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Nền nông nghiệp thông 
minh thích ứng với Biến đổi 

khí hậu
Áp dụng và bài học thực tiễn

Giới thiệu về ADDA

• Bắt đầu hoạt động 
Nông nghiệp từ 
1996

• Hỗ trợ Việt Nam, 
Cam pu Chia và  
Tanzania

• Nguồn ngân sách 
từ DANIDA, CISU, 
WB, EU và cá 
nhân.
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Mục tiêu của ADDA

Mục tiêu của ADDA là;

• Tăng cường khả năng tự cung tự cấp và cải thiện 

điều kiện tài chính ở các vùng nông thôn nghèo 
nhất ở các nước đang phát triển.

• Hỗ trợ phát triển bền vững môi trường và xã hội 
giữa các nhóm đối tượng mục tiêu

• Nguyên tắc “hỗ trợ dựa trên tự lực” thông qua 

việc xây dựng năng lực

Nông nghiệp thông minh thích 
ứng với BĐKH (CSA)

ADDA và CSA: các dự án của
ADDA đều hướng tới CSA 
nhưng dự án tập trung rõ nhất
về chủ đề này.

• Nâng cao thu nhập và năng
suất một cách bền vững

• Thích ứng với BĐKH 

• Giảm phát thải khí nhà kính
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Những ví dụ từ Việt Nam
Tập trung vào CSA

• Các tỉnh phía bắc VN

• Cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo



• Mới : Nông nghiệp Hữ cơ

– Tập chung vào thay đổi hệ thống
cung cấp thực phẩm bao gồm cả
người tiêu dùng

Ví dụ – Dự án Hữu cơ từ năm  
2004 đến nay

Kết quả từ dự án nông nghiệp hữu cơ của ADDA 
tại VN:
• Hệ thống đảm bảo sự tham gia (PGS)
• More than 50 nhóm và HTX sản xuất NNHC
• Mạng lưới NNHC tại HN và các vùng lân cận
• Phát triển chuỗi giá chị cho ngành rau hữu cơ
• Tác động đến người tiêu dùng và nhận thức

toàn xã hội về nông nghiệp hữu cơ tại Việt
Nam 

• Năm 2012: tại HN có 13 cửa hàng rau hữu cơ
chứng nhận PGS đến nay tăng lên 70 

• Năm 2012: 320 tấn rau/năm cung cấp thị
trường HN  đến nay là 700 tấn/ năm

• Thành lập hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ VN 
(VOAA)
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Ví dụ về thíc ứng với BĐKH từ năm 
2014 đến nay

Dự án CEMI

• Đối tác địa phương: Trung tâm con người và thiên
nhiên PanNature; HND tỉnh Lai Châu và Sơn La; Quỹ
phụ nữ phát triển Điện Biên

Mục tiêu dự án: 
• Các cộng đồng nghèo phía bắc Việt Nam 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.

Phương pháp:
• Nâng cao năng lực cho chính quyền địa, đoàn thể, tổ

chức dân sự và nhóm nông dân xác định các mô hình
thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

• Giới thiệu phương pháp sản xuất thân thiện môi trường
và giảm phát thải thông qua lớp huấn luyện nông dân

• Tài liệu hóa và chia sẻ kinh nghiệm về thực hành nông
nghiệp thông minh và phương thức sản xuất thay thế
cấp quốc gia, vùng và quốc tế.

Ví dụ về NN thông minh từ  
Cambodia

Dự án lồng ghép trao quyền cho phụ nữ  2005-2013
Trụ cột chính về NN thông minh:
• Tăng đáng kể sản xuất nông nghiệp và đa dạng hệ

thống canh tác. 
• Giảm tỷ lệ nghèo 50% 
Tác động tíc cực về môi trường:
• Phát triển sản xuất ủ phân, thuốc bảo vệ thực vật

và phân bón sinh học, đa dạng sinh học.
• Giảm sử dụng phân bón hóa học và sản phẩm hóa

học khác trong nông nghiệp
• Sử dụng phân ủ phân chuồng tăng năng suất 40% 

(phân hữu cơ chủ yếu sử dụng trồng rau)
• Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc trừ sâu độc hại xuống 26 

% so với lúc đầu dự án
• Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để kiểm soát bện

hại trên cây rau lên đến 88%
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Bài học chính
• Lớp huấn luyện nông dân thành công trong 

đào tạo Nông dân về Nông nghiệp thông 
minh và các dự án khác 

• Lợi ích: 

– Vượt trội 

– Tác động

• Lợi ích khi làm việc với nông dân trình độ 
thấp

• Phương pháp có sự tham gia

• Tạo niềm tin và quan hệ tốt 

• Cần thiết sự vào cuộc của chính quyền địa 
phương

Xin cảm ơn!


