, lợi tức) 

7. Phát triển các sản phẩm mới cho thị trường
8. Tăng cường năng lực cho nông dân để thực hiện hoạt động
9. Các can thiệp đóng góp vào bình đẳng lao động/thu nhập

trong hộ gia đình (thay đổi khối lượng công việc hoặc thu
nhập của nữ giới và nam giới)

10. Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm sự phụ thuộc đầu
vào và tăng các tài nguyên kinh tế (giảm đầu vào, sử dụng
tài nguyên hiệu quả)

11. Giảm thời gian nông nhàn của lao động (đa dạng hóa thu
nhập NN-phi NN)

12. An toàn lương thực (giảm khối lượng thực phẩm hỏng do 
phân hủy, etc, số ca ngộ độc thực phẩm được báo cáo
giảm, v.v)

1. Giảm mất mùa do rét hại (thu nhập hoặc sản
lượng tăng/thiệt hại do không thích ứng với
rét hại)

2. Giảm thiệt hại do nắng nóng
3. Giảm thiệt hại do hạn hán
4. Giảm thiệt hại do lụt lội
5. Giảm thiệt hại do lở đất, xói mòn đất
6. Giảm thiệt hại do xâm nhập mặn/nhiễm mặn
7. Giảm tác động của bão (trong/trước/sau) 
8. Điều tiết vi khí hậu (ổn định độ ẩm đất/che

bóng, giảm chênh lệch giữa các trạng thái cực
hạn, ví dụ xen canh cây ngắn ngày và dài ngày
thường bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh ánh
sáng/dinh dưỡng/độ ẩm đất)

9. Tăng độ ẩm đất

1. Giảm hoặc sử dụng hiệu quả phân bón (giảm phát
thải KNK) 

2. Giảm phát thải các KNK: CO2, CH4, N2O, NH3
3. Tăng độ che phủ cây lâu năm (tăng trữ lượng C 

trên mặt đất)
4. Tăng số lượng cây thường xuyên (tăng trữ lượng C 

dưới mặt đất)
5. Giảm cày xới (tăng trữ lượng C dưới mặt
6. đất)
7. Giảm xói mòn đất/mất đất (tăng trữ lượng C dưới

mặt đất)
8. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng đất
9. Quản lý sâu hại sinh học
10. Giảm sử dụng thuốc trừ sâu/trừ cỏ vô cơ
11. Điều tiết nước (tái tạo nước ngầm, giảm các đỉnh

về hạn hán và lụt)
12. Sản xuất nước sạch
13. Tăng cường đa dạng sinh học (động vật, thực vật, 

và vi sinh vật)
14. Tiết kiệm nước/thu hoạch nước (giảm tiêu thụ

nước)
15. Chuyển sang sử dụng nhiên liệu/năng lượng phi 

hóa thạch (giảm phát thải KNK)
16. Giảm tiêu thụ nhiên liệu/năng lượng hóa thạch

(giảm phát thải KNK)
17. Các can thiệp liên quan tới REDD+
18. Các can thiệp liên quan tới CTDVMTR/PES
19. Các can thiệp tính trong báo cáo INDC/NDC

NHỮNG ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN?

Khatri-Chhetri et al., 2017. Farmers' prioritization of climate-smart agriculture (CSA) 
technologies. Agricultural Systems 151

Các biện pháp CSA mà người dân mong muốn nhất ở các vùng mưa khác nhau tại Ajasthan, Ấn Độ

Lượng mưa < 600 mm/năm Lượng mưa 600–800 mm Lượng mưa > 800 mm/Năm

Bảo hiểm mùa màng (88%)
Dịch vụ khuyến nông căn cứ
thời tiết (86%)

Bảo hiểm mùa màng (80%)

Thu hoạch nước mưa (84%)
Bảo hiểm mùa màng (86%) Dịch vụ khuyến nông căn cứ thời tiết

(78%)

Quản lý thức ăn vật nuôi(83%)
Ủi đất sử dụng laser (85%) Nhà thông minh với khí hậu cho vật

nuôi (75%)
Dịch vụ khuyến nông căn cứ
thời tiết (80%)

Thu hoạch nước mưa (79%) Nông lâm kết hợp (74%)

Lập kế hoạch mùa vụ
khác(80%)

Nông lâm kết hợp (78%) Quản lý dinh dưỡng tổng hợp theo
từng địa điểm (71%) 

• Sự lựa chọn của người dân thay đổi theo các vùng
khí hậu khác nhau

• Người dân sẵn sàng áp dụng một số biện pháp
giảm thiểu rủi ro

• Người dân không sẵn sàng đầu tư cho nhiều kỹ
thuật CSA dù lợi ích có thể thấy được

Mưa ít hơn khiến nông dân Kenya 
chuyển từ cây lương thực sang trồng
cây cho thuốc gây nghiện hợp pháp
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CẦN THIẾT PHẢI CÓ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Môi trường chính sách hỗ trợ và thiết lập các ưu
tiên cho đầu tư giúp mở rộng phạm vi can thiệp

Các đáp ứng thiếu sự điều phối ở tất cả các cấp

Các chính sách bảo hiểm mùa màng

Chi trả DVMT

Các đầu mối cung cấp tài chính cho công nghệ

Các thể chế cho tăng cường năng lực

Các chuỗi giá trị NN

Các tổng hợp và bằng chứng về những điều kiện
giúp nhân rộng và học hỏi trong điều kiện khí
hậu thay đổi

Điều phối liên ngành còn hạn chế

Tách biệt giữa thích ứng và giảm thiểu BĐKH

Hiểu biết về vai trò của NN trong BĐKH và
cung cấp DV HST còn hạn chế

Năng lực chưa bền vững, hạn chế trong hợp
tác và chia sẻ thông tin

CHÍNH SÁCH AN NINH LƯƠNG THỰC

THÍCH ỨNG

GIẢM THIỂU

QĐ 432/QĐ-TTg

QĐ 799/ QĐ-TTg

QĐ 1724/QĐ-BNN-HTQT

QĐ 2313/QĐ-UBND

tỉnh Hà Tĩnh

QĐ 2730/ QĐ-BNN-KHCN

QĐ 1600/QĐ-TTg

QĐ 1980/ QĐ-TTg

NQ 32/NQ-HDND 

tỉnh Hà Tĩnh

QĐ 05/QĐ-UBND 

tỉnh Hà Tĩnh

CT 963-CTr/TU tỉnh ủy Hà Tĩnh

QĐ 2139/QĐ-TTg; QĐ 1474/ QĐ-TTg

QĐ 819/ QĐ-BNN-KHCN

QĐ 1393/ QĐ-TTg; QĐ 403/ QĐ-TTg

QĐ 923/ QĐ-BNN-KHCN

QĐ 3029/ QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

QĐ 2088/ QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

QĐ 59 /QD-UBND tỉnh Hà Tĩnh
QĐ 25/QĐ-UBND 

tỉnh Hà Tĩnh

QĐ 1216/QĐ-TTg

QĐ 1775/ QĐ-TTg

TỈNH HÀ TĨNH, VIỆT NAM



6/14/2017

5

THÔN/LÀNG THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI BĐKH 
(Climate Smart Villages – CSV)

• Các ưu tiên và chính
sách hỗ trợ CSA

• Các công nghệ và biện
pháp kỹ thuật về CSA

• Phát triển phát thải
thấp

• Dịch vụ và hệ thống an 
toàn khí hậu

• Các vấn đề giới và xã
hội

10

CHẤT LƯỢNG ĐẤT

Không cày xới
Phủ xanh cây

mùa vụ
Ủ phân

VƯỜN ƯƠM
Cây lâm nghiệp, 

hồ tiêu đen,  
cây ăn quả

Hệ thống thâm
canh lúa cải

tiến

NÔNG LÂM KẾT 
HƠP NHIÊU 

TẦNG 
Cây ăn quả, cỏ, 

sả, rau xanh

Giống chịu hạn: 
lạc, đậu, cao
lương, diêm

mạch

ĐA DẠNG HÓA
Cây dược liệu

TRỒNG XEN 
cây sắn + rau

xanh

LÀM GIÀU 
RỪNG

Cây keo +  hỗn
hợp cây khác

tuổi

CANH TÁC THEO 
BĂNG CÓ HÀNG 

RÀO XANH
cam/ bưởi + cỏ
lạc, (theo hàng/ 

che phủ)

QUẢN LÝ PHÂN 
CHUỒNG

Nuôi giun quế
Ủ phân chuồng

Bi-ô-ga

Thông tin khí
tượng nông

nghiệp & lập kế
hoạch

VƯỜN NHÀ
Hồ tiêu đen

được trồng với
cây Mấc

Quỹ sáng tạo cộng đồng

Danh mục
CSA 

 Sinh kế

 Thích ứng

 Giảm thiểu & chức
năng hệ sinh thái

Đang được thử nghiệm
bởi ICRAF tại Hà Tĩnh

MỘT SỐ THỰC HÀNH CSA Ở THÔN MỸ LỢI

http://www.ccafs.cgiar.org
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Vườn ươm Cam Tiêu Trường học

Bi-ô ga Giun quế Phân lợn Phân gà Dê

MỘT SỐ THỰC HÀNH CSA Ở THÔN MỸ LỢI

12

Thực hành nông nghiệp Các chỉ số CSA

Kỹ thuật Thành phần An ninh lương thực Thích ứng Giảm thiểu

Thực hành hiện tại (cơ bản)
Các tác động tiêu cực cần ưu tiên giải quyết

Tác động sinh kế Áp lực thời tiết Các yếu tố khác

Độc canh
Sử dụng thuốc
diệt cỏ

Cây cam (4-5x4-5m) Năng suất không ổn định Khô hạn Thoái hóa đất
Bệnh vàng lá gân xanh

Can thiệp cải tiến CSA

Những thay đổi dự kiến

Cải thiện sinh kế Giảm nhẹ tác
động của thời
tiết

Các dịch vụ môi
trường, bao gồm
giảm thiểu

Đa dạng hóa nguồn thu nhập
Thức ăn chăn nuôi

Tạo bóng mát, ổn
định đất, tăng độ
ẩm đất

Kiểm soát sâu bệnh
bằng biện pháp sinh
học (trồng cây ổi)
Các-bon đất

Xen canh
Cắt tỉa
Băng cỏ (không
thuốc diệt cỏ)

Cây cam (4x5 m)
Cây ổi (1/10 m2)
Cỏ lạc và cỏ mulato, 
dứa, ong mật

http://www.ccafs.cgiar.org
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Giả thiết

 Tiếp cận với thông tin thời tiết “có thể thực hiện” 

giúp giảm mất mùa do thời tiết

• Sử dụng hệ thống dự báo thời tiết tốt nhất

• Dịch vụ khuyến nông và xây dựng kịch bản có sự

tham gia

• Những tác nhân hoạt động tiên phong vì bình 

đẳng giới, Mạng lưới học tập cho nông dân

• Tăng cường nhận thức về vai trò của các dịch vụ

về khí hậu

• Công nghệ thông tin: ĐTDĐ/ĐTTM/Các ứng dụng

Có thể thực hiện

Giúp người dân
đưa ra quyết
định theo các

thông tin về thời
tiết và tư vấn về
nông nghiệp mà
họ tiếp cận được

Xây dựng hệ thống ACIS linh hoạt, 
có thể được mở rộng toàn bộ

hoặc một phần

Cải tiến hệ thống
thông tin khí hậu
nông nghiệp (ACIS)

86% trong số 400 hộ
được phỏng vấn ở 
Việt Nam sẵn lòng
chi trả cho dịch vụ

dự báo thời tiết
theo mùa vụ
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W (1DA NCHMF (1DA)

HIỆU QUẢ CỦA CSA

Nuôi giun quế
“Tôi bắt đầu nuôi giun quế gần 2 năm trước, có thể nói là không khó như tôi
nghĩ khi bắt đầu. Ưu điểm lớn nhất là tính chống chịu với thời tiết thay đổi
liên tục… Lợi ích là sử dụng phân gia súc (trâu + bò) sẵn có, giảm mùi hôi và
tạo thức ăn cho gia cầm. Phần còn lại có thể dùng để bón ruộng […]. Tuy
nhiên cái này chỉ phù hợp hoàn toàn với các hộ vừa chăn nuôi vừa trồng
trọt…”

Bà Lưu, thôn Mỹ Lợi
Trồng xen cam và lạc (NLKH)

“[...] rất nhiều lợi ích, như tăng màu cho đất và thu nhập. Nhưng thị trường
không ổn định là một vấn đề lớn”

Ông Minh, nhóm Vườn Nhà, thôn Mỹ Lợi

http://www.ccafs.cgiar.org
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BÊN NGOÀI GIỚI HẠN 
CỦA CSA NHƯ MỘT HỆ THỐNG CÁC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC HÀNH

THÔNG MINH VỀ GIỚI CŨNG CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG
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% nông dân tiếp cận thông tin

Dien Bien Men Dien Bien Women

Ha Tinh Men Ha Tinh Women

Khuyến nông 2.1

40.4

34

46.8

69.5

40.4

2.3

42.1

33.1

51.1

75.2

29.3

0 20 40 60 80 100

NO BODY

WITH THE VILLAGE LEADER

IN A COMMUNITY ORGANISATION

OTHER FARMERS IN THE VILLAGE

OTHER FAMILY MEMBERS
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TỪ CSA TỚI TIẾP CẬN CẢNH QUAN THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU

Ho Ho dam

• Cả chất lượng và số lượng nước đều
giảm trong giai đoạn 2004-2014

• Hiện không thể canh tác vụ thứ 2 
trong mùa khô. Lũ quét ngày càng lớn
trong mùa mưa

Liệu phục hồi rừng có giúp điều tiết dòng chảy
tốt hơn và đảm bảo sản xuất nông nghiệp?

Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Nông nghiệp góp phần gây ra 75% MẤT RỪNG TRÊN TOÀN CẦU

Theo xu hướng này, GẦN 10 TRIỆU KM2 ĐẤT sẽ
bị chặt phá tới năm 2050 để đáp ứng nhu cầu
lương thực

Các phương án thay thế sẽ giảm diện tích bị
chặt phá xuống còn 2 TRIỆU KM2

ENRICH FOREST

ACACIA EXPANSION

BUSINESS AS USUAL (BAU)

Phục hồi rừng
không nhất thiết
làm tăng lượng
nước chung, 
nhưng có thể
giúp tăng chất
lượng nước và
các dịch vụ HST 
khác

Nếu lượng nước
bốc hơi từ rừng
quay trở lại một
phần dưới dạng
mưa, lượng dòng
chảy sông có thể
tăng 28%, giúp
tăng lượng chi trả
DVMTR mà người
dân được nhận

CÁC KỊCH BẢN SỬ DỤNG 
ĐẤT & TÁC ĐỘNG

Rừng TN nghèo (BAU)
Mở rộng trồng keo
Làm giàu rừng

Rừng TN nghèo (BAU)
Mở rộng trồng keo
Làm giàu rừng

Rừng TN nghèo (BAU)
Mở rộng trồng keo
Làm giàu rừng

Tổng lượng mưa năm (mm)

Tổng lượng mưa năm (mm)

Tổng lượng mưa năm (mm)

D
ò

n
g

ch
ảy

m
ặt

lũ
y

tí
ch

(m
m

)

D
ò

n
g

ch
ảy

n
gầ

m
lũ

y
tí

ch
(m

m
)

D
ò

n
g

ch
ảy

củ
a

sô
n

g
lũ

y
tí

ch
(m

m
)



6/14/2017

10

KHUYẾN NGHỊ

• CSA phụ thuộc vào bối cảnh
• Các hành động ở cấp nông trại

là cần thiết nhưng chưa đủ
• Cần có sự phối hợp hành động

để giải quyết/đánh giá các vấn
đề và ngoại ứng của CSA ở cấp
độ cảnh quan

• Các hỗ trợ về chính sách cũng
hết sức cần thiết

Mọi thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ: 

Nhóm CCAFS 
TS. Elisabeth Simelton
E.Simelton@cgiar.org
Tam Thi Le  l.tam@cgiar.org
Tuan Minh Duong d.tuan@cgiar.org

World Agroforestry Centre (ICRAF)
www.worldagroforestry.org
CGIAR Research Program on Climate 
Change, Agriculture, and Food Security
www.ccafs.org

Đăng ký nhận bản tin để tìm hiêu
thêm về các hoạt động của chúng
tôi liên quan tới CSA và CSV thông
qua các ấn phẩm

mailto:E.Simelton@cgiar.org
mailto:l.tam@cgiar.org
mailto:d.tuan@cgiar.org
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.ccafs.org/

