
TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC: 
NHẬN DIỆN THÁCH THỨC VÀ  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG 
BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhà xuất bản Thanh Niên



Ban Biên tập

Phan Bích Hường

Nguyễn Đức Tố Lưu

Nguyễn Thuý Hằng

Các bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết đại diện quan điểm của PanNature, nhà tài trợ hoặc các tổ 
chức liên quan.

Trích dẫn: Trung tâm Con người và Thiên nhiên, 2017. Nông nghiệp Tây Bắc: Nhận diện thách thức và định hướng phát 
triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Thanh Niên. Hà Nội.

Ảnh sử dụng trong ấn phẩm: CEMI/PanNature

* Chịu trách nhiệm về nội dung và xuất bản: Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Giấy phép xuất bản số 496A/QĐ-
NXBTN do Nhà Xuất bản Thanh Niên cấp ngày 27/6/2017. ISBN: 978-604-64-7039-7. In xong và nộp lưu chiểu Quý 
II/2017. 



3

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU ..............................................................................................................................................................4

TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY BẮC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ...............................................5

TS. Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm,  
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt nam (PHANO)

KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI TRONG QUY HOẠCH  
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  ......................................................................................................................................8

TS. Hoàng Xuân Phương, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP)

5 THÁCH THỨC CẢN TRỞ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ............................................12

Lưu Đức Khải, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

LỒNG GHÉP BĐKH TRONG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Ở TÂY BẮC:  
GỢI Ý TIẾN TRÌNH VÀ KHUYẾN NGHỊ LỒNG GHÉP .........................................................................................16

Lê Văn Chung, Văn phòng Bộ Kế hoạch & Đầu tư

KHUNG CHỈ SỐ NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ BĐKH CẤP XÃ - NGHIÊN CỨU ĐIỂM  
VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG .....................................................................................................................................21

Đặng Xuân Trường, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hồng Huế,  
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

ỨNG DỤNG THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ BĐKH Ở TÂY BẮC:  
THỰC TRẠNG, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ...............................................................25

Phạm Thị Sến, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI)

NÔNG LÂM KẾT HỢP - MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN VÙNG NÚI  ....................29

La Nguyễn, Đỗ Văn Hùng, Phạm Hữu Thương, Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF)



4

LỜI GIỚI THIỆU

Sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, thổ nhưỡng phong phú và khí hậu tương đối mát mẻ, song Tây Bắc chưa 
có nhiều bứt phá trong phát triển nông nghiệp do gặp một số khó khăn về hạ tầng, địa hình cùng phương thức canh tác 
lạc hậu khiến đất đai bị bạc màu, thoái hóa. Đặc biệt, khu vực này chịu nhiều tác động bất lợi từ các hiện tượng thời tiết 
cực đoan như mưa, lũ, khô hạn, sương muối, rét đậm kéo dài.

Mặc dù Tây Bắc đã có nhiều nỗ lực trong việc khuyến khích thí nghiệm, áp dụng các mô hình nông nghiệp thân thiện 
nhằm vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, song hầu hết các mô hình đều được 
triển khai trên phạm vi hẹp nên hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao. Đặc biệt, công tác xây dựng, lập kế hoạch chính sách 
phát triển nông nghiệp theo hướng thân thiện, ứng phó biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế, cả về mặt năng lực, quy trình 
lẫn phương thức thực hiện. Do đó, để thúc đẩy nông nghiệp Tây Bắc phát triển, cần đặc biệt ưu tiên cải thiện hoạt động 
nghiên cứu, xây dựng, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động, ứng dụng thực hành nông nghiệp ứng phó được 
triển khai và nhân rộng. 

Ở cấp độ vĩ mô, các chính sách về tái cơ cấu, quy hoạch phát triển nông nghiệp cũng như chính sách thu hút đầu tư 
nông nghiệp cấp vùng Tây Bắc cũng cần có những định hướng, gợi mở cụ thể để các địa phương thực thi hiệu quả nhiệm 
vụ phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. 

Trên đây là những nội dung sẽ được đề cập và thảo luận sâu trong Ấn phẩm “Nông nghiệp Tây Bắc: Nhận diện thách 
thức và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” - hoạt động nằm trong khuôn khổ “Dự án Biến đổi khí hậu và các dân 
tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam (CEMI)1”. 

Ban Biên tập

1  Dự án do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch - 
Châu Á (ADDA), Hội Nông dân Sơn La, Hội Nông dân Lai Châu và Quỹ Phụ nữ Phát triển huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
thực hiện.
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 TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY BẮC:  
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TS. Đào Thế Anh,  
Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm,  

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt nam (PHANO)

Tây Bắc gồm 12 tỉnh và 21 huyện phía tây của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An2, chiếm trên 33% diện tích tự nhiên cả 
nước, tổng dân số gần 11 triệu người, trong đó có tới hơn 80% sống ở nông thôn và làm việc trong lĩnh vực nông lâm 
nghiệp. Không chỉ là địa bàn trọng điểm về chính trị, an ninh, quốc phòng với hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống, 
Tây Bắc còn có ưu thế lớn trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp với tiềm năng dồi dào về tài nguyên rừng và các sản 
phẩm lâm sản ngoài gỗ cũng như thế mạnh trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, cây thức ăn gia súc, các loại lúa 
đặc sản địa phương, cây dược liệu, các loại rau quả nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới và chăn nuôi gia súc… Tuy nhiên, 
nông nghiệp Tây Bắc chưa có nhiều bứt phá so với kỳ vọng do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của thiên tai, BĐKH 
cũng như những hạn chế trong quá trình xây dựng, triển khai các chính sách phát triển, đặc biệt là chính sách tái cơ cấu. 

Tiềm năng song hành thách thức
Kết quả phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc gần đây cho thấy tỷ trọng nông lâm nghiệp toàn vùng chiếm 24,15% trong 

tổng cơ cấu kinh tế. Năm 2015, tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 985 nghìn ha, sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bình 
quân đầu người đạt 456 kg, an ninh lương thực được đảm bảo. Đối với lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều chuyển biến tích 
cực. Hiện Tây Bắc đang từng bước chuyển dịch theo hướng mô hình trang trại, gia trại và chế biến công nghiệp, đặc biệt 
nhiều mô hình trang trại chăn nuôi và nuôi cá nước lạnh (như cá hồi, cá tầm) đang được phát triển mạnh ở Lào Cai, Lai 
Châu, Yên Bái, Sơn La, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong lâm nghiệp, vùng cũng chú trọng quy hoạch lại ba loại rừng 
theo hướng tăng tỷ trọng rừng sản xuất, nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; diện tích có rừng toàn vùng 
hiện vào khoảng 6 triệu ha, tỷ lệ che phủ năm 2015 đạt 51,8%, tăng 1,4% so với năm 2011. 

Nhìn chung, bộ mặt nông thôn miền núi Tây Bắc có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng được cải thiện, chất lượng đời sống 
người dân dần được nâng lên. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và 
chưa tạo được bước đột phá. Một trong những nguyên nhân chủ đạo của thực trạng này là do Tây Bắc luôn phải đối mặt 
với những biến đổi bất thường của thiên tai, khí hậu với tần suất và cường độ ngày càng tăng các hiện tượng cực đoan như: 
sạt lở, lũ lụt, mưa rét, hạn hán, sương muối… Mặc dù sở hữu các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp với tính đa dạng sinh học 

2  Phạm vi chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc
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cao nhưng nhiều khu vực tại Tây Bắc lại đang bị xói mòn nghiêm trọng, diện tích đất có thể canh tác nông nghiệp tương 
đối ít và manh mún, chủ yếu canh tác trên đất dốc, phương pháp canh tác lạc hậu, thiếu bền vững nên hiệu suất không cao, 
nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương chưa kết nối được với thị trường và chưa gây dựng được thương 
hiệu. Việc ứng dụng khoa học công nghệ cao cũng còn khá hạn chế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp theo quy trình 
VietGap. Các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nhìn chung quy mô còn nhỏ, phân tán. Các hình thức tổ chức, liên kết 
trong sản xuất chưa phát triển, mới ở bước manh nha. Đặc biệt, số doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp rất 
khiêm tốn, nhất là các hoạt động liên quan đến chế biến nông sản hay ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng 
trọt. Riêng với lĩnh vực chăn nuôi, quy mô cũng còn khá nhỏ lẻ, nặng về tập quán thả rông, chưa chủ động được thức ăn 
và nguồn giống. Mặc dù chăn nuôi đại gia súc (như trâu và bò) là thế mạnh nhưng phát triển chưa bền vững, tỷ lệ trâu, bò 
chết rét, chết dịch hàng năm vẫn khá nhiều. Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số địa phương cũng còn nhiều yếu kém, 
chất lượng rừng nhìn chung còn thấp, người làm rừng chưa thực sự sống được nhờ nghề rừng. Lĩnh vực thủy sản cũng vẫn 
sử dụng giống và nuôi theo phương pháp truyền thống là chủ yếu nên hiệu suất không cao. 

Tái cơ cấu nông nghiệp gặp khó do hạn chế về nguồn lực đầu tư
Chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được Bộ 

NN&PTNT ban hành và thực hiện từ năm 2013. Dựa theo định hướng văn bản này, lần lượt các tiểu ngành trong nông 
nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi đều xây dựng các Kế hoạch hành động tái cơ cấu tiểu 
ngành từ năm 2014 đến năm 2020. Song song với đó, các địa phương cũng xây dựng và ban hành Đề án tái cơ cấu nông 
nghiệp trong năm 2014, 2015. Đơn cử như Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Sơn La được ban hành năm 2014, tập 
trung vào việc phát triển các cây công nghiệp như: mía, cà phê, sắn; cây ăn quả ôn đới; rau an toàn; chăn nuôi đại gia súc; 
Đề án phát triển nông nghiệp của tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến 2025 tập trung vào quản lý, khai thác 
rừng bền vững; cải thiện thủy lợi; thúc đẩy sản xuất đại gia súc; hình thành liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối 
với một số mặt hàng chủ lực như lúa, gạo, cà phê, chè, cao su… Đáng tiếc là hiện chưa có chính sách hay đề án tái cơ cấu 
nông nghiệp chung cho toàn vùng nên bức tranh nông nghiệp Tây Bắc vẫn khá manh mún, rời rạc.

Nhìn chung sau một vài năm thực hiện chính sách tái cơ cấu, nông nghiệp Tây Bắc cũng đã đạt được một số kết quả 
nhất định, giúp hình thành nhiều vùng liên kết sản xuất hàng hóa chuyên canh lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm 
như: vùng mía đường 80 ngàn ha (Hòa Bình, Tuyên Quang, Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An); vùng cây ăn quả trên 80 
nghìn ha (Sơn La, Tuyên Quang Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lạng Sơn); vùng chè 76 nghìn ha (Hà Giang, Phú Thọ, 
Yên Bái, Tuyên Quang); vùng cà phê 15 nghìn ha (Sơn La, Điện Biên); vùng cây cao su 63 nghìn ha (ở các tỉnh phía Tây); 
vùng rau, hoa, cây dược liệu ôn đới chất lượng cao (Sa Pa, Mộc Châu, Hà Giang); vùng rừng nguyên liệu giấy (Hà Giang, 
Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái). Ngoài ra, một số mô hình chuỗi giá trị thành công cũng đang tiếp tục được mở rộng 
như: chuỗi Rau an toàn Mộc châu; Chuỗi giá trị Mận Mộc châu (Sơn La), Bắc Hà (Lào Cai)… Một số sản phẩm đặc sản 
địa phương cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thành công như: Cam Cao phong (Hòa Bình), Mật ong bạc hà Mèo Vạc 
(Hà Giang), Hồng không hạt (Bắc Kạn), Xoài Yên Châu (Sơn La)… Các mô hình này đang khẳng định được vị thế của 
mình trong bức tranh tái cơ cấu nông nghiệp toàn vùng, dần thay thể một số mô hình sản xuất tự phát thiếu bền vững về 
cả sinh thái lẫn thị trường.

Điều đáng băn khoăn nhất trong nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp toàn vùng hiện nay là việc thu hút doanh nghiệp đầu tư 
vào trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản. Tây Bắc hiện có gần 22.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có khoảng 3-4% trong 
số này đầu tư vào nông nghiệp, thấp hơn mức bình quân 10% của cả nước, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(có vốn dưới 10 tỷ đồng) với số lao động bình quân làm việc thường xuyên trong một doanh nghiệp nông nghiệp chỉ vào 
khoảng vài chục người hoặc chủ yếu làm theo thời vụ.

Dễ hiểu tại sao nông nghiệp Tây Bắc chưa hấp dẫn doanh nghiệp bởi tỷ lệ sinh lời trong sản xuất nông nghiệp ở khu 
vực này còn tương đối thấp và hay gặp rủi ro thiên tai, đặc biệt khả năng tiêu thụ sản phẩm bị hạn chế. Thêm vào đó, đầu 
tư cho nông nghiệp nông thôn mới chỉ dừng ở chủ trương là chính chứ chưa hiện thực hóa bằng các mô hình và hoạt động 
cụ thể tại địa phương. Mặt khác, doanh nghiệp cũng chưa mặn mà lắm với nông nghiệp do phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, trở ngại liên quan đến cơ chế chính sách nông nghiệp, nông thôn như vấn đề đất đai, tiếp cận vốn... Ngoài ra, quy 
mô sản xuất của các doanh nghiệp nông nghiệp trong vùng còn ở mức nhỏ bé, rất khó trong việc mở rộng phát triển sản 
xuất kinh doanh và thị trường; chất lượng sản phẩm nông sản còn thấp so với tiêu chuẩn xuất khẩu, khối lượng sản phẩm 
sản xuất ra chưa nhiều, thậm chí manh mún; trình độ khoa học công nghệ lạc hậu, tay nghề công nhân thấp nên khả năng 
cạnh tranh yếu.

Quan điểm và giải pháp 
Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Tây Bắc phát triển trên quy mô sâu rộng và hiệu quả hơn, chính sách tái cơ cấu nông 

lâm nghiệp toàn vùng cần hướng đến xu thế phát triển nông lâm nghiệp bền vững trong điều kiện biến động thị trường và 
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BĐKH, qua đó giúp tăng thu nhập cho nông dân, tăng giá trị sản phẩm hàng hóa thông qua phát triển các chuỗi giá trị nông lâm 
sản có thế mạnh của địa phương, gắn sản xuất với thị trường trong và ngoài nước. 

Để làm được điều này, ngoài việc tập trung vào một số lợi thế lớn của vùng như trồng rau hoa quả ôn đới, lúa đặc sản 
bản địa, chăn nuôi bản địa và nuôi cá nước lạnh…, Tây Bắc cần tổ chức nền nông nghiệp đặc hữu, đa dạng phù hợp với 
từng tiểu vùng sinh thái và đa dạng sinh học, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các chính sách xây dựng thương hiệu và bảo hộ 
sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa phương. Các sản phẩm này cần được quản lý và phát triển dựa trên mô hình 
chuỗi giá trị, trong đó ưu tiên nhóm sản phẩm cây ăn quả ôn đới như mận, đào, lê, hồng, sơn tra... hoặc nhóm cây ăn quả 
có múi như cam, quýt… Đặc biệt, đối với Tây Bắc, do đặc điểm canh tác chủ yếu trên đất dốc nên chính sách phát triển 
nông nghiệp địa phương cần thúc đẩy thực hành canh tác bền vững trên đất dốc thông qua việc khuyến khích các mô hình 
nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bảo tồn, nông nghiệp hữu cơ, sử dụng giống bản địa. Trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc 
và gia cầm, nhất là chăn nuôi lợn, cần thay đổi quan điểm coi Trung Quốc là thị trường tiềm năng mà nên tìm kiếm thêm 
các thị trường mới, phát triển ở quy mô vừa và theo hướng đặc sản.

Bên cạnh việc chú trọng kinh tế nông nghiệp, Tây Bắc cũng cần củng cố các chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp 
bao gồm rừng, gỗ, các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ và dược liệu, du lịch rừng. Hiện lâm nghiệp ở Tây Bắc các khâu đều 
gặp khó chứ không riêng một khâu nào. Quy hoạch chưa rõ, chính sách chưa đủ chi tiết và chưa dựa vào thị trường, công 
nghệ vừa thiếu vừa chưa phù hợp. Tập đoàn cây gỗ lớn, gỗ nhỏ của vùng khá đơn điệu, 80% vẫn là keo, bạch đàn, năng 
suất sinh khối thấp, giá trị thấp. Về thâm canh rừng, hầu như đầu tư phân bón rất hạn chế trong khi thế giới bón rất nhiều 
mới có sinh khối 400-500 m3/chu kỳ. Chế biến lâm sản hiện nay chủ yếu bán thô với giá khoảng 800.000đ/m3 trong khi 
nếu có công nghiệp chế biến đi kèm thì giá trị sẽ gia tăng nhiều lần. Đặc biệt, cần có chính sách thúc đẩy các chuỗi giá trị 
gỗ được chứng nhận quản lý rừng bền vững nhằm phục vụ chế biến và xuất khẩu vào các thị trường quốc tế có giá trị cao 
như châu Âu, Nhật, Mỹ. Về dược liệu, cần có chính sách phát triển chuỗi giá trị dược liệu, thu hút doanh nghiệp và hợp 
tác xã đầu tư vào chế biến tăng giá trị và giảm xuất khẩu nguyên liệu thô sang Trung quốc. Đây là một thế mạnh của Tây 
Bắc mà chưa được chú ý khai thác đầy đủ.

Song song với việc thúc đẩy các mô hình và hoạt động thực tiễn, chính sách tái cơ cấu cũng cần đặc biệt chú trọng công tác 
quy hoạch nhằm gắn nguyên liệu với chế biến, đồng thời đẩy mạnh các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị như doanh nghiệp, 
tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, nông nghiệp hợp đồng giữa doanh nghiệp với hợp tác xã... Muốn vậy, cần có chính sách hỗ 
trợ cho doanh nghiệp nông lâm nghiệp khởi nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật cho các sản phẩm chủ lực, có lợi thế. Ngoài ra, việc phát triển các chuỗi giá trị nông sản Tây Bắc cũng rất cần một chiến 
lược hợp tác, liên kết cấp vùng giữa các tỉnh trong vùng vì chuỗi giá trị hoạt động không chỉ trên địa bàn một tỉnh mà còn liên 
kết với các thị trường lớn như Hà Nội…

Cuối cùng, với lợi thế sinh thái miền núi, việc phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái ở Tây Bắc 
cũng đã và đang rất triển vọng, đặc biệt là các mô hình ở Mai châu (Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La)… Tuy nhiên, để các 
mô hình được nhân rộng và bền vững, rất cần sự hỗ trợ kịp thời của các chính sách gắn với phát triển nông thôn mới, tăng 
trưởng xanh.
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KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI 
TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

TS. Hoàng Xuân Phương,  
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP)

Được ưu ái nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp đa dạng về cơ cấu sản 
phẩm với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, song Tây Bắc lại là vùng có địa hình chia cắt phức tạp, đất dốc nên rất bất lợi cho 
sản xuất và đời sống của người dân trong vùng. Đặc biệt, khu vực này thường xuyên xảy ra các hiện tượng thiên tai, khí 
hậu cực đoan nên ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, Bộ NN&PTNT và các địa phương 
trong vùng đã tiến hành nghiên cứu xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển nông nghiệp ở quy mô cấp vùng và 
các cấp nhằm phát triển nông nghiệp Tây Bắc theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện 
BĐKH. Tuy nhiên, do công tác quy hoạch còn nhiều tồn tại nên sản xuất nông nghiệp Tây Bắc chưa có nhiều sức bật và 
thiếu tính liên kết, đồng bộ. 

Chính sách đã mở đường
Là vùng trọng yếu về an ninh, quốc phòng và kinh tế nên Tây Bắc luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, 

hỗ trợ. Hàng loạt chính sách về đầu tư, hỗ trợ đối với các tỉnh vùng Tây Bắc đã lần lượt được ban hành như: Quyết định 
186/2001/QĐ-TTg về phát triển kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001-2005; Quyết 
định 120/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 
2010; Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định 174/2004/QĐ-TTg về hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch năm 
2005 cho một số huyện miền núi thuộc các tỉnh giáp Tây Nguyên, phía Tây Khu 4 cũ và miền núi phía Bắc; Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết 37/NQ-TW 
của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc 
Bộ đến năm 2010; Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa; 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Dự án 5 triệu ha rừng… 

Riêng vấn đề quy hoạch phát triển nông nghiệp khu vực Tây Bắc, hiện chưa có văn bản đề cập cụ thể, chi tiết mà chủ 
yếu được lồng ghép trong các quy hoạch chung của toàn quốc (quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, quy hoạch các 
ngành hàng…) và quy hoạch kinh tế - xã hội cấp vùng. Trong đó, có thể kể tới Quy hoạch tổng thể sản xuất ngành nông 
nghiệp cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 899/QĐ-TTg về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền 
núi Bắc Bộ đến năm 2020…

Ở cấp địa phương, các tỉnh Tây Bắc xây dựng quy hoạch, đề án cho phát triển nông nghiệp dựa trên định hướng của Quy 
hoạch tổng thể kinh tế - xã hội từng tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở bản quy hoạch này, các ngành tổ 
chức thực hiện quy hoạch cho riêng mình, trong đó có nông nghiệp. Nhìn chung, Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp của 
các tỉnh Tây Bắc đều được xây dựng trong giai đoạn 2005 - 2008 nhưng vì những lý do khác nhau mà chưa được rà soát điều 
chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập, phát triển nông nghiệp không thể chạy theo tăng quy 
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mô mà phải thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, do đó các tỉnh đều đã xây dựng 
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện quy hoạch phát triển ngành hàng với các cây con chủ lực vốn là thế mạnh 
của từng tỉnh như: cây lúa, ngô, đậu tương, chè, cây cao su, cây ăn quả; chăn nuôi trâu bò; chăn nuôi gia cầm; lâm nghiệp...

Có thể nhận thấy hệ thống chủ trương, chính sách, quy hoạch về phát triển nông nghiệp Tây Bắc được xây dựng khá 
đồng bộ từ Trung ương tới địa phương và đây là một trong những đòn bẩy góp phần vào thành quả sản xuất nông nghiệp 
toàn vùng, thậm chí của cả khu vực miền núi trung du Bắc Bộ. Hiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp khu vực miền núi trung 
du Bắc Bộ đang chuyển dịch theo hướng các quy hoạch đề ra trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng, cụ thể: tỷ trọng giá trị 
ngành trồng trọt trong cơ cấu nông nghiệp giảm từ 68,2% năm 2008 xuống 62,11% năm 2014; chăn nuôi tăng từ 30,1% 
lên 35,59%; hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn; từng bước ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp như: vùng chăn nuôi bò sữa, vùng trồng rau và hoa tại Mộc Châu, vùng trồng lúa chất lượng cao tại 
Điện Biên, vùng trồng cam ở Hòa Bình... Tuy nhiên, do còn nhiều tồn tại trong khâu xây dựng và thực thi quy hoạch nên 
nông nghiệp Tây Bắc xét trong bức tranh tổng thể vẫn khá manh mún, hiệu quả thấp. 

… nhưng kết quả chưa như kỳ vọng 
Điều dễ nhận thấy là quy hoạch phát triển nông nghiệp các tỉnh Tây Bắc chậm được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình mới, thậm chí ngay với các đề án phát triển nông nghiệp trong thời gian gần đây cũng chỉ nhấn mạnh đến 
mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững mà chưa quan tâm đến vấn đề 
lồng ghép ứng phó BĐKH cũng như các yếu tố về thiên tai, nhóm tổn thương/yếu thế… khi xây dựng và thực hiện. Mặt 
khác, tính pháp lý của quy hoạch còn nhiều hạn chế, mặc dù đã được phê duyệt theo đúng quy định, song rất dễ bị thay 
đổi hoặc bị chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Thêm điểm đáng lưu ý là tại nhiều địa phương Tây Bắc, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch khá yếu nên 
dễ xảy ra tình trạng người dân chạy theo thị trường, chạy theo số đông dẫn đến phá vỡ quy hoạch, hệ quả là gây ra tình 
trạng thị trường thừa /thiếu nông sản. Nhiều quy hoạch dự báo không sát với thực tế nhưng chậm được điều chỉnh, sửa 
đổi, chất lượng quy hoạch không cao. Ngoài ra, do chưa thực hiện đúng quy hoạch hoặc quy hoạch chưa sát nên nông 
nghiệp phát triển thiếu bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt các nguồn lực, lợi thế, vấn đề chuyển dịch cơ cấu 
và đổi mới hình thức sản xuất cũng chậm hơn nhiều vùng khác. Đặc biệt, Tây Bắc chưa khai thác hiệu quả tiềm năng đất 
đai, khí hậu để phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Hiện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nhưng 
quy mô nhỏ, chất lượng không cao, sức cạnh tranh thấp. Đó là chưa kể tình trạng chồng chéo trong quy hoạch, ví dụ một 
mảnh đất đều được bố trí trồng nhiều loại cây ở các quy hoạch khác nhau.

Riêng về vấn đề xây dựng và thực thi chính sách, mặc dù ban hành khá nhiều văn bản, song chưa đồng bộ, kịp thời và 
phục vụ cho việc thực hiện quy hoạch; quá trình triển khai còn nhiều bất cập làm giảm hiệu quả đầu tư. Cụ thể: chính sách 
được ban hành nhiều nhưng nguồn lực ít, thường chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Các địa phương rất lúng túng trong 
quá trình thực hiện lựa chọn khâu ưu tiên tập trung đầu tư. Nhiều văn bản chính sách được ban hành nhưng việc thể chế hóa, 
hướng dẫn thực hiện thường chậm so với tiến độ, không sát với thực tiễn, khó hiểu, khó làm so với trình độ dân trí và năng 
lực cán bộ của vùng. Do đó, ở một số địa phương, công tác triển khai còn nhiều bối rối, từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn, 
đến khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp cũng chưa 
đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trong điều kiện đặc thù có nhiều khó khăn về địa hình, hạ tầng, thiên 
tai, dân trí, mức sống…

Định hướng và khuyến nghị
Trước những tồn tại níu giữ sự chậm trễ của nông nghiệp Tây Bắc, các địa phương cần từng bước hoàn thiện hệ thống 

quy hoạch nông nghiệp theo hướng tập trung chuyển đổi từ các cây trồng có giá trị thấp sang các cây trồng có giá trị cao 
và thích ứng với BĐKH như cây công nghiệp; cây rau quả; hoa; chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là bò sữa, bò thịt; trồng và 
bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ cho các dự án thủy điện.

Về trồng trọt, nên chuyển dần diện tích lúa, cây hàng năm có giá trị kinh tế thấp, đòi hỏi cao về nước tưới (lúa, sắn...) sang 
các loại cây có giá trị kinh tế cao, thích ứng khô hạn và có tác dụng bảo vệ môi trường (rau, đậu, lạc, cây công nghiệp...).

Bảng 1: Ví dụ về điều chỉnh quy hoạch một vài cây trồng hàng năm tới năm 2030 trong điều kiện BĐKH.  
Đơn vị: diện tích: nghìn ha; sản lượng: nghìn tấn

TT Loại cây
Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030

Diện tích Sản lượng Diện tích Sản lượng Diện tích Sản lượng

I Lúa cả năm

1 Điện Biên 49,4 174,7 52,4 193,8 52,7 216,0

2 Lai Châu 30,9 132,6 40,9 186,1 39,6 198,0
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TT Loại cây
Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030

Diện tích Sản lượng Diện tích Sản lượng Diện tích Sản lượng

3 Sơn La 52,1 174,3 44,5 158,0 42,8 171,2

4 Hòa Bình 39,2 196,4 38,0 216,6 36,3 232,3

II Sắn

1 Điện Biên 7,7 61,7 7,2 72,0 7,2 101,0

2 Lai Châu 4,4 37,5 4,4 48,0 4,4 66,0

3 Sơn La 31,2 359,5 25,5 600,0 22,8 700,0

4 Hòa Bình 11,7 149,5 12,6 202,0 12,6 277,0

III Rau

1 Điện Biên 4,0 72,0 4,5 85,5 6,0 120,0

2 Lai Châu 2,6 20,4 3,0 28,8 4,0 64,0

3 Sơn La 5,9 77,0 7,5 113,0 8,9 145,0

4 Hòa Bình 10,9 151,3 14,0 231,0 17,0 374,0

IV Đậu

1 Điện Biên 0,8 1,1 0,8 1,1 0,9 1,5

2 Lai Châu 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3

3 Sơn La 1,7 1,2 2,6 2,1 3,0 3,0

4 Hòa Bình 1,2 1,4 1,4 1,8 1,5 2,4

V Lạc

1 Điện Biên 1,5 1,8 1,7 2,6 2,0 3,6

2 Lai Châu 1,8 2,0 2,0 2,4 2,0 3,0

3 Sơn La 1,2 1,2 3,2 5,2 4,2 9,0

4 Hòa Bình 4,6 8,1 5,0 10,0 5,5 13,2

Về chăn nuôi, cần phát huy lợi thế của các tỉnh trong vùng theo hướng chăn nuôi trang trại và điều chỉnh tăng quy mô 
đàn vật nuôi.

Bảng 2. Điều chỉnh quy hoạch quy mô đàn vật nuôi của các tỉnh trong điều kiện BĐKH.  
Đơn vị: nghìn con, sản lượng thịt: nghìn tấn

TT Vật nuôi/tỉnh
Năm 2015 Năm 2020

Tổng số Sản lượng thịt hơi  
xuất chuồng Tổng số Sản lượng thịt hơi  

xuất chuồng

Đàn trâu

1 Điện Biên 125,16 2,09 141,5 2,36

2 Lai Châu 93,80 0,97 99,0 2,9

3 Sơn La 142,75 4,19 158,5 4,4

4 Hòa Bình 102,96 1,83 108,0 2,9

Đàn bò

1 Điện Biên 50,1 1,4 65,2 1,8

2 Lai Châu 15,3 0,3 20,0 0,4

3 Sơn La 217,3 4,6 302,2 11,3

4 Hòa Bình 59,7 2,5 70,0 3,8
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TT Vật nuôi/tỉnh
Năm 2015 Năm 2020

Tổng số Sản lượng thịt hơi  
xuất chuồng Tổng số Sản lượng thịt hơi  

xuất chuồng

Đàn lợn

1 Điện Biên 331,1 10,5 470 21

2 Lai Châu 185,1 8,5 250 13

3 Sơn La 530,3 26,1 680 41

4 Hòa Bình 371,2 27,2 450 36

Đàn gà

1 Điện Biên 2500 2200 5000 4500

2 Lai Châu 660 1040 800 1500

3 Sơn La 4190 5580 6700 12200

4 Hòa Bình 3490 5170 4000 6800

Về lâm nghiệp, nên tập trung khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng thêm rừng mới nhằm tăng độ che phủ, hạn chế lũ lụt, 
xói mòn đất và suy kiệt nước ngầm...  

Bảng 3. Định hướng điều chỉnh quy mô diện tích các loại rừng ở các tỉnh trong vùng.  
Đơn vị: diện tích: nghìn ha; độ che phủ: %

Tỉnh
2015 Năm 2020 Năm 2030

Tổng số Tổng số Rừng  
tự nhiên

Rừng 
trồng

Độ  
che phủ Tổng số Rừng tự 

nhiên
Rừng 
trồng

Độ  
che phủ

Điện Biên 368,3 400,8 433 23 42,0 442 442 48 46,3

Lai Châu 416,4 461 425 36 50,1 495 434 61 54,0

Sơn La 601,1 714 665 49 50,1 745 672 73 52,1

Hòa Bình 242,8 289 136 153 59,0 320 137 183 66,0

Ngoài quy hoạch cây, con, Tây Bắc cũng cần chú ý rà soát, loại bỏ những chính sách không còn phù hợp, đồng thời sửa 
đổi, bổ sung và ban hành chính sách mới sát với điều kiện cụ thể và yêu cầu phát triển nông nghiệp của từng địa phương. Cụ 
thể: Nên bổ sung chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tiêu thụ nông sản đầu tư vào vùng Tây Bắc; Nghiên 
cứu chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, an toàn dịch bệnh gắn với cơ sở giết mổ, vận chuyển 
sản phẩm chăn nuôi, khuyến khích các hộ gia đình nuôi nhốt; Nghiên cứu chính sách cho phép các tổ chức, cá nhân đầu tư 
khai thác các hồ chứa nước, sông suối để phát triển nuôi trồng thủy sản; Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách bảo vệ 
và phát triển rừng phù hợp điều kiện của vùng và cơ chế tài chính sử dụng tiền thu chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bảo 
vệ và phát triển rừng; Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi...

Song song với đó, cần rà soát hệ thống quy hoạch trên địa bàn, nếu chưa có quy hoạch phát triển nông nghiệp hoặc đã có 
nhưng quá cũ thì cần xây dựng mới hoặc quy hoạch đã đến kì rà soát điều chỉnh thì cần điều chỉnh để bố trí sử dụng nguồn lực 
hiệu quả. Chẳng hạn như Lai Châu cần xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp mới vì quy hoạch cũ đã thực hiện từ năm 
2005-2006. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới quy hoạch, cần tính toán quy hoạch phát triển nông nghiệp trong 
điều kiện BĐKH. Đặc biệt, cần tăng cường tính pháp lý, tính ổn định cho các quy hoạch đã được duyệt, không tùy tiện thay đổi 
quy hoạch khi đã được thông qua. Ngoài ra, cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và có phương án điều 
chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện công khai, minh bạch đối với các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển 
các ngành hàng trong nông nghiệp.

Đối với vấn đề đất đai, cần triển khai thực hiện chính sách về đất sản xuất cho các hộ còn thiếu và chưa có, khuyến khích các 
tổ chức cá nhân trong và ngoài vùng có vốn thuê đất phát triển sản xuất nông lâm, thủy sản. Riêng với chính sách tín dụng trên địa 
bàn, cần nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách tín dụng đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế 
nông thôn phù hợp, đảm bảo các hộ được vay ưu đãi để trồng rừng và chăm sóc rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng ngô, lúa..., góp 
phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân. 
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5 THÁCH THỨC CẢN TRỞ THU HÚT ĐẦU TƯ  
VÀO NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC

Lưu Đức Khải,  
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Thu hút đầu tư là mục tiêu chung của tất cả địa phương, khu vực dựa trên tiềm năng, mục tiêu và định hướng phát 
triển. Với Tây Bắc, tuy là vùng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, song đầu tư vào nông nghiệp Tây 
Bắc lại khá èo uột. 

Tiềm năng bị bỏ ngỏ vì vướng nhiều thách thức
Không chỉ là vùng có nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản phong phú để phát triển kinh tế tổng hợp, Tây Bắc 

còn có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước với trên 8 triệu ha và là vùng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công 
tác phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây cũng là thế mạnh để Tây Bắc phát triển lâm nghiệp hàng hóa. Ngoài ra, 
Tây Bắc còn có lợi thế về địa hình, khí hậu để phát triển các mô hình nông nghiệp đặc sản hoặc nuôi trồng thủy sản có 
giá trị kinh tế cao... 

Đáng chú ý là khu vực này còn được Đảng và Nhà nước quan tâm với nhiều chính sách ưu đãi. Đầu tư của Nhà nước 
cho Tây Bắc với số lượng tương đối lớn thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, phát triển 
nông thôn và phát triển dân tộc thiểu số cùng nhiều đầu tư theo các chương trình mục tiêu và lồng ghép với đầu tư của 
nhiều chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn. Đặc biệt, ngoài đầu tư của Nhà nước, Tây Bắc còn huy động được sự trợ 
giúp của nhiều tổ chức quốc tế cùng chung sức phát triển kinh tế - xã hội. 

Bản thân các tỉnh Tây Bắc trong thời gian gần đây cũng đã có nhiều cố gắng trong việc huy động sự tham gia và đầu 
tư của khu vực doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng thông qua một số hoạt động kêu gọi và xúc tiến đầu 
tư quy mô. Hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp với Tây Bắc nhìn chung được thực hiện qua ba hình thức chính: (i) doanh 
nghiệp dành một phần vốn nhằm hỗ trợ địa phương trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói 
giảm nghèo như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, cấp nước sinh hoạt…; (ii) doanh nghiệp đầu tư vào các dự án 
phát triển tại vùng Tây Bắc để hình thành chuỗi giá trị và ngành hàng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng và liên 
kết Tây Bắc với thị trường cả nước và thị trường nước ngoài; (iii) các ngân hàng, tổ chức tài chính đẩy mạnh việc cho vay 
vốn tới các tổ chức, cá nhân trong vùng để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo lợi thế so sánh của vùng, đồng 
thời cũng qua đó phát huy cơ chế thị trường để khai thác nội lực của địa phương. 

Về hệ thống cơ sở hạ tầng, Tây Bắc cũng đang từng bước hoàn thiện và phát triển, đặc biệt là giao thông. Các trục giao 
thông chính đã được phát triển để kết nối các tỉnh với nhau và với vùng xuôi. Trong tương lai, khi thực hiện việc kết nối 
toàn vùng Tây Bắc và giữa Tây Bắc với các nước láng giềng qua hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy, hoạt động 
giao lưu hàng hóa sẽ thuận lợi hơn và tạo cơ hội lớn cho thu hút đầu tư vào phát triển vùng. Ngoài hệ thống giao thông, 
việc phát triển mạnh hệ thống thông tin liên lạc trong vùng cũng giúp hạn chế những bất lợi về địa lý khép kín và đẩy 
mạnh kết nối Tây Bắc với bên ngoài.

Tuy nhiên, những tiềm năng và thuận lợi kể trên vẫn chưa đủ mạnh để hối thúc nông nghiệp Tây Bắc cất cánh bởi song 
hành với đó là những thách thức cố hữu mà khu vực trọng yếu này chưa thể khắc phục trong một sớm một chiều. 
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Thứ nhất, mặc dù hạ tầng giao thông đã được phát triển mạnh trong những năm qua nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ 
đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu của nhà đầu tư. Hạ tầng yếu kém vẫn là nguyên nhân chính đẩy 
chi phí kinh doanh lên cao, làm giảm năng lực cạnh tranh và không khuyến khích doanh nghiệp tìm đến đầu tư. 

Thứ hai, sản xuất nông, lâm nghiệp toàn vùng vẫn chủ yếu dựa vào phương thức canh tác truyền thống; sản xuất hàng 
hóa chậm phát triển và chưa có nhiều mô hình sinh kế bền vững. Việc thiếu vắng những mô hình kinh doanh nông, lâm 
nghiệp hiệu quả ở cơ sở một mặt chưa tạo được tiền đề để khai thác lợi thế và phát triển sinh kế bền vững trong nông 
thôn, mặt khác chưa tạo được động lực để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhằm hình thành nên chuỗi giá 
trị hàng nông sản, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò là tác nhân đầu tàu lôi kéo các tác nhân khác và thúc đẩy nông dân 
liên kết với nhau.

Thứ ba, nguồn nhân lực tại chỗ còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; năng lực để tiếp thu, sử dụng tri thức, sử dụng 
công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đời sống còn thấp. Hiện nay còn có sự chênh lệch lớn về lao động đã qua đào tạo của 
vùng Tây Bắc với các vùng khác. Bằng chứng là tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên của vùng mới chiếm 
gần 6% trong khi vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng ở mức 11-13%, đặc biệt tại hai thành phố lớn là Hà Nội và 
TP.HCM, tỷ lệ này lên tới 20%. Ngoài ra, một vấn đề khác của lao động nông thôn Tây Bắc là di cư tự do. Trong thập kỷ vừa 
qua, có khoảng gần 15 nghìn hộ với trên 76,6 nghìn nhân khẩu di cư tự do, chủ yếu là vào khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý 
là trong một vài năm gần đây lại xảy ra tình trạng di cư ngược và điều này làm gia tăng trầm trọng hơn tình trạng phá rừng, 
ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và cả môi trường đầu tư kinh doanh toàn vùng.

Thứ tư, việc sử dụng các nguồn tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản còn chưa hợp lý, nhiều nơi xảy ra tình trạng khai thác 
trái phép hoặc có phép nhưng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững. 

Thứ năm, liên kết kinh tế nội vùng và liên kết ngoại vùng còn nhiều bất cập, các tỉnh trong vùng còn tập trung nhiều cho 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế riêng từng tỉnh mà chưa chú trọng đúng mức việc liên kết và khai 
thác lợi thế chung của khu vực. Cơ chế chính sách thu hút đầu tư nói chung và đầu tư vào nông nghiệp nói riêng còn chưa thỏa 
đáng và hạn chế trong việc giúp đỡ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu khác của nhà đầu tư về thủ tục hành chính cũng như 
tiếp cận tốt hơn các nhân tố sản xuất (đất đai, lao động, vốn, khoa học công nghệ) cùng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm 
hình thành nên chuỗi giá trị hàng nông sản cũng như để doanh nghiệp làm tốt vai trò đầu tàu dẫn dắt trong chuỗi giá trị đó. 

Giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư vào nông nghiệp Tây Bắc
Để thu hút đầu tư vào nông nghiệp nói chung, nhất là đầu tư vào vùng còn có nhiều điều kiện khó khăn như Tây Bắc, 

cần đặc biệt chú ý tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà đầu tư để họ yên tâm bỏ vốn. 
Điều này không chỉ giới hạn trong cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và các dịch vụ công 
liên quan mà quan trọng hơn là cần có các chính sách ưu đãi và hỗ trợ nhà đầu tư, giúp hình thành và thúc đẩy các chuỗi 
giá trị, mạng sản xuất hàng hóa nông sản thế mạnh của vùng thông qua liên kết giữa các tỉnh trong vùng cũng như liên 
kết Tây Bắc với cả nước và thị trường thế giới. Để giải quyết được vấn đề này, cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

Hoàn thiện việc tạo hành lang pháp lý và định hướng cho hoạt động đầu tư vào nông nghiệp

−− Các tỉnh trong vùng Tây Bắc cần hợp tác với nhau để xây dựng và hoàn thiện danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 
Muốn vậy, cần hoàn thiện công tác quy hoạch, định hướng cho hoạt động đầu tư vào nông nghiệp của vùng nhằm 
phát huy lợi thế so sánh, không huy động đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy đầu tư, khuyến 
khích các đầu tư liên quan đến sản xuất nông nghiệp thân thiện, ứng phó tốt với BĐKH.

−− Công tác quy hoạch phải đi trước, bám sát định hướng chiến lược phát triển của vùng dựa trên lợi thế về lâm 
nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy sản nước lạnh, phát triển cây đặc sản, du lịch sinh thái... Mỗi tỉnh 
cần chi tiết hóa các định hướng chiến lược phát triển chung đó, tránh tình trạng thi nhau ưu đãi thuế, đất đai…, 
làm thất thu ngân sách và dẫn đến tình trạng các địa phương cạnh tranh nhau về ưu đãi tài nguyên và nguồn lao 
động. Mặt khác, công tác quy hoạch phải kết hợp đồng bộ giữa công nghiệp, dịch vụ - nông nghiệp, thành thị - 
nông thôn vì không thể tách rời nông nghiệp, nông thôn với bộ phận còn lại của nền kinh tế. Một khi quy hoạch 
đã được thống nhất thì cần thông tin rộng rãi để người dân và nhà đầu tư nắm được, đồng thời duy trì quy hoạch 
ổn định để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn vào đầu tư.

−− Các tỉnh trong vùng cần tiến hành rà soát để kiến nghị bổ sung các địa bàn thực sự khó khăn, ít có dự án đầu tư, 
ít có doanh nghiệp, đồng thời đề nghị bổ sung, sửa đổi danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo định hướng khuyến 
khích phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị hàng 
nông sản, các dự án xử lý vệ sinh môi trường nông thôn.

−− Hoàn thiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn.

−− Kiến nghị Nhà nước tăng lượng vốn ngân sách đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; huy động 
nhiều nguồn vốn tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu tầng nông thôn như đường giao thông nông thôn, 
công trình thủy lợi nhỏ phù hợp với điều kiện của vùng... 
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−− Nhà nước có các quy định về hỗ trợ mạnh hơn đối với cấp huyện và xã về đầu tư cơ sở hạ tầng (đường giao 
thông, thủy lợi, điện, cấp nước...), các vùng nông nghiệp sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, khu 
chăn nuôi tập trung, các cụm công nghiệp, làng nghề nông thôn.

−− Hình thành cơ chế mới theo hướng tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, nhất là cấp xã, huyện nhằm khuyến 
khích các địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn. 

−− Nhóm giải pháp thu hút đầu tư được nhiều chuyên gia coi là “trúng” nhất để tạo sức mạnh thu hút đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn chính là hình thành các chương trình đặc thù thông qua các dự án quy mô nhỏ, phù hợp 
với nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Hoàn thiện các chính sách ưu đãi nhà đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

−− Các ưu đãi về đất đai cần được thực hiện theo hướng ưu đãi trên cơ sở gắn lĩnh vực đầu tư với địa bàn đầu tư, 
không tách rời lĩnh vực ưu đãi đầu tư với địa bàn đầu tư như một số chính sách hiện hành; thực hiện chính sách 
ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp.

−− Cần có chính sách cụ thể về khuyến khích tích tụ ruộng đất để nông dân phát triển kinh tế trang trại, đầu tư phát 
triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Kiến nghị nâng hạn mức giao đất nông nghiệp đối với đất trồng cây hàng 
năm, đất rừng sản xuất. 

−− Khuyến khích phát triển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo cơ chế thị trường, một mặt tạo điều kiện tích tụ 
ruộng đất vào tay các cá nhân, tổ chức chuyên làm nông nghiệp hàng hóa, một mặt tạo cơ hội thu hút bớt lao 
động nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp khác.

−− Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp. Riêng đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, đề nghị tăng thời gian miễn thuế và áp dụng mức thuế suất thấp hơn cho suốt thời gian hoạt động còn lại của dự án. 

−− Nghiên cứu đẩy mạnh hình thức cho vay theo chuỗi giá trị hàng nông sản, gắn vai trò và trách nhiệm của doanh 
nghiệp cũng như các tác nhân khác trong chuỗi giá trị hàng nông sản với nguồn vốn vay và hiệu quả sử dụng vốn 
vay. Đẩy mạnh các hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt với các tổ chức tín dụng trong thực 
thi các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

−− Củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ở nông thôn và phát triển các hình thức tín dụng nhỏ trong nông 
thôn nhằm tạo ra kênh huy động và cho vay hiệu quả ở nông thôn. Tăng cường xã hội hóa hoạt động tín dụng ngân 
hàng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng cho vay và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở nông thôn.

−− Dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi để khuyến khích các định chế tài chính hiện có trong nông thôn triển khai mạnh 
mẽ việc cho vay với mục đích phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

−− Hỗ trợ công tác theo dõi, phân tích thông tin thị trường và cung cấp thông tin kịp thời cho nhà đầu tư; hướng dẫn và 
hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, HACCP, GAP...).

−− Nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ thương mại nhằm tạo điều kiện cho thương mại nông sản. Quy hoạch xây 
dựng hệ thống các chợ đầu mối tiến đến xây dựng trung tâm thương mại nông sản vùng gắn với sản xuất hàng 
hóa lớn; nâng cấp các chợ nông thôn truyền thống thuận lợi cho tiêu thụ nông sản nhỏ lẻ; hỗ trợ các tổ chức kinh 
tế hoặc tư nhân có cơ sở thu mua tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp.

−− Cung cấp tín dụng ưu đãi để các doanh nghiệp thu mua kịp thời nông sản cho nông dân trong vụ thu hoạch.

Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp Tây Bắc

−− Trong điều kiện nguồn nhân lực Tây Bắc còn hạn chế, cần đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân gắn 
với phát triển hệ thống khuyến nông, khuyến lâm và đào tạo chuyển giao kỹ thuật, kiến thức kinh tế và quản lý 
sản xuất, kinh doanh về thị trường và thông tin.

−− Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ việc làm cho nông dân, nhất là đối với nông dân trong vùng dự án 
hoặc có đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông 
nghiệp, coi đây là hướng chuyển dịch quan trọng nhằm tăng thu nhập dân cư nông thôn.

−− Xây dựng chính sách khuyến khích thỏa đáng đối với những công trình nghiên cứu trong nông nghiệp mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. Hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, nếu chi phí tạo công nghệ mới có nguồn 
gốc ngân sách nhà nước thì Nhà nước chỉ thu hồi vốn đã đầu tư, không tính lãi.

Hoàn thiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp

−− Tiếp tục phát triển kinh tế hộ theo hướng chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Tạo điều kiện 
cho hộ nông dân dồn điền đổi thửa, cho thuê đất, tích tụ đất, chuyển bớt các hộ làm ăn không hiệu quả từ sản 
xuất nông nghiệp sang ngành nghề và sản xuất phi nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ. 
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−− Đưa sản xuất trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung ra khỏi khu dân cư, hình thành các vùng chuyên canh hàng 
hóa, các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

−− Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí nhỏ, chế 
biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Mặt khác, cần trợ giúp doanh nghiệp trong tìm kiếm 
thị trường, kích cầu tiêu thụ hàng hóa ở thị trường trong nước, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, tiếp cận đất đai, ứng 
dụng khoa học công nghệ gắn với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm.

−− Trợ giúp các doanh nghiệp trong cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong 
tất cả các công đoạn của quá trình kinh doanh, đặc biệt là trợ giúp công nghệ, hỗ trợ các dịch vụ phát triển kinh 
doanh và trợ giúp tài chính. 

−− Khuyến khích thành lập các hội, hiệp hội ngành nghề là những tổ chức xã hội có tác dụng hỗ trợ nhiều mặt cho 
doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

−− Sắp xếp lại nông, lâm trường theo hướng tổ chức lại các đơn vị làm ăn kém hiệu quả, giao quỹ đất, quỹ tài sản 
cho Nhà nước để đầu tư cho mọi thành phần kinh tế làm ăn giỏi, ưu tiên giao đất cho nông dân xung quanh khu 
vực nông, lâm trường, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp có quy mô hàng hóa lớn áp dụng công nghệ cao. 

−− Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác trong nông thôn nhằm liên kết, phối hợp các hộ gia đình, các trang trại, các 
hộ tiểu thương nhỏ lẻ trong nông thôn hiện nay thành các tổ chức hợp tác, các hiệp hội, giúp tăng cường quy mô 
sản xuất, thay đổi chất lượng quản lý và đầu tư của nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng cường liên kết sản 
xuất của nông hộ với doanh nghiệp và thị trường. Cần phân biệt rõ chính sách cho hợp tác xã thuần túy, phục vụ 
cộng đồng và hợp tác xã hoạt động như doanh nghiệp.

−− Duy trì và mở rộng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hiện hành đối với các dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, nhanh chóng xây dựng kế hoạch và chương trình vận động đầu tư cụ thể ở trong nước và ngoài nước, 
tập trung vào các ngành/dự án và đối tác đầu tư trọng điểm cần thu hút đầu tư nước ngoài.  

Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp

−− Liên kết hướng tới tối đa hóa lợi ích của toàn vùng, phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội và các quy hoạch phát triển ngành. Trong trường hợp có mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên tham gia 
thì lợi ích tổng thể của toàn vùng sẽ là tiêu chí quan trọng để đưa ra quyết định cuối cùng.

−− Bên cạnh các hình thức liên kết tự nguyện, cần có liên kết mang tính bắt buộc, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi nguồn 
lực đầu tư lớn như các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi chung hoặc đối với một số lĩnh vực mang tính tổng 
hợp, phức tạp như bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Điểm mấu chốt là tạo sự liên kết giữa các 
địa phương và tạo ra được “tài sản chung” để các địa phương cùng khai thác và hưởng lợi, đồng thời xây dựng 
mạng lưới hạ tầng vùng đồng bộ để tạo điều kiện cho khả năng thành công của liên kết vùng. 

−− Rà soát, thiết lập và mở rộng quan hệ liên kết giữa các địa phương trong vùng để ngăn ngừa và khắc phục tình 
trạng khép kín trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch của mỗi địa phương. Trong quy hoạch mỗi địa phương, 
cần quy định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức và đối tác liên kết chủ yếu.

−− Nghiên cứu xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng. Mặc dù hiện nay Việt Nam đang có ba Ban chỉ đạo cho 
ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng 
điểm nhưng đây là các cơ quan tham mưu về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng chứ chưa 
phải là cơ quan quyền lực chỉ đạo điều phối các hoạt động liên kết. Vì vậy, có thể nghiên cứu thành lập tổ chức 
điều phối vùng ở các vùng sinh thái, qua đó giúp giải quyết các vấn đề có tính liên tỉnh và hỗ trợ các nhà đầu tư 
được tốt hơn trong khai thác lợi thế chung của toàn vùng.
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phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên KHCN-TN3/11-15

3. Lưu Đức Khải (2015): Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào nông thôn ở Việt Nam. Đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp Bộ.

4. Ngân hàng thế giới (2016): Tạo thuận lợi cho kinh doanh nông nghiệp.
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LỒNG GHÉP BĐKH TRONG CÁC CHÍNH SÁCH  
PHÁT TRIỂN Ở TÂY BẮC: GỢI Ý TIẾN TRÌNH  

VÀ KHUYẾN NGHỊ LỒNG GHÉP
Lê Văn Chung,  

Văn phòng Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Tây Bắc là một trong những khu vực thường xuyên phải hứng chịu những thiệt hại do thiên tai, BĐKH gây ra, đặc biệt 
là những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ gây mất mùa, giảm năng suất cây trồng, thiên tai, BĐKH còn làm 
suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên đất, nước và khiến nhiều loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi phát triển mạnh. 
Mặc dù các địa phương Tây Bắc, trong đó có ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã ban hành một số chính sách và áp 
dụng thí điểm một số mô hình nông nghiệp thân thiện môi trường, ứng phó BĐKH, song chất lượng lồng ghép chính sách 
và hiệu quả thực thi chưa cao, chưa có nhiều chính sách sát với các hoạt động ứng phó tại địa phương.

Lồng ghép BĐKH là sự cân nhắc đưa các vấn đề về BĐKH vào quá trình hoạch định và thực thi các chính sách phát 
triển, đặc biệt là chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mục đích của việc lồng ghép nhằm đảm bảo tính 
bền vững của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội các cấp trước tác động của BĐKH.

Lồng ghép BĐKH thường được thực hiện thông qua i) các chính sách phát triển gồm quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, trong đó có ngành nông nghiệp; ii) các chương trình, dự án, hoạt 
động và iii) các công cụ đảm bảo lồng ghép (chỉ tiêu, ngân sách…). Đã có nhiều chính sách quốc gia được ban hành, phê 
duyệt liên quan đến lồng ghép BĐKH như: Chiến lược quốc gia về BĐKH; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Kế 
hoạch hành động quốc gia về BĐKH; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH; Khung Chương trình hành 
động thích ứng với BĐKH; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của các ngành và các tỉnh; Chỉ thị số 809/CT-BNN-
KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lồng ghép BĐKH vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015… 
Ở phạm vi địa phương, cũng có một số văn bản chính sách nhấn mạnh đến nội dung lồng ghép BĐKH, tuy nhiên, hầu như 
không văn bản nào đề cập trực tiếp và đầy đủ, ngay trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành nông 
nghiệp một số tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, nội dung thích ứng và giảm thiểu BĐKH cũng chỉ được 
đề cập trong phần giải pháp thực hiện một cách chung chung. Một trong những nguyên nhân khiến việc lồng ghép BĐKH 
còn dè dặt tại nhiều địa phương Tây Bắc là do thiếu những hướng dẫn về tiến trình cũng như các bước lồng ghép cụ thể. 

Tiến trình lồng ghép với sự tham gia của các bên liên quan
Tiến trình lồng ghép BĐKH bao gồm nhiều bước khác nhau và được thực hiện xuyên suốt trong các khâu Lập - Thẩm 

định - Phê duyệt - Tổ chức thực hiện - Giám sát và đánh giá, đặc biệt là khâu Lập/Hoạch định chính sách. Đặc biệt, do 
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BĐKH là vấn đề đa ngành, liên quan đến nhiều cấp và đòi hỏi nguồn lực lớn cả về tài chính lẫn công nghệ nên cần sự 
tham gia của nhiều bên, trong đó vai trò từng bên được quy định như sau:

−− Cấp quốc gia: Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, 
quy hoạch, kế hoạch đầu tư (chủ trì); Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi 
trường, BĐKH; Bộ Tài chính - cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, chi tiêu công cho các mục tiêu phát triển.

−− Cấp tỉnh: cán bộ liên quan thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài 
chính - bộ phận có chức năng liên quan đến môi trường, BĐKH.

−− Cấp huyện: cán bộ các Phòng Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì); Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài chính 
chủ trì xây dựng kế hoạch cấp huyện, huy động nguồn lực thực hiện, điều phối hoạt động.

−− Cấp xã: cán bộ thống kê hoặc thư ký xã/cán bộ liên quan làm nhiệm vụ tổng hợp thông tin, số liệu, điều phối 
hoạt động cấp xã.

−− Các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và hiệp hội: đóng góp ý kiến, nghiên cứu, phản biện, tìm kiếm cơ 
hội và đầu tư.

−− Nhà tài trợ, đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ: đóng góp ý kiến, hỗ trợ kỹ thuật, tìm kiếm cơ hội và đầu tư.

−− Đại diện cộng đồng, người dân vùng chịu tác động và nhóm khác: cung cấp thông tin tại địa bàn, góp ý cho kế 
hoạch, tham gia giám sát thực hiện…

Trên thực tế, quá trình lập kế hoạch lồng ghép BĐKH cần được thiết kế, tổ chức và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tất 
cả các bên liên quan có cơ hội tham gia ở mức độ ngang nhau và hiệu quả, đặc biệt là nhóm cộng đồng dân cư theo cơ chế 
lập kế hoạch có sự tham gia. Riêng về nhóm cán bộ địa phương, cần lưu ý việc lồng ghép BĐKH trong các kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội là cần thiết và không tách rời với quản lý rủi ro thiên tai. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng lập kế 
hoạch lồng ghép BĐKH, các cán bộ địa phương cần tăng cường năng lực về BĐKH, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng, hiểu được các phân tích, đánh giá về tình trạng dễ bị tổn thương do cơ quan chuyên môn thực hiện cũng như khả 
năng thích ứng của cộng đồng ở các cấp xã theo địa bàn được phân công. Với phạm vi cấp tỉnh, nhóm cán bộ phụ trách 
còn cần cả kỹ năng phân tích, đề xuất chính sách, các chương trình, dự án và lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư nhằm đề 
xuất, kiến nghị lồng ghép đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Về các bước lồng ghép cụ thể, theo tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề BĐKH vào kế hoạch phát triển” do Bộ 
TNMT và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp xuất bản năm 2012, quy trình lồng ghép BĐKH trong 
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án… nhìn chung gồm 5 bước: Sàng lọc và đánh giá tác động; Lựa 
chọn biện pháp thích ứng; Lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Giám 
sát và đánh giá. Trong đó, Bước 1 và Bước 2 rất quan trọng, cần được thực hiện chi tiết.

SÀNG LỌC

1 2 3 4 5

2 3 4 5

Không bị tổn thương do BĐKH / 
bỏ lỡ cơ hội từ BĐKH

Không có tiềm năng giảm nhẹ 
BĐKH

CL, QH, KH:
• dễ bị tổn thương trước rủi ro BĐKH;
• làm giảm khả năng thích ứng;
• bỏ lỡ cơ hội từ BĐKH.

Có tiềm năng giảm nhẹ BĐKH

Lựa chọn biện 
pháp thích ứng

Lựa chọn biện 
pháp giảm nhẹ

Thực hiện  
CL, QH, KH

Thực hiện  
CL, QH, KH

Tích hợp vào  
CL, QH, KH

Tích hợp vào  
CL, QH, KH

Giám sát &  
Đánh giá

Giám sát &  
Đánh giá

Không cần  
tích hợp

CL, QH, KH 
được tích hợp 

BĐKH

CL, QH, KH 
được tích hợp 

BĐKH

Bước 1: Sàng lọc và đánh giá tác động

Mục đích của việc sàng lọc và đánh giá tác động nhằm xem xét mối quan hệ giữa các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự 
định lập của vùng, ngành, địa phương với vấn đề BĐKH, qua đó đưa ra kết luận có cần lồng ghép BĐKH vào các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án… hay không. Có hai câu hỏi quan trọng cần trả lời khi thực hiện bước này là 
(i) các vùng và ngành có dễ bị tổn thương trước rủi ro BĐKH hoặc có bỏ lỡ các cơ hội lồng ghép BĐKH không và (ii) ngành/
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lĩnh vực đó có có tiềm năng giảm nhẹ không và/hoặc có thể thực hiện đầu tư vào lĩnh vực giảm nhẹ BĐKH như thế nào? Để 
giải đáp hai vấn đề này, cần thực hiện một số nghiên cứu quan trọng về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá tác 
động của BĐKH tại địa phương theo các kịch bản do Bộ TNMT công bố, đồng thời nghiên cứu về thủy văn và thủy lực làm cơ 
sở đánh giá tính dễ bị tổn thương3 của các vùng, các khu vực đô thị và nông thôn, các ngành kinh tế trọng điểm trong tỉnh, đặc 
biệt là mức độ ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất và đời sống của người dân cũng như các nhóm hộ; mức độ ảnh hưởng đến 
nền kinh tế địa phương, hạ tầng sản xuất nông nghiệp cũng như năng lực và cách thức ứng phó của cộng đồng và người dân.

Bước 2: Lựa chọn biện pháp thích ứng, giảm nhẹ và chọn nhóm ưu tiên

Trên cơ sở Bước 1 có thể lập ra danh sách các biện pháp thích ứng, biện pháp giảm nhẹ, từ đó lập ra danh mục các 
dự án, hoạt động ưu tiên trong các dự án khác có thành phần thích ứng và giảm nhẹ. Ngoài ra, có thể đưa vào các biện 
pháp hỗn hợp thích ứng và giảm nhẹ. Việc xác định dự án ưu tiên cho thích ứng có thể tham khảo nội dung Quyết định 
số 1485/2013/QĐ-BKHĐT ngày 17/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên 
thích ứng với BĐKH trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với dự án giảm nhẹ, cần tham khảo “Hướng dẫn đầu 
tư xanh trong ngành nông nghiệp và năng lượng”.

Bước 3: Tích hợp BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Nội dung tích hợp cần đảm bảo hai tiêu chí: (i) phải đưa mục tiêu ứng phó BĐKH trở thành một trong những mục 
tiêu của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (ii) phải tương thích, hài hòa với các vấn đề khác trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng. 
Ngoài ra, cần chú ý nêu rõ danh mục dự án, hoạt động liên quan BĐKH được trình bày theo hướng dẫn của bộ, ngành.

Bước 4: Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Dù đã tích hợp yếu tố BĐKH nhưng cần lưu ý những khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất các biện pháp giải 
quyết, gồm: (i) nguồn lực phân bổ có hạn trong khi phải đạt nhiều mục tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, BĐKH; (ii) xác 
định ưu tiên thường khó thống nhất được do cách nhìn nhận khác nhau về mức độ chắc chắn xảy ra những thiệt hại và lợi ích 
ngành chi phối; (iii) năng lực điều phối, ra quyết định ở các cấp hạn chế, dẫn đến trùng lặp, lãng phí, chẳng hạn trong điều 
kiện ngân sách hạn hẹp, nhiều sở, ngành đều trình bày dự án ngành mình là quan trọng, do đó, ngân sách đầu tư cho dự án 
BĐKH có thể bị cắt giảm hoặc dàn trải, không đáp ứng yêu cầu hoặc hiệu quả công việc.

Bước 5: Giám sát và đánh giá

Do nhiều dự án, hạng mục đầu tư cho BĐKH có yêu cầu chặt chẽ về thời gian, tiến độ trong khi quá trình triển khai 
đầu tư thường bị trễ hoặc không đảm bảo yêu cầu chất lượng, do đó, công tác giám sát, đánh giá cần được duy trì và báo 
cáo cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh phù hợp theo quy trình lặp vào các bước 2, 3, 4.

Riêng với ngành nông nghiệp, ngoài các bước như trình bày nêu trên, cần tập trung đánh giá tính dễ bị tổn thương 
của ngành, tiểu ngành tại địa bàn. Từ đó, xác định các hạng mục đầu tư hoặc lồng ghép cho mục tiêu BĐKH để xây dựng 
danh mục dự án, hoạt động liên quan đến BĐKH được trình bày theo hướng dẫn của bộ, ngành. Đặc biệt, trong lĩnh vực 
nông nghiệp, cần quan tâm những vấn đề cốt yếu như: Công nghệ sản xuất cây trồng và vật nuôi; Thiết kế, trang thiết bị 
cho thủy lợi và bảo quản vật tư cho sản xuất nông  nghiệp; Năng lượng; Quản lý và sử dụng nước hiệu quả; Quản lý và sử 
dụng phụ phẩm, phế thải nông nghiệp hiệu quả; Kỹ năng và kiến thức cho nông dân, cán bộ khuyến nông.

Khuyến nghị nâng cao hiệu quả lồng ghép
Bên cạnh một số kết quả đạt được, hoạt động lồng ghép BĐKH vào các chính sách phát triển tại địa phương nói chung, các tỉnh 

Tây Bắc nói riêng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Hầu hết kế hoạch hành động ứng phó BĐKH và lồng ghép BĐKH tại các địa phương 
còn chung chung, chất lượng và tính khả thi thấp. Nguyên nhân là do chưa được chuẩn bị trên cơ sở nghiên cứu, sàng lọc, đánh giá 
tính dễ bị tổn thương để từ đó đề ra các biện pháp cụ thể. Bên cạnh đó, số liệu quan trắc về BĐKH, thủy văn, thủy lực của các vùng 
đô thị và nông thôn, các lưu vực sông còn nhiều hạn chế nên việc đánh giá tính dễ bị tổn thương có độ chính xác không cao. Mặt 
khác, chi phí đầu tư cho thích ứng BĐKH tại các địa phương Tây Bắc hiện nay tương đối eo hẹp do nguồn đầu tư công ngày càng 
suy giảm trong khi khó thu hút được nguồn kinh phí từ tư nhân hay cộng đồng. Vì vậy, cần nghiên cứu áp dụng mô hình đầu tư đa 
mục tiêu, trong đó, có nội dung thích ứng BĐKH. Đơn cử như hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng có lồng ghép mục tiêu tăng khả 
năng chống chịu BĐKH hoặc Chương trình hạn chế mất rừng, suy thoái rừng và quản lý rừng bền vững (REDD).

Riêng đối với ngành nông nghiệp Tây Bắc, cần chú ý chuyển đổi những vùng sản xuất lúa gạo bấp bênh sang cây trồng 
cạn và cây lâu năm để tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính; cải thiện quản lý chất thải từ nông nghiệp thông qua làm 
phân hữu cơ và than sinh học có hiệu quả, nâng cao độ phì của đất và giảm phát thải khí nhà kính; thiết lập một chương trình 
dài hạn để xây dựng hệ thống thủy lợi hỗ trợ canh tác ướt và khô để sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước và giảm phát thải; 
xây dựng năng lực cho cán bộ khuyến nông và nông dân nhằm thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu khí nhà kính trong nông 
nghiệp, góp phần hưởng ứng mục tiêu giảm nhẹ BĐKH; khởi động nền sản xuất các-bon thấp thông qua giới thiệu thị trường 
các-bon cho sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, tăng thêm giá trị và thu nhập cho các ngành sản xuất này.

3  http://bit.ly/2xhwI61
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Thêm điểm đáng lưu ý là BĐKH là vấn đề liên ngành, do đó, nhất thiết phải lồng ghép xuyên suốt trong quá trình xây 
dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cần chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức và 
kỹ năng cho cán bộ các cấp phụ trách lĩnh vực này, đặc biệt là cấp địa phương.

Song song với các gợi ý nêu trên, cần nhanh chóng ban hành và áp dụng công cụ hướng dẫn đầu tư xanh, đầu tư hỗn hợp thích 
ứng và giảm nhẹ để thu hút nguồn lực cho việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lồng ghép BĐKH. Ngoài ra, cần 
sớm xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ nông dân cải thiện khả năng thích ứng và giảm nhẹ BĐKH cho các hệ thống sản xuất 
nông nghiệp của họ, giúp đảm bảo an ninh lương thực thông qua ứng dụng các thực hành nông nghiệp thông minh. Thêm vào đó, 
cần tăng cường tính chống chịu (resilience) xã hội thông qua việc phát hiện, nhân rộng các mô hình/kiến thức/kinh nghiệm bản 
địa, cảnh báo sớm, truyền thông ở cấp cộng đồng, nghiên cứu áp dụng bảo hiểm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tài liệu tham khảo
5. Quyết định số 1485/QĐ-BKHĐT về ban hành Khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng BĐKH trong lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 2013.

6. Sổ tay ABC về BĐKH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, Tổ 
chức Plan tại Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Australia, 2012.

7. Sách hỏi đáp về BĐKH, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), http://vngo-cc.vn/upload/Hoi_dap_
ve_BDKH.pdf, 2011.

8. Bộ TNMT, UNDP, Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề BĐKH vào kế hoạch phát triển, Nhà xuất bản Tài 
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10. Báo cáo “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu và phân tích khí hậu hiện tại và tương lai phục vụ công tác quản lý nguồn 
nước tại tỉnh Hà Tĩnh” thuộc Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị trong mối liên hệ với 
BĐKH do Chính phủ Bỉ tài trợ, 2015.

11. Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp xã năm 2015 có lồng ghép yếu tố BĐKH và giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai, 2015, do AusAid và Oxfam tài trợ. 

12. Mainstreaming Climate Change Adaptation into Development Planning: A Guide for Practitioners, UNDP-UNEP, 2011.

Lồng ghép nông nghiệp ứng phó BĐKH trong chính sách cấp xã: Một số hạn chế và lưu ý khi thực hiện 

Cấp xã là đơn vị thực hiện trực tiếp các hành động ứng phó với BĐKH nên thành công của việc lồng ghép 
trên thực tế chỉ có thể có khi cấp xã tiến hành lồng ghép nông nghiệp ứng phó với BĐKH trong các kế hoạch phát 
triển của mình, đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Những khó khăn và hạn chế cho việc 
lồng ghép ở cấp xã có khá nhiều, chủ yếu là do hiểu biết của chính quyền cấp xã về chính sách liên quan đến yêu 
cầu lồng ghép BĐKH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn hạn chế. Cấp xã thường dừng ở 
việc thống kê thiệt hại do tác động của thiên tai, BĐKH mà chưa chủ động đưa ra các hành động ứng phó cụ thể. 

Sơ đồ quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã.
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Nhìn vào sơ đồ quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã hiện nay tại các địa 
phương Tây Bắc, có thể nhận thấy kế hoạch cấp xã phụ thuộc rất nhiều vào các chỉ tiêu mà cấp huyện đưa xuống 
và các chỉ tiêu về nông nghiệp dường như mới chỉ chú ý đến vấn đề năng suất, diện tích, sản lượng theo đúng mẫu 
báo cáo huyện gửi mà ít hoặc không đề cập đến các giải pháp ứng phó cụ thể trong từng lĩnh vực trồng trọt, chăn 
nuôi trước tác động của thiên tai, BĐKH. Đặc biệt, trong quá trình lập kế hoạch hàng năm ở xã, người dân ít có 
cơ hội được tham gia trao đổi, thảo luận hoặc đóng góp ý kiến dù họ vừa là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của BĐKH, vừa là những người thực hiện các hành động ứng phó thực tế trên đồng ruộng. 

Theo khảo sát điểm được thực hiện tại 7/25 xã thuộc phạm vi “Dự án Biến đổi khí hậu và các dân tộc thiểu số 
ở miền Bắc Việt Nam (CEMI)”, chỉ khoảng 6% người dân được tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
cấp xã. Sự tham gia hạn chế này không chỉ làm giảm hiệu quả xây dựng chính sách ứng phó mà còn làm giảm mối 
quan tâm và hiểu biết của người dân đối với các vấn đề liên quan trên địa bàn dẫn đến sự thiếu chủ động trong việc 
ứng phó, áp dụng các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thân thiện. Do đó, muốn nâng cao hiệu quả lồng ghép nông 
nghiệp ứng phó BĐKH trong chính sách cấp xã, điều cần làm trước tiên là thay đổi phương thức thực hiện theo 
hướng nâng cao sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát, đánh giá các chỉ tiêu, kế 
hoạch. Việc này có thể được thực hiện thông qua nhiều hoạt động trong suốt quá trình lập, duyệt và triển khai kế 
hoạch cấp xã như tổ chức các buổi tham vấn khi xây dựng kế hoạch hàng năm của xã, đưa những chỉ số ứng phó 
với BĐKH vào thảo luận khi lập kế hoạch, họp triển khai kế hoạch với sự tham gia rộng rãi của người dân tại các 
thôn bản… Đối với cấp tỉnh, cần xây dựng các hướng dẫn cụ thể về lồng ghép nông nghiệp ứng phó BĐKH trong 
các chính sách phát triển, đặc biệt là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời phân bổ nguồn tài 
chính phù hợp để huyện, xã có cơ sở để thực hiện các hoạt động liên quan. Với cấp huyện, cần hướng dẫn các xã 
thực hiện việc lập kế hoạch có sự tham gia và hướng dẫn đánh giá năng lực ứng phó với BĐKH ở cấp cơ sở. Riêng 
với các tổ chức - xã hội tại địa phương, cụ thể là Hội Nông dân, đơn vị gắn liền với hoạt động của người nông dân, 
cần tăng cường và phát huy vai trò của Hội trong việc đóng góp, phản biện các chính sách ứng phó BĐKH, đồng 
thời hỗ trợ người dân tham gia hiệu quả vào các quá trình xây dựng, thực thi, giám sát và đánh giá chính sách. 

Cũng theo đánh giá của nhóm nghiên cứu chính sách thuộc Dự án CEMI, ở phạm vi cấp xã, hoạt động lồng 
ghép nông nghiệp ứng phó với BĐKH cần được tiến hành trên cả 4 mức độ: (i) xã hỗ trợ hoặc chủ trì các thử 
nghiệm kỹ thuật và mô hình mới về nông nghiệp ứng phó với BĐKH như: sử dụng các giống chống chịu hạn, chịu 
rét; thâm canh lúa cải tiến SRI; áp dụng nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp an toàn; tận dụng phế thải nông nghiệp 
để trồng nấm hoặc ủ phân vi sinh…; (ii) xã tính đến và áp dụng các biện pháp ứng phó BĐKH phù hợp trong nông 
nghiệp đã qua thử nghiệm và đánh giá hiệu quả trên địa bàn; (iii) xã có những quy hoạch và cải cách cơ cấu nông 
nghiệp theo hướng thích ứng với BĐKH như: phân bố cây trồng trên đất dốc; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 
hợp; cải tạo vườn tạp theo hướng thâm canh sản xuất hàng hóa; các mô hình tổng hợp vườn ao chuồng…; (iv) xã 
phối hợp các nỗ lực của các lĩnh vực khác nhau để ứng phó với BĐKH trong nông nghiệp như: phát triển công 
nghệ chế biến, công nghệ sau thu hoạch, liên kế với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản…. Đơn cử như mô hình 
nhà máy ép lõi ngô làm than sinh học tại Mộc Châu, Sơn La, vừa giúp giải quyết vấn đề phế thải nông nghiệp, vừa 
hạn chế tình trạng sử dụng gỗ, củi làm chất đốt, giúp giảm phát thải khí nhà kính và gia tăng nguồn thu nhập cho 
doanh nghiệp, người dân. 

Nguyễn Đức Tố Lưu, Phan Văn Thăng, Đặng Xuân Trường,  
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
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KHUNG CHỈ SỐ NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ BĐKH CẤP XÃ 
- NGHIÊN CỨU ĐIỂM VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG

Đặng Xuân Trường, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hồng Huế,  
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong việc ứng phó thiên tai, BĐKH, song nông nghiệp Tây Bắc vẫn chịu thiệt hại nặng nề 
trước các hiện tượng cực đoan này. Một trong những lý do khiến nỗ lực ứng phó chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng là do 
những hạn chế trong công tác xây dựng chính sách ứng phó, cụ thể là chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương 
liên quan đến nhiệm vụ lồng ghép nông nghiệp ứng phó BĐKH.  

Đã có khá nhiều văn bản chính sách cấp quốc gia đề cập đến nhiệm vụ lồng ghép nông nghiệp ứng phó BĐKH, trong đó có 
thể kể tới Quyết định 819/BNN-KHCN ngày 14/3/2016 về Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, ở cấp địa phương, nhất là các địa phương khu vực Tây Bắc, việc thực thi lồng 
ghép ở cả ba cấp vẫn gặp nhiều lúng túng do thiếu những hướng dẫn cụ thể về cả phương thức, nội dung và tài chính. Riêng với 
cấp xã, khó khăn còn đến từ việc xây dựng các kế hoạch, quy hoạch… đều phụ thuộc chủ yếu vào chỉ tiêu từ cấp trên nên khá 
thụ động. Bên cạnh đó, năng lực của các cán bộ cấp xã trong việc lập kế hoạch chính sách còn nhiều hạn chế nên chưa thúc đẩy 
được tiếng nói và mối quan tâm của các bên liên quan trong quá trình lập chính sách, kế hoạch, nhất là ở cấp cộng đồng và các 
tổ chức xã hội địa phương. Đặc biệt, việc thiếu các chỉ số cũng như cách thức hướng dẫn lồng ghép BĐKH trong các chính sách 
phát triển nông nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã cũng là nguyên nhân cản trở nỗ lực ứng phó ở cấp cơ sở. 

Nhận thức được điều này, trong 3 năm triển khai (2014- 2017), “Dự án Biến đổi khí hậu và các dân tộc thiểu số ở miền 
Bắc Việt Nam (CEMI)” đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Khung chỉ số nông nghiệp ứng phó BĐKH cấp xã, gọi tắt là CRAI 
(Climate Change Responded Agriculture Index). Hoạt động này được thực hiện tại 7/25 xã của vùng dự án thuộc ba tỉnh Sơn 
La, Điện Biên, Lai Châu dựa trên các cơ sở về mặt pháp lý, thực tiễn và khoa học4. Cụ thể: Khung CRAI được thiết lập dựa 
trên quá trình tham vấn, thu thập và xử lý thông tin gồm 7 bước: Xác lập các cơ sở xây dựng; Dự thảo khung chỉ số và tham 
vấn chuyên gia; Tham vấn địa phương để thống nhất phạm vi và nội dung; Xây dựng phương pháp và công cụ thu thập thông 
tin cho các chỉ số; Thu thập thông tin và xây dựng báo cáo cho từng xã; Chia sẻ kết quả đánh giá và đối thoại với cấp quản lý 
xã, huyện, tỉnh; Chuyển giao và áp dụng. 

Nội dung, ý nghĩa CRAI 
CRAI bao gồm 23 chỉ số thuộc ba nhóm chỉ số thành phần: Thích ứng BĐKH (11 chỉ số), Giảm thiểu BĐKH (5 chỉ số) và 

Quản trị ứng phó (7 chỉ số), trong đó Nhóm chỉ số Thích ứng hướng tới việc đánh giá những thiệt hại do các hiện tượng thời tiết 

4  http://bit.ly/2xxzhQs
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cực đoan (rét đậm, rét hại, sương muối, lũ lụt, trượt lở, khô hạn) gây ra đối với ngành nông nghiệp cũng như các hành động của địa 
phương trong việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu; Nhóm chỉ số về Giảm thiểu đánh giá việc thực hành các giải pháp giảm phát 
thải trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi; Nhóm chỉ số Quản trị ứng phó đánh giá năng lực 
lập kế hoạch của cấp xã cũng như hiểu biết của cộng đồng về canh tác thân thiện và BĐKH cùng một số vấn đề về truyền thông 
cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng trong lập kế hoạch và quản lý tài nguyên cũng như sự hỗ trợ của các công cụ tài chính, các 
tổ chức xã hội đối với người dân.

7 chỉ số về
• Sự tham gia của người dân 

trong việc lập kế hoạch
• Sự hỗ trợ của các  

tổ chức xã hội
• Khả năng tiếp cận công cụ  

tài chính
• Năng lực của cán bộ  

địa phương
• Truyền thông BĐKH

5 chỉ số về
• Giảm phát thải trong 

trồng trọt và hệ thống 
nông nghiệp

• Giảm phát thải trong 
chăn nuôi

Quản trị ứng phó 
với BĐKH 

Sản xuất  
nông nghiệp giảm 
phát thải nhà kính

Sản xuất  
nông nghiệp thích  

ứng với BĐKH 

11 chỉ số về
• Thích ứng với  

rét đậm rét hại 
• Thích ứng với  

lũ lụt, trượt lở 
• Thích ứng với  

khô hạn

CÁC CHỈ SỐ  
CỤ THỂ

CÁC CHỈ SỐ 
THÀNH PHẦN 

KHUNG CHỈ SỐ NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI BĐKH (23 CHỈ SỐ)

Điểm đáng lưu ý là quá trình xây dựng CRAI có sự tham gia đầy đủ và tích cực của các chuyên gia cũng như các cán 
bộ cấp cơ sở gồm trưởng thôn/bản, cán bộ lập kế hoạch cấp xã và lãnh đạo xã nên từng chỉ số đều được thảo luận sao cho 
sát với thực tế địa phương, giúp đảm bảo tính phù hợp khi áp dụng thực tiễn. Đặc biệt, thông qua CRAI, các cấp cơ sở 
không chỉ được nâng cao nhận thức về vấn đề nông nghiệp ứng phó BĐKH mà còn hiểu hơn quá trình lập kế hoạch có sự 
tham gia của nhiều bên, nhất là từ phía cộng đồng, người dân. Trên thực tế, nhiều chỉ số CRAI đã được đề cập trong một 
số văn bản, tài liệu của cấp xã, song chưa được hệ thống và sắp xếp cho phù hợp. Do đó, khi nhóm gộp các vấn đề theo 
cấu trúc của CRAI, cán bộ địa phương sẽ nhận định rõ hơn thực trạng nông nghiệp và BĐKH tại địa phương để từ đó đề 
xuất các giải pháp phù hợp. 

Phương pháp tính toán chỉ số 
Khung chỉ số CRAI được tính toán theo nguyên tắc giá trị các chỉ số được quy đổi trong thang điểm từ 0 - 1, trong đó 

các chỉ số thành phần và chỉ số cụ thể được tính theo phương pháp đại số. Cụ thể:

Chỉ số cụ thể: 

−− Các chỉ số được chia thành 02 nhóm gồm: (i) để xác định “ảnh hưởng” của các yếu tố thời tiết cực đoan đến sản 
xuất nông nghiệp và (ii) để xác định “thực hành các gải pháp” và “năng lực” nhằm hạn chế thiệt hại. Giá trị của 
các chỉ số bằng trung bình của các chỉ số phụ.

−− Với các chỉ số thuộc nhóm “ảnh hưởng”, giá trị = 1- tỷ lệ ảnh hưởng. Ví dụ, tỷ lệ đại gia súc chết rét là 5% thì 
giá trị của chỉ số là 1-0,05 = 0,95

−− Với các chỉ số thuộc nhóm “thực hành các giải pháp” và năng lực, giá trị tính trực tiếp theo tỷ lệ. Ví dụ tỷ lệ diện 
tích lúa hai vụ được tưới đủ nước từ kênh mương là 60% thì giá của chỉ số này là 0,6

−− Chỉ số “mức độ tham gia của người dân vào kế hoạch” chia theo mức độ của sự tham gia. (Không tham gia, chỉ 
được thông báo, được tham vấn những nội dung nhỏ, được tham gia họp thảo luận bản kế hoạch và mỗi mức này 
tương ứng giá trị 0,25)
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Chỉ số thành phần

Chỉ số thành phần gồm: (1) thích ứng với thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan gồm rét, khô hạn, trượt lở: C(I); (2) 
giảm thiểu BĐKH: C(II); (3) quản trị tương ứng với C(III). Mỗi chỉ số thành phần được tính theo công thức sau:

−− C(I)= Giá trị trung bình của các chỉ số Thích ứng

−− C(II)= Giá trị trung bình của các chỉ số Giảm thiểu

−− C(III)= Giá trị trung bình của các chỉ số Quản trị ứng phó

Chỉ số ứng phó5

C=
 

N1*C(I) + N2*C(II) + N3*C(III)

N1+N2+N3

Trong đó, N1, N2, N3 là tổng số chỉ số của hợp phần Thích ứng, Giảm thiểu, Quản trị; C là giá trị chỉ số ứng phó với 
BĐKH trong sản xuất nông nghiệp của từng địa phương (xã). Trong nghiên cứu thuộc phạm vi dự án CEMI: N1= 11; 
N2=5, N3=7.

Một vài đánh giá và khuyến nghị áp dụng 
Sau khi hoàn tất các khâu tham vấn và xây dựng 

Khung CRAI, Nhóm nghiên cứu Dự án CEMI đã 
đánh giá thử nghiệm năng lực ứng phó với BĐKH 
trong ngành nông nghiệp của cấp xã theo Khung 
chỉ số CRAI tại 7/25 xã vùng dự án thuộc 3 tỉnh 
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 

Kết quả cho thấy về khả năng Thích ứng với 
BĐKH, người dân tại các xã nghiên cứu đều chú 
ý các giải pháp chống rét cho gia súc, tuy nhiên 
việc chống rét cho cây trồng lại không có nhiều 
hành động đáng kể và với các nhân tố hạn hán, lũ 
lụt cũng không có nhiều giải pháp được áp dụng. 
Trong biểu đồ nêu trên, nhóm chỉ số thành phần tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đạt giá trị cao nhất so 
với các xã còn lại do địa phương này có sự đa dạng cao về đất đai và rừng, đất rộng và tương đối bằng phẳng, hệ thống 
kênh mương thuận lợi, trình độ thâm canh cao, người dân được sự hỗ trợ nhiều của các tổ chức xã hội, dự án và các công 
cụ tài chính. Ngược lại, với xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chỉ số ứng phó lại ở mức thấp nhất do hệ 
thống canh tác hầu hết là độc canh ngô trên đất dốc và sự bố trí cây trồng thiếu hợp lý, diện tích đất canh tác lại bị tác động 
nhiều bởi mưa lũ, đặc biệt nước tưới phụ thuộc gần như hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên. 

Về việc thực hành các biện pháp Giảm thiểu 
BĐKH, cụ thể là giảm phát thải khí nhà kính, các chỉ 
số thuộc nhóm này nhìn chung ở mức thấp dù trên 
địa bàn các xã nghiên cứu có một số mô hình khuyến 
nông liên quan đến việc áp dụng các giải pháp canh 
tác tốt. Sở dĩ các mô hình này không thể nhân rộng là 
do người dân thiếu hiểu biết đầy đủ về kỹ thuật canh 
tác, thiếu thông tin, nguồn giống và không sẵn sàng 
thay đổi sang phương thức canh tác mới. Ngoài ra, 
các vấn đề về vốn, vật tư (ví dụ chế phẩm sinh học) 
cũng là những cản trở để người dân thực hành các 
giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi giảm phát thải. 
Tương tự như nhóm chỉ số Thích ứng, chỉ số Giảm 
thiểu cũng có giá trị chênh lệch nhau giữa các xã. Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có chỉ số Giảm thiểu cao nhất 
do địa phương nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị, dự án thực hiện nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật canh tác nông 
nghiệp. Mặc dù vậy, việc nhân rộng các mô hình tại xã cũng chưa được chú trọng nhiều, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi 
ở đây tương đối lớn nhưng việc áp dụng các biện pháp giảm phát thải cũng còn nhiều hạn chế. Với các xã như Bản Lang, 

5  Hahn, M. B., Riederer, A. M., Foster, S. O., 2009. The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing 
risks from climate variability and change - a case study in Mozambique, Global Environmental Change, 19, 74 - 88.
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huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, do vốn là những xã biên giới, chưa có 
nhiều mô hình canh tác thân thiện được triển khai, đa phần mới dừng ở các dự án hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật quy mô nhỏ 
nên chỉ số Giảm thiểu khá khiêm tốn. 

Liên quan đến nhóm chỉ số về Quản trị ứng 
phó, kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực cấp xã 
phản ánh đúng thực trạng bị động trong việc lập 
kế hoạch ứng phó. Hiểu biết của cán bộ cấp xã 
về BĐKH và lồng ghép BĐKH trong việc lập kế 
hoạch có sự tham gia còn nhiều hạn chế, đặc biệt họ 
rất ít có điều kiện nâng cao năng lực thông qua các 
hình thức tập huấn, đào tạo. Không ít đại diện chia 
sẻ việc tham gia các hoạt động của Dự án CEMI là 
trải nghiệm đầu tiên của họ đối với các thông tin và 
nội dung về lồng ghép BĐKH. Về phía người dân, 
hầu như các hộ chỉ tiếp nhận thông tin về BĐKH 
qua kênh truyền hình, chưa có xã nào có hoạt động 
truyền thông về BĐKH tại thôn/bản. Việc cộng 
đồng được tham gia vào các tổ/nhóm quản lý tài nguyên rừng, nước theo chương trình của các dự án hoặc các mô hình nhóm 
nông dân liên kết để tổ chức sản xuất cũng tương đối hiếm. Riêng hai chỉ số về sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và tiếp cận 
các công cụ tài chính thì khá khả quan với các chỉ số tương ứng 53% và 57%. Điều này cho thấy vai trò của các tổ chức xã 
hội và các tổ chức tài chính (ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp) đối với nông dân vùng dân tộc thiểu số là rất 
lớn, tuy nhiên, cần điều chỉnh hướng hỗ trợ/đầu tư tập trung cho các mục tiêu nông nghiệp ứng phó BĐKH để nỗ lực ứng 
phó đạt hiệu quả cao nhất.

Nhìn chung, các chỉ số nông nghiệp ứng phó BĐKH ở cấp cơ sở đều có mức điểm tương đối thấp, đặc biệt là chỉ số 
về truyền thông BĐKH và sự tham gia của người dân vào việc lập kế hoạch phát triển, quản lý tài nguyên và tổ chức sản 
xuất. Do đó, các xã cần cân nhắc nguồn lực và giải pháp nhằm nâng cao những chỉ số này trong thời gian tới. Đây cũng là 
điểm ưu việt lớn nhất của CRAI khi giúp cấp xã nhìn nhận được thực trạng ứng phó BĐKH trên địa bàn để từ đó đưa ra 
những giải pháp, hành động phù hợp. Mặt khác, các chỉ số CRAI đều cụ thể và rất dễ thống kê/thu thập nên sẽ hỗ trợ tích 
cực cho quá trình lập kế hoạch tại địa phương. Điều đáng ghi nhận hơn cả là thông qua việc áp dụng CRAI, tiếng nói của 
cộng đồng sẽ được lắng nghe và chú trọng nhiều hơn, góp phần thúc đẩy hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách cũng 
như lôi kéo sự quan tâm của người dân địa phương đối với các chủ trương, hành động ứng phó BĐKH, tạo dựng niềm tin 
để họ áp dụng rộng rãi các mô hình canh tác thân thiện. Hy vọng với ý nghĩa thực tiễn và khoa học, CRAI sẽ được các địa 
phương Tây Bắc đón nhận như một công cụ hữu ích trong quá trình lập kế hoạch ứng phó BĐKH ở cấp cơ sở. 
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ỨNG DỤNG THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ BĐKH 
Ở TÂY BẮC: THỰC TRẠNG, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT  

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
Phạm Thị Sến,  

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI)

Tây Bắc là một trong những vùng dễ bị tổn thương bởi những biến động bất thường của thời tiết bởi nơi đây sinh kế 
dựa hoàn toàn vào nông nghiệp, lại nằm trong khu vực có những điều kiện địa hình, đất đai phức tạp và khó khăn, cơ sở 
hạ tầng chưa phát triển, tiếp cận thị trường còn hạn chế, nguồn lực đầu tư cho sản xuất còn nhiều thiếu thốn. Hiện khu 
vực này vẫn phổ biến các phương thức canh tác và các hệ thống sản xuất ít bền vững, có hiệu quả kinh tế thấp và không 
ổn định, chủ yếu là độc canh ngô, sắn trên nương và lúa nước ở các đồng bằng và thung lũng, gây xói mòn, thoái hóa đất, 
ô nhiễm môi trường, và dễ bị ảnh hưởng bởi khô hạn, rét đậm kéo dài hoặc mưa to, lũ quét. Đối với chăn nuôi, việc thiếu 
nguồn thức ăn chất lượng và kỹ thuật phòng chống dịch bệnh khiến cho tỷ lệ gia súc, gia cầm chết hàng năm cao, hiệu 
quả kinh tế thấp. Thực tế này cho thấy nhu cầu cần chuyển đổi và ứng dụng các phương thức canh tác vừa thân thiện môi 
trường, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu là rất cần thiết với Tây Bắc. 

Một số thực hành nông nghiệp ứng phó BĐKH ở Tây Bắc
Theo các nghiên cứu do Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện từ năm 2010-2015, 

nhiều thực hành nông nghiệp ứng phó BĐKH (hay còn gọi thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu; Climate-Smart 
Agriculture - CSA) đã được chuyển giao cho ứng dụng tại Tây Bắc. Các thực hành này có thể được chia thành 3 nhóm 
chính: (i) trong canh tác lúa nước, (ii) trong canh tác trên đất dốc, (iii) trong các hệ thống đa canh và hướng tới chất lượng 
sản phẩm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc ứng dụng các thực hành này ở Tây Bắc còn rất hạn chế. 

Thực hành CSA trong canh tác lúa nước

Nhóm này bao gồm các thực hành chính: bón phân dúi sâu; quản lý cây trồng tổng hợp; hệ thống thâm canh lúa; xử lý 
nhanh rơm, rạ thành phân hữu sử dụng chế phẩm vi sinh; canh tác lúa theo hàng rộng, hàng hẹp và phát triển cây vụ đông. 

Phân nén dúi sâu (Fertilizer Deep Placement - FDP) là tiến bộ kỹ thuật được xây dựng với mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng 
phân bón, giảm lượng phân hóa học bị bón bốc hơi và rửa trôi, đồng thời cải thiện sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu 
quả kinh tế của cây trồng. Phân kali và nitơ được trộn lẫn và nén thành viên để sử dụng bón dúi sâu dưới bề mặt đất, gần các 
vùng phát triển của rễ cây. So với phương pháp bón phân thông thường, biện pháp này làm giảm độ bốc hơi và rửa trôi của 
phân bón và do đó làm tăng hiệu quả kinh tế và giảm các tác động tiêu cực đến môi trường và khí hậu. Ở Tây Bắc, FDP hiện 
được ứng dụng nhiều ở Yên Bái, trên cánh đồng Mường Lò; các tỉnh khác hầu như chưa được ứng dụng. Điều đáng nói là 
đa số các hộ ứng dụng FDP không áp dụng đầy đủ cả gói kỹ thuật, hầu như không hộ nào thực hiện bón lót đủ phân chuồng 
hoặc các loại phân hữu cơ khác như khuyến cáo, làm cho đất ruộng dần bị chai cứng. Cản trở chính trong việc mở rộng ứng 
dụng DFP là thao tác bón phân dúi tốn nhiều công lao độngvà ở nhiều nơi phân viên nén chưa có sẵn trên thị trường.

Quản lý cây trồng tổng hợp (Integrated Crop Management -ICM) giúp tăng hiệu quả kinh tế và năng suất cây trồng 
thông qua việc giảm chi phí vật tư (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), sử dụng cây giống khỏe, cấy mạ non, cấy 
thưa, bón phân cân đối và chăm sóc cho cây trồng khỏe, ít bị tác động bởi sâu bệnh hại và những biến động bất thường về 
thời tiết. ICM được khuyến cáo ứng dụng tại Việt Nam từ những năm 2001-2002. Để phù hợp với nhu cầu cụ thể trong 
sản xuất, ICM được cụ thế hóa thành các gói kỹ thuật khác nhau như “1 phải 5 giảm” và “3 giảm 3 tăng” ở các tỉnh phía 
Nam. Hiện ở Tây Bắc, ICM được ứng dụng bởi hầu hết các nông hộ cho lúa nước. Tuy nhiên, do nhiều lý do, nông dân 
mới chỉ ứng dụng được một phần của gói kỹ thuật, cụ thể: do không tiếp cận được nguồn giống tốt nên nhiều nơi, nông 
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dân vẫn phải dùng hạt giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; do thiếu nguồn phân hữu cơ nên đa số nông dân không 
thực hiện bón lót đủ như hướng dẫn; do quy trình kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian quan sát và quản lý sâu bệnh 
hại, quản lý đồng ruộng nên đa số nông dân chưa áp dụng được triệt để quản lý dịch hại tổng hợp.

Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) có mục tiêu giảm tối đa thời gian ruộng lúa được tưới ướt và ngập nước, giảm 
mật độ cây lúa và giảm chi phí đầu tư (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ ruộng 
lúa nước, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân. Khi được ứng dụng đầy đủ, SRI có thể giúp giảm 70 - 90% lượng 
lúa giống, 20 - 25% lượng phân đạm và tăng 10 - 15% năng suất lúa (Lại Đình Hòe, 2016), giảm 50% lượng phát thải khí 
nhà kính (Huỳnh Quang Tín và cộng sự, 2011). Tuy vậy, để các nông hộ ứng dụng SRI, cần có những điều kiện nhất định 
như: mặt ruộng phải bằng phẳng, hệ thống kênh mương phải đủ để có thể chủ động thực hiện tưới ướt-khô xen kẽ phù hợp 
thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Ở Tây Bắc, do điều kiện kênh mương và nguồn nước tưới không cho phép và 
do thói quen cấy dày của nông dân SRI hầu như chưa được ứng dụng. Tuy nhiên, đa số nông dân ở đây đã giảm mật độ 
cấy, cấy mạ non và cấy ít dảnh hơn, bón phân với tỷ lệ đạm thấp hơn... giống như khi thực hiện ICM.

Xử lý nhanh rơm, rạ thành phân hữu sử dụng chế phẩm vi sinh cũng là một thực hành CSA. Việc đốt bỏ rơm, rạ tại ruộng hoặc 
ở nơi tuốt, phơi lúa không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tạo phát thải khí CO2 mà còn lãng phí nguồn nguyên liệu làm phân hữu cơ. 
Nếu dùng chế phẩm sinh học (EM) xử lý trực tiếp phần rạ trên đồng ruộng thì chỉ sau 7-15 ngày rạ hoàn toàn bị phân hủy và có 
thể bừa ruộng để cấy lúa vụ tiếp theo. Nếu ủ đống với EM thì sau khoảng 1 tháng rơm rạ sẽ thành phân hữu cơ. Xử lý nhanh rơm, 
rạ trên ruộng giúp nông dân chủ động bố trí lịch gieo cấy lúa vụ 2, tránh những bấp cập về thời tiết, thích ứng tốt hơn với BĐKH. 

Canh tác lúa theo hàng rộng, hàng hẹp và phát triển cây vụ đông bao gồm điều chỉnh khoảng cách giữa các hàng lúa 
để cứ hai hàng cách nhau xa (hàng rộng 35 cm) lại tới hai hàng cách nhau gần (hàng hẹp 11 cm) sao cho mật độ lúa trung 
bình trên một đơn vị diện tích đất không thay đổi. Thực hành này giúp lúa sinh trưởng khỏe, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, 
giảm tới 20% lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất lúa trên 10%. Ngoài ra, cấy lúa theo hàng rộng, hàng hẹp còn 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại chăm bón, làm cỏ và đặc biệt thuận lợi để trồng gối vụ ngô hoặc rau màu vụ đông 
(trồng bầu ngô hoặc rau vào hàng rộng trước khi thu hoạch lúa khoảng 1 tuần), giúp cây vụ đông tránh được khô hạn và 
rét sớm, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Khó khăn lớn nhất để mở rộng ứng dụng thực hành này là nông dân thấy mất nhiều 
công lao động và chưa quen với điều chỉnh khoảng cách hàng lúa và trồng ngô bầu, rau gối vụ.

Thực hành CSA trong canh tác trên đất dốc 

Nhóm này bao gồm các thực hành che phủ bề mặt đất và làm đất tối thiểu; trồng xen với cây họ đậu; làm tiểu bậc 
thang; và trồng cỏ chống xói mòn. 

Che phủ bề mặt đất và làm đất tối thiểu (còn được gọi là thực hành nông nghiệp bảo tồn hay gieo trồng thẳng trên lớp phủ 
bằng thân xác thực vật) bao gồm không đốt, không dọn bỏ tàn dư thực vật (gồm thân xác cây trồng và cỏ dại) mà giữ toàn bộ lại 
trên ruộng nương để che phủ bề mặt đất, đồng thời, không cày, không cuốc nương mà chỉ rạch hàng hoặc bổ hốc để bón phân và 
tra hạt/trồng cây. Ứng dụng thực hành này giúp đất giữ ẩm tốt, nhờ vậy giúp hạt nảy mầm tốt (tăng 10-20% đối với ngô), giảm 
sự bốc hơi và rửa trôi của phân bón, giúp cây sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh hại và khô hạn, cho năng suất 
cao hơn, tới 20-25% đối với ngô và sắn (Phạm Thị Sến và ctv, 2015). Lớp phủ bề mặt đất còn giúp giảm lượng đất bị rửa trôi tới 
80% và nhờ vậy bảo vệ được đất và giảm được phát thải khí nhà kính do phân hủy và bốc hơi các chất hữu cơ và phân bón bị 
rửa trôi cùng với đất. Thực hành này đang ngày càng được quan tâm mở rộng ứng dụng bởi các sở NN&PTNT các tỉnh Tây Bắc. 

Trồng xen với cây họ đậu nhằm tạo sinh khối để che phủ, bảo vệ đất khỏi bị xói mòn, làm giàu dinh dưỡng đất và đồng 
thời tăng thu nhập cho nông dân. Cây trồng xen thường là các loại đậu đỗ khác nhau, như đậu nho nhe, đậu đen, đậu tương 
và đậu xanh, được gieo xen vào giữa các hàng cây trồng chính. Ngoài giúp bảo vệ và cải thiện độ màu mỡ của đất, trồng 
xen còn có thể làm tăng năng suất ngô và sắn tới 10-20%. Hiện kỹ thuật này được ứng dụng tại một số địa phương ở Tây 
Bắc. Tuy nhiên, mỗi hộ chỉ thực hành trên một diện tích nhỏ từ vài chục mét tới một vài trăm mét vuông để có thêm đậu 
đỗ sử dụng trong gia đình. Việc tốn nhiều công lao động và khó khăn trong chăm sóc, nhất là phòng trừ sâu bệnh hại cho 
cây trồng xen là nguyên nhân chính cản trở nông dân ứng dụng thực hành trên diện rộng.

Tạo tiểu bậc thang trên nương dốc vừa giúp hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và vừa làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón 
và tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cây trồng. Có thể kết hợp tiểu bậc thang với che phủ đất hoặc trồng xen với cây họ đậu. 
Một số nghiên cứu đã ghi nhận tiểu bậc thang làm tăng năng suất ngô tới trên 20% và giảm xói mòn đất rõ rệt (Phạm Thị 
Sến và ctv., 2015). Tuy nhiên, do việc tạo và duy trì tiểu bậc thang đòi hỏi nhiều công lao động, hiện nông dân Tây Bắc 
chưa ứng dụng kỹ thuật này cho cây hàng năm. 

Trồng xen cỏ để bảo vệ đất và làm thức ăn cho gia súc bao gồm trồng có thành băng đồng mức hoặc trồng xen vào giữa 
các hàng của cây trồng chính. Các loại cỏ được sử dụng chính gồm mulato, vetiver, paspalum, guatemala, guinea hoặc cỏ 
voi. Khi không dùng cỏ cho chăn nuôi, các băng cỏ vẫn cần được thu cắt thường xuyên và có thể sử dụng để che phủ đất 
hoặc làm phân xanh, phân hữu cơ. Thay bằng cỏ, có thể trồng một số các cây trồng khác (đậu triều, muồng lá trò, cốt khí, 
keo dậu...) để tạo băng xanh đồng mức. Cũng có thể xếp đá hoặc thân, cành cây (ngô, sắn) vụ trước thành băng ngăn xói 
mòn đất. Thông thường, khoảng cách giữa các băng là 10 m nhưng cũng có thể xa hơn, hoặc gần hơn, tùy vào độ dốc của 
nương. Đối với vùng Tây Bắc, khó khăn lớn nhất để nông dân ứng dụng thực hành này là việc cần đầu tư thêm công lao 
động để tạo các băng đồng mức hoăc để trồng và chăm sóc cỏ.
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Các hệ thống đa canh và hướng tới chất lượng sản phẩm

Nhóm này bao gồm các hệ thống đa canh kếhợp trồng xen cây ngắn ngày, cây dài ngày, chăn nuôi kết hợp trồng trọt; 
và sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ hoặc VietGap. 

Các hệ thống đa canh, kết hợp nhiều loại cây, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt là nhằm tạo nguồn thu nhập bổ sung cho 
nông dân trước khi các cây dài ngày cho thu hoạch (lấy ngắn nuôi dài), đồng thời cũng tạo nguồn vật liệu che phủ, bảo vệ 
và chống xói mòn đất khi cây dài ngày chưa khép tán. Trong khoảng từ 1 đến 5 năm đầu, tùy thuộc vào từng loại cây, sau 
khi trồng cây dài ngày (chè, cà phê, cao su, cây ăn quả), các loại cây ngắn ngày như đậu đen, lạc, ngô, sắn, gừng, dong 
riềng, cây thuốc, được trồng xen vào giữa các hàng cây dài ngày.Việc trồng xen thường được thực hiện cho tới khi cây 
dài ngày khép tán. Hệ thống nông nghiệp tổng hợp tiêu biểu là VAC (vườn, ao, chuồng) và vườn tạp, phổ biến ở tất cả các 
miền quê trên cả nước, kể cả Tây Bắc. Các hệ thống này, nhờ kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, kết hợp nhiều loại cây trồng, 
trở thành thành những hệ sinh thái khép kín, ở đó chất thải, năng lượng và sinh khối được quay vòng, các nguồn tài nguyên 
nước, đất và năng lượng mặt trời được sử dụng hiệu quả, rác thải được xử lý thành phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi. 

Sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ hoặc VietGap nhằm cung cấp sản phẩm an toàn và góp phần bảo vệ môi trường, 
giảm phát thải khí nhà kính nhờ vào việc hạn chế hoặc hoàn toàn không sử dụng hóa chất tổng hợp cho cây trồng, vật 
nuôi. Riêng nông nghiệp hữu cơ còn đặc biệt quan tâm tới khôi phục độ màu mỡ và cấu trúc của đất bằng cách chỉ sử dụng 
phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Ứng dụng VietGap và nông nghiệp hữu cơ cũng còn tạo 
điều kiện chuyển đổi đất lúa, đất ngô kém hiệu quả sang đất trồng rau màu, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, hiện 
ở các tỉnh Tây Bắc, sản xuất hữu cơ với chứng nhận PGS mới chỉ được ứng dụng ở Hòa Bình cho một số ít diện tích rau, 
lợn, gà. Khó khăn lớn nhất để mở rộng thực hành nông nghiệp hữu cơ và VietGap bao gồm chi phí cao, khó quản lý sâu 
bệnh hại, giá thành sản phẩm cao, phức tạp và khó khăn trong vấn đề đăng ký, nhận diện và quản lý chất lượng sản phẩm. 

Những yếu tố tác động tới mở rộng ứng dụng thực hành CSA tại Tây Bắc
Như đã thảo luận ở trên, yêu cầu đầu tư tăng về công lao động, vật tư và kỹ thuật cùng những khó khăn trong tiếp cận 

thị trường, mua vật tư và tiêu thụ sản phẩm là những cản trở chính trong việc thúc đẩy ứng dụng thực hành CSA. Để giúp 
nông dân Tây Bắc khắc phục nhữngkhó khăn này, những yếu tố sau cần được quan tâm xem xét:

Điều kiện kinh tế hộ và sự hỗ trợ từ các đề tài, dự án: Kết quả điều tra của Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền 
núi phía Bắc cho thấy hầu hết các hộ ứng dụng thực hành CSA thuộc diện hộ không nghèo. Mặt khác, thường một hộ khi đã 
ứng dụng một thực hành CSA thì cũng dễ dàng đón nhận và ứng dụng một số thực hành khác. Những địa phương có nhiều 
hộ ứng dụng thực hành CSA đều thuộc địa bàn của một số dự án khuyến nông hoặc phát triển nông nghiệp. Điều này cho 
thấy sự hỗ trợ từ các đề tài, dự án và khả năng đầu tư kinh tế của nông hộ là cần thiết để nông dân khắc phục khó khăn trong 
thử nghiệm và ứng dụng thực hành CSA. “Hỗ trợ” ở đây bao gồm hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp một số vật tư ban đầu.

Sự phức tạp của các gói kỹ thuật CSA và việc ứng dụng chỉ một phần các gói kỹ thuật: Hầu hết các gói kỹ thuật CSA gồm 
nhiều khâu và hiện được nông dân Tây Bắc ứng dụng không đầy đủ. Việc ứng dụng chỉ một phần hoặc một số phần của các gói kỹ 
thuật giúp nông dân có thể linh hoạt và khắc phục những khó khăn về công lao động, vốn đầu tư, máy móc, công cụ và vật tư. Mặt 
khác, việc áp dụng không đầy đủ các gói kỹ thuật giúp mang lại lợi ích kinh tế trước mắt nhờ vào việc giảm chi phí về công lao 
động và vật tư, đồng thời cũng góp phần trước mắt giảm bớt một số tác động xấu tới môi trường và khí hậu. Tuy nhiên, sau một số 
năm ứng dụng không đầy đủ các gói kỹ thuật sẽ tạo nên tác động xấu tới môi trường đất, nước, khí hậu và cả tới sinh trưởng, năng 
suất cây trồng. Chẳng hạn như do thiếu công lao động và vật liệu để che phủ bề mặt đất, thay bằng thực hiện đồng thời cả che phủ 
đất và làm đất tối thiểu, nhiều nông hộ chỉ thực hiện làm đất tối thiểu để trồng sắn và ngô trên đất dốc. Điều này trước mắt, giúp hạn 
chế xói mòn đất và giảm chi phí công lao động nhưng về lâu dài, sau một số năm ứng dụng, đất sẽ trở nên chai cứng và bị thoái hóa. 
Hoặc vì thiếu nguồn phân chuồng, nhiều nông dân đã thực hành FDP nhưng lại không bón lót đầy đủ phân hữu cơ. Việc này trước 
mắt giúp giảm công bón phân, tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế được lượng phân hóa học bị bốc hơi và bị rửa trôi, nhờ đó 
giảm được tác động xấu tới môi trường đất, nước và khí hậu. Tuy nhiên, sau một số năm thực hành như vậy, đất ruộng sẽ trở nên 
chai cứng, cấu trúc và thành phần đất bị thay đổi theo chiều hướng không có lợi. Khi nhận thấy các tác động không tốt, nông dân sẽ 
tin đó là do các thực hành CSA và họ sẽ từ chối ứng dụng các thực hành này. Như vậy, việc đơn giản hóa các gói kỹ thuật và việc hỗ 
trợ, tạo điều kiện giúp nông dân ứng dụng đầy đủ tất cả các khâu của các gói kỹ thuật CSA là cần thiết. “Tạo điều kiện” ở đây bao 
gồm hỗ trợ tiếp cận thị trường vật tư sản xuất, hỗ trợ tạo các nguồn vật tư tại chỗ như xử lý rác thải và phụ phẩm nông nghiệp thành 
phân hữu cơ, tăng cường hiểu biết về kỹ thuật và năng lực thực hành các gói kỹ thuật. Hơn nữa, cần có các mô hình chuẩn, ở đó các 
gói kỹ thuật được ứng dụng đúng và đầy đủ để trình diễn cho nông dân thấy rõ tác động lâu dài, bền vững của các gói kỹ thuật CSA.

Tiếp cận thông tin: Theo kết quả điều tra của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, hệ thống 
khuyến nông nhà nước là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu tới các hộ nông dân, tiếp theo là hàng xóm cùng các nông dân 
khác và các nhà kinh doanh vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, các kênh truyền thông như ấn phẩm, ti vi và đài tiếng nói cũng 
có vai trò đáng kể trong việc truyền tải thông tin tới các nông hộ, đặc biệt là hệ thống loa phát thanh thôn, bản (Đỗ Trọng 
Hiếu và ctv., 2015). Cán bộ khuyến nông nhà nước, hàng xóm, những nông dân khác và hệ thống loa, đài cung cấp đa dạng 
các loại thông tin, cả về vật tư sản xuất và nhiều kỹ thuật khác nhau. Trong khi đó, các nhà kinh doanh nông nghiệp chủ 
yếu cung cấp thông tin về vật tư và giá thị trường. Kết quả điều tra cũng cho thấy ở những nơi có nhiều hộ được tiếp cận 
thông tin về kỹ thuật hơn thì ở nơi đó cũng có nhiều hộ ứng dụng kỹ thuật đó hơn. Như vậy, tăng cường tiếp cận thông tin 
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có ý nghĩa thúc đẩy mở rộng ứng dụng các thực hành CSA. Hình thức chia sẻ thông tin và chuyển giao kỹ thuật hiệu quả 
nhất hiện nay là thông qua hệ thống khuyến nông địa phương và chia sẻ thông tin giữa nông dân - nông dân. Như vậy, cần 
đầu tư tăng cường năng lực về các thực hành CSA và cả về kỹ năng chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng làm việc với nông dân 
cho cán bộ khuyến nông địa phương và tạo điều kiện để nông dân học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn cho nhau.

Rủi ro và tiếp cận thị trường: Một số thực hành CSA đòi hỏi chi phí công lao động cao trong thời gian đầu ứng dụng, 
như làm tiểu bậc thang, che phủ đất và làm đất tối thiểu, hoặc trồng xen băng cỏ. Một số kỹ thuật khác đòi hỏi phải sử dụng 
một số loại vật tư hoặc công cụ mới, chưa phổ biến tại thị trường địa phương, ví dụ như phân nén dúi và các công cụ tra hạt 
thẳng trên lớp phủ thực vật. Trong khi đó, các thực hành này lại thường chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân sau một số 
năm ứng dụng. Trong điều kiện của Tây Bắc thì đây chính là một trong những rào cản chính cản trở nông hộ ứng dụng và ứng 
dụng một cách đầy đủ các gói kỹ thuật; khi chi phí công lao động cao hoặc do thiếu một số nguyên vật liệu, nông dân không 
ứng dụng được đầy đủ các gói kỹ thuật. Mặt khác, thị trường đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm mới của các 
hệ thống xen canh và canh tác theo VietGap hoặc theo nông nghiệp hữu cơ còn chưa ổn định. Hiện tại, nông dân Tây Bắc 
hoàn toàn phụ thuộc vào những người thu gom, kinh doanh nhỏ lẻ địa phương để tiêu thụ sản phẩm và mua vật tư sản xuất. 
Họ chưa tiếp cận được với thị trường bên ngoài để có thể thương thuyết, mua bán với giá hợp lý. Để thúc đẩy ứng dụng thực 
hành CSA, việc tăng cường phát triển liên kết với thị trường bên ngoài là cần thiết để nông dân có thể tiếp cận nguồn nguyên 
vật liệu cần thiết cho sản xuất, đồng thời cũng có thể dễ dàng tiêu thụ sản phẩm từ các hệ thống sản xuất của họ.

Kết luận và đề xuất 
Để giúp nông dân Tây Bắc mở rộng ứng dụng các thực hành CSA, cần (i) đơn giản tới mức tối đa các thực hành CSA 

để nông dân dễ hiểu, dễ ứng dụng; (ii) tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông và nông dân nòng cốt và 
tạo điều kiện cho những người này hướng dẫn đông đảo nông dân; (iii) xây dựng các mô hình ứng dụng thành công thực 
hành CSA và tổ chức cho nông dân thăm quan, thảo luận, học tập từ các mô hình này; (iv) hỗ trợ về kinh tế hoặc cam kết 
được bồi thường rủi ro trong những năm đầu để nông dân yên tâm đầu tư lao động và kinh phí cho việc thử ứng dụng và 
mở rộng ứng dụng thực hành CSA; (v) hỗ trợ phát triển liên kêt thị trường để nông dân có thể mua vật tư sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm với giá hợp lý, kịp thời hạn, đồng thời phát triển hệ thống và tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định, chứng nhận 
chất lượng sản phẩm, nhất là đối với các sản phẩm hữu cơ hoặc VietGap. Đặc biệt, cần lồng ghép biến đổi khí hậu vào các 
chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp của các địa phương cũng như toàn khu vực.
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NÔNG LÂM KẾT HỢP – MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN  
BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN VÙNG NÚI

La Nguyễn, Đỗ Văn Hùng, Phạm Hữu Thương,  
Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF)

Tại nhiều địa phương Tây Bắc, hình thức canh tác độc canh cây ngắn ngày trên đất dốc, đặc biệt là cây ngô, sắn khi 
không áp dụng các biện pháp bảo vệ đã dẫn đến tình trạng bề mặt đất bị rửa trôi mạnh, giảm độ màu mỡ, thậm chí bị thoái 
hóa, bạc màu khiến năng suất cây trồng giảm và chi phí đầu tư tăng lên. Do đó, định hướng canh tác bền vững trên đất dốc 
dưới hình thức nông lâm kết hợp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với khu vực đồi núi này. 

Nông lâm kết hợp là hệ thống sử dụng đất, trong đó các cây thân gỗ lâu năm (cây gỗ, cây bụi, cọ, tre...) được trồng có 
tính toán trên cùng một đơn vị diện tích đất với các loại cây nông nghiệp ngắn ngày và/hoặc được kết hợp với chăn nuôi, 
có thể kết hợp đồng thời hoặc kế tiếp nhau theo thời gian và không gian (Lundgren & Raintree, 1982). Một hệ thống nông 
lâm kết hợp phải có 5 đặc điểm: (i) thường bao gồm hai hay nhiều hơn hai loại cây trồng (hay cây trồng và vật nuôi), trong 
đó ít nhất phải có một loại cây thân gỗ lâu năm; (ii) thường tạo ra hai hay nhiều sản phẩm; (iii) chu kỳ sản xuất dài hơn 
một năm; (iv) đa dạng hơn về sinh thái và kinh tế so với hệ thống sản xuất độc canh; (v) có sự tương tác qua lại giữa các 
yếu tố cấu thành hệ thống (có thể là tương tác thuận và/hoặc tương tác nghịch) (Nair, 1993). 

Tại Việt Nam nói chung, Tây Bắc nói riêng, có nhiều hình thức canh tác nông lâm kết hợp được ứng dụng trong thực 
tế, trong đó có thể kể tới mô hình trồng các loài cây họ đậu theo đường đồng mức trên diện tích canh tác cây hàng năm 
nhằm giảm xói mòn và làm phân xanh tại chỗ; mô hình trồng cây nông nghiệp kết hợp cây lâm nghiệp; mô hình trồng trọt 
dành một phần đất cho chăn nuôi; mô hình trồng rừng quy mô nhỏ kết hợp sản xuất lương thực, cây ăn quả và cây thực 
phẩm; mô hình cây ăn quả kết hợp cây công nghiệp dài ngày. Với tình hình tại Tây Bắc hiện nay, diện tích đất sử dụng cho 
đa số nông hộ ngày càng bị thu hẹp do quá trình tăng dân số tự nhiên, vì vậy giải pháp gia tăng giá trị sản xuất trên một 
đơn vị diện tích đất và duy trì lâu bền sức sản xuất của đất là vô cùng cần thiết, trong đó nông lâm kết hợp được xem là 
định hướng phù hợp và hiệu quả nhất. Đây cũng là lý do dẫn tới sự ra đời của Dự án “Nông lâm kết hợp cho sinh kế nông 
hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam” được thực hiện tại Điện Biên, Sơn La và Yên Bái từ năm 2011-2016. 

Hình 1: Hiện trạng canh tác ngô tại Mai Sơn, Sơn La trong mùa mưa (trái) và mùa khô (phải).  
Ảnh: La Nguyễn, Phạm Hữu Thương

Đóng góp của nông lâm kết hợp đối với kinh tế hộ
Trong 5 năm triển khai thực hiện, Dự án “Nông lâm kết 

hợp cho sinh kế nông hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam” đã giới 
thiệu và thí điểm 10 mô hình nông lâm kết hợp như: mô hình 
nhãn + ngô + cỏ chăn nuôi tại Điện Biên, Sơn La, Yên Bái; 
mô hình sơn tra + ngô tại Sơn La; mô hình mắc ca + cà phê 
+ đậu tương tại Điện Biên và Sơn La; mô hình keo + xoài + 
ngô + cỏ chăn nuôi tại Yên Bái… Trong đó, có 02 mô hình 
giúp bà con vừa tăng thu nhập sớm, vừa hạn chế xói mòn đất.

Mô hình nhãn + ngô + cỏ chăn nuôi 

Trong mô hình này, cây nhãn và cỏ chăn nuôi được đưa 
vào diện tích đang canh tác ngô. Cỏ mulato được thiết kế 
trồng trên đường theo băng với khoảng cách 15m giữa các 
băng. Nhãn được trồng thành 2 hàng giữa các băng cỏ với 
mật độ 240 cây/ha (hàng cách hàng 5m, cây cách cây 5m). 

 Hình 2: Mô hình Nông Lâm kết hợp nhãn+ngô+ 
cỏ chăn nuôi (Ảnh: La Nguyễn)
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Ngô được trồng xen giữa các băng cỏ (0,3 x 0,3m). Hệ thống này cho năng suất ngô từ 4,1 đến 5,74 tấn/ha/năm (Bảng 1). 
Nhãn bắt đầu bói quả từ năm thứ 4. cỏ mulato năng suất tăng dần và duy trì ở mức 14 đến 15,2 tấn/ha từ năm thứ 4. Với 
mô hình này, nông hộ đã bắt đầu có lãi từ năm thứ 2 (6,1 triệu/ha), hoàn vốn đầu tư ban đầu (44,2 triệu đồng/ha) sau năm 
thứ 4 và lãi năm vào năm thứ 5 là 29,3 triệu đồng, cao gấp hơn 2 lần so với trồng ngô thuần. Nhiều khả năng thu nhập sẽ 
cao hơn nữa vì khi cây nhãn trưởng thành sẽ cho năng suất ổn định và cao hơn hiện tại.

Bảng 1: Năng suất cây trồng trong hệ thống nhãn+ngô+cỏ chăn nuôi trong 5 năm sau thiết lập

Loại cây trồng
Năng suất (tấn/ha)

2012 2013 2014 2015 2016

Ngô 5,74 4,35 4,66 4,1 4,2

Nhãn - - - 0.03 0,3

Cỏ mulato - - 6 14 15,2

Bảng 2: Hiệu quả kinh tế của mô hình nhãn+ngô+cỏ chăn nuôi trong 5 năm sau thiết lập

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng đầu tư (triệu đồng/ha) 44,2 20 18 18 17,8

Tổng thu (triệu đồng/ha) 37,3 26,1 34,6 41,2 47,1

Lãi (Triệu đồng/ha) -6,9 6,1 16,6 23,2 29,3

Mô hình tếch+mận+cà phê+đỗ tương+cỏ chăn nuôi 

Trong mô hình này, cây lâm nghiệp và cây ăn quả đưa vào với mục đích cho nông dân thu nhập dài hạn và cây cà phê 
đã hoàn toàn thay thế cây ngô. Cỏ ghine được thiết kế trồng trên đường theo băng với khoảng cách 10m giữa các băng. 
Tếch và mận trồng cạnh băng cỏ, cứ 1 hàng tếch thì 1 hàng mận. Mật độ 204 cây/ha đối với tếch (cây cách cây 3m) và 
125 cây/ha với mận (cây cách cây 4m). Phần diện tích giữa các băng cỏ trồng cà phê với mật độ 1680 cây/ha (hàng cách 
hàng 2m, cây cách cây 1,8m). Khi cà phê chưa khép tán, đỗ tương được trồng xen.

Hình 3: Mô hình Tếch+mận+cà phê+đỗ tương+cỏ chăn nuôi sau 3 tháng (trái) và 3 năm (phải) tính từ thời điểm 
thiết lập. Ảnh: La Nguyễn, Phạm Hữu Thương

Về thu nhập, đỗ tương và cỏ là hai loại cây cho thu nhập ngay trong năm đầu. Cỏ ghine sau 1 năm cho năng suất trung 
bình 16,5 tấn/ha/năm (Bảng 3). Cà phê bói quả và cho năng suất từ năm thứ 3 (2,2 tấn/ha). Cây mận bắt đầu bói quả năm 
thứ 3 sau trồng. Cây gỗ tếch trong hệ thống cho thu hoạch khoảng năm thứ 15. Đánh chú ý là mô hình này cho ngay lợi 
nhuận từ năm thứ 2, ở mức 13,6 triệu đồng/ha và nông dân đã hoàn được vốn đầu tư ban đầu sau năm thứ 3 (44,4 triệu 
đồng) (Bảng 4). Tại năm thứ 3, mô hình này đã cho hiệu quả gấp hơn 2 lần so với trồng ngô thuần. Từ năm thứ 4 trở đi, mô 
hình có nhiều khả năng cho thu nhập cao hơn khi cây cà phê và cây mận trưởng thành cho năng suất cao và ổn định hơn.

Bảng 3: Năng suất cây trồng trong hệ thống tếch+mận+cà phê+đỗ tương+cỏ chăn nuôi trong 3 năm đầu thiết lập

Loại cây trồng
Năng suất (tấn/ha)

2014 2015 2016

Mận - - 0,08

Cà phê - - 2,2
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Loại cây trồng
Năng suất (tấn/ha)

2014 2015 2016

Đỗ tương 0,16 0,14 0,16

Cỏ ghinê 0,9 16,5 16,4

Bảng 4: Hiệu quả kinh tế của mô hình tếch+mận+cà phê+đỗ tương+cỏ chăn nuôi trong 3 năm đầu thiết lập

Chỉ tiêu 2014 2015 2016

Tổng đầu tư (Triệu đồng/ha) 44,4 13,6 14,8

Tổng thu (Triệu đồng/ha) 4,9 27,2 41,3

Lãi (Triệu đồng/ha) -39,5 13,6 26,5

Với thành quả từ hai mô hình nêu trên, có thể khẳng 
định các mô hình nông lâm kết hợp về lâu dài có hiệu 
quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng ngô thuần. Đáng 
chú ý là trong các mô hình này, cỏ chăn nuôi (ghine và 
mulato) có khả năng sinh trưởng và cho thu hoạch ngay 
cả trong mùa khô. Theo tính toán sơ bộ, một cá thể bò 
cần khoảng 30 kg cỏ/ngày để tăng 0,6 kg trọng lượng. 
Như vậy, cần khoảng 11 tấn cỏ/năm. Với năng suất từ 
14-16 tấn/ha/năm thì các hệ thống này đã đóng góp 
đáng kể cho chăn nuôi của nông hộ nhỏ. Ngoài ra, băng 
cỏ trong các hệ thống này còn giúp giảm lượng đất trôi 
theo dòng chảy trong mùa mưa đáng kể. Lượng đất 
trôi giảm 23% trong hệ thống tếch+mận+cà phê+đỗ 
tương+cỏ chăn nuôi và giảm đến 56% trong hệ thống 
nhãn+ngô+cỏ chăn nuôi so với chỉ trồng ngô.   

Từ các kết quả khả quan của các mô hình đã trình diễn, Dự án kết hợp cùng nông dân và Trạm Khuyến nông huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La triển khai mô hình nông lâm kết hợp trên tổng diện tích 50 ha tại huyện Mai Sơn. Trong mô hình này, 22.000 cây ăn quả 
các loại bao gồm nhãn + xoài + mận + bưởi + chanh + băng cỏ được đưa vào diện tích đang trồng ngô thuần nhằm gia tăng giá 
trị sản xuất trên vùng đất đang trồng ngô tại Sơn La, góp phần đáng kể vào nguồn sinh kế cho các nông hộ đang sinh sống tại đây.

Khuyến nghị thúc đẩy mô hình 
Tại các vùng miền núi, phương pháp canh tác truyền thống thường có giai đoạn bỏ hóa để đất có thời gian phục hồi tự 

nhiên độ phì nhiêu. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, hình thức sử dụng đất này khó có thể áp dụng vì người nông dân rất 
cần đất sản xuất và cần sản phẩm liên tục hàng năm. Đó cũng là lý do người nông dân đầu tư phân bón ngày càng nhiều, 
tuy nhiên, trái với mong đợi, việc tốn chi phí phân bón và cả thuốc bảo vệ thực vật dường như lại khiến năng suất cây 
trồng và lợi nhuận có chiều hướng giảm đi. Do đó, sự xuất hiện của các mô hình nông lâm kết hợp được xem là tín hiệu 
đáng mừng đối với bà con vì chi phí đầu tư không quá nhiều nhưng năng suất lại ổn định và cho thu nhập đều đặn, nhất 
là khi Dự án đã thí điểm thành công các mô hình này tại một số địa phương. Dù vậy, số lượng nông dân áp dụng mô hình 
nông lâm kết hợp trong thực tế chưa nhiều, một phần do kỹ thuật thực hiện khá tỉ mỉ, đôi khi tốn nhiều công và phức tạp 
hơn, phần vì thông tin tuyên truyền đến bà con chưa được sâu rộng, chưa có nhiều chính sách khuyến khích, thúc đẩy bà 
con. Do đó, điều quan trọng hiện nay là địa phương cần lồng ghép các mô hình nông lâm kết hợp vào chính sách phát 
triển nông nghiệp địa phương, đồng thời có chính sách hỗ trợ đầu tư (kỹ thuật, vốn, giống…) để bà con yên tâm áp dụng. 

Bên cạnh đó, cần tư vấn, hướng dẫn bà con lựa chọn các loại cây trồng trong hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp với điều kiện 
sinh thái của địa phương, giúp bà con tiếp cận được với nguồn cung cấp giống cũng như thị trường/đầu ra cho sản phẩm, đồng 
thời hỗ trợ bà con thực hiện các kỹ thuật thiết kế đường đồng mức để đảm bảo mục tiêu chống xói mòn, bảo vệ đất ở mỗi mô hình.
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Hình 4: Mô hình Nông Lâm kết hợp cảnh quan: cây ăn quả 
(nhãn, xoài, mận, bưởi, chanh)+ngô+cỏ chăn nuôi tại  

Mai Sơn, Sơn La. Ảnh: ICRAF
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