HỘI THẢO
Xây dựng năng lực cộng đồng thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long
Cần Thơ, ngày 28 tháng 12, năm 2017

BỐI CẢNH
Cộng đồng dân cư tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động
đang gia tăng do hậu quả của biến đổi khí hậu và các dự án đập thuỷ điện trên sông Mê Kông. Nước biển dâng,
xâm nhập mặn, ô nhiễm đất và nước, suy thoái các hệ sinh thái và biến đổi dòng chảy đang ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sinh kế của người dân trong vùng. Tuy nhiên, phần lớn cư dân tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là
nông dân và thế hệ thanh niên, vẫn còn hạn chế trong khả năng thích ứng với biến đổi môi trường và khí hậu.
Thách thức này một phần là do hầu hết các cộng đồng trong khu vực dễ xảy ra thiên tai vẫn đang ở trong tình
trạng chưa phát triển, trình độ dân trí thấp và vì thế thường bị động trong ứng phó với các tai biến tự nhiên như
hạn hán và sạt lở. Sự thiếu hụt chiến lược xây dựng năng lực cho cộng đồng rõ ràng đã hạn chế hiệu quả của các
chính sách chung về đối phó với các thay đổi môi trường trong khu vực. Trong khi các cơ quan chính phủ cùng giới
học viện đang thực hiện nhiều nỗ lực để giúp đỡ cộng đồng địa phương bằng cách trang bị kiến thức và kỹ thuật
mới, vẫn nhiều khoảng trống trong hướng tiếp cận xây dựng và phát triển năng lực cộng đồng địa phương về ứng
phó các thách thức đe dọa nỗ lực phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mặc dù nông dân và ngư dân không hề được đào tạo chính quy về khoa học môi trường, những am hiểu theo lối
kinh nghiệm được đút kết và kiểm nghiệm qua nhiều thế hệ cung cấp nhiều thông tin và dữ liệu đang giá cho giới
khoa học hàn lâm. Sự tìm tòi, nghiên cứu các hướng đi mới giúp xóa bỏ khoảng cách giữa các nghiên cứu khoa
học trên lý thuyết và thực tế, đồng thời khai thác thế mạnh của người dân, những người luôn có ham muốn khám
phá nhằm cải thiện cuộc sống – một yêu cầu quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu. Sự quan tâm đặc biệt đến các
diễn biến môi trường và các kinh nghiệm tích lũy của họ vì vậy luôn có ảnh hưởng đến định hướng khoa học.
Thêm vào đó, một số mô hình sản xuất thành công do nông dân địa phương ở ĐBSCL xây dựng và tạo cảm hứng
đã chứng minh kiến thức và kinh nghiệm của họ có giá trị như thế nào trong việc giúp tự thích ứng hiệu quả với
bối cảnh môi trường thay đổi. Những câu chuyện thành công của họ cho thấy rằng kiến thức bản địa nên được
nhìn nhận và là một phần quan trọng trong tiếp cận phát triển thích ứng biến đối khí hậu ở quy mô rộng hơn.
Trong bối cảnh tiếng nói của cộng đồng địa phương vẫn còn rất hạn chế trong quá trình hoạch định chính sách,
các nhà quản lý và giới nghiên cứu cần trao quyền cũng như lắng nghe các quan ngại, kinh nghiệm của họ trong
ứng phó với các vấn đề mà họ đang phải trực tiếp đối mặt.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC
-

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Diễn đàn Môi trường Mekong (MEF)
Viện Quản lý Đông Tây (East West Management Institute – EWMI)
Trường Đại học Cần Thơ

MỤC TIÊU
(i)

Tìm kiếm và nâng cao năng lực cho các nhà hoạt động xã hội và các chuyên gia trẻ có quan tâm, đam mê
nghiên cứu và đưa tin liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu.

(ii)

Nhận diện và đánh giá các mô hình thích ứng với khí hậu hiệu quả, khả thi để giới thiệu và phổ biến trong
cộng đồng. Các câu chuyện thành công được giới thiệu tại hội thảo sẽ góp phần cho thấy triển vọng để
các nhà nghiên cứu và nông dân có thể hợp tác nhằm chọn lọc và phát triển các mô hình kinh tế mới
thích ứng với bối cảnh môi trường đang biến đổi mau chóng như hiện nay.

(iii)

Xây dựng và tăng cường năng lực cộng đồng bằng cách kết nối và thúc đẩy trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh
nghiệm giữa các đại biểu tham dự bao gồm nhà giới học giả, cán bộ địa phương, đại diện cộng đồng, và
các chuyên gia trẻ.

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO:
Chương trình bao gồm 3 chủ đề chính với các vấn đề cụ thể:
1.
2.
-

Tác động của biến đổi môi trường ở cấp địa phương (xã, huyện, tỉnh)
Tác động của biến đổi khí hậu và đập thuỷ điện trên sông Mekong đối với sinh thái và môi trường.
Tác động của biến đổi khí hậu và đập thuỷ điện trên sông Mekong đối với sinh kế và trật tự xã hội.
Chia sẻ kiến thức và xây dựng năng lực cộng đồng địa phương
Các câu chuyện thành công của cộng đồng đại phương trong việc thích ứng với thay đổi về môi trường.
Các bất lợi và thách thức của việc xây dựng năng lực cộng đồng địa phương.
Vai trò của thanh niên và chuyên gia trẻ trong phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa
dạng sinh học trong khu vực ĐBSCL.
3. Định hình hướng tiếp cận mới trong thích ứng biến đổi môi trường và nhận diện các nguy cơ mới
- Sử dụng công nghệ GIS/bản đồ để đánh giá, giám sát và quản lý tai biến môi trường
- Bảo tồn thiên nhiên bằng kỹ thuật số
- Giáo dục cộng đồng và học tập chuyển đổi (T-learning)
- Nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh
- Chuyển đổi sinh kế hộ gia đình
- Đánh giá các hiểm họa và nguy cơ tiếp theo từ các dự án kinh tế ở địa phương

ĐẠI BIỂU: 40 đại biểu đến từ giới học viện, đại diện các tổ chức dân sự và thanh niên địa phương, cộng đồng, cơ
quan truyền thông, và sinh viên đại học.

PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC:
-

Poster và thuyết trình;
Đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu;
Cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI:
-

Tạo dựng mạng lưới Khoa học dân sự kết nối nông dân và thanh niên địa phương với các nhà khoa học và
chuyên gia trẻ tuổi, và cuối cùng gắn kết họ với MEF;
Tạo cảm hứng và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ có triển vọng;
Các kết quả sau hội thảo và các phân tích dựa trên nghiên cứu thực tế sẽ được đăng tải trên website của
MEF, các đơn vị đồng tổ chức và các phương tiện truyền thông của chính phủ nhằm đóng góp cho các quá
trình xây dựng chính sách ở các cấp độ khác nhau.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG:
Họn chót nộp đề cương nghiên cứu
Thông báo chấp thuận đề cương
Ngày hội thảo

15/12/2017
20/12/2017
28/12/2017

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:
28/12/2017
8:00 – 8:30
8:30 – 8:50

8:50 – 10:00

Chương trình Hội thảo
Hội trường Khoa Môi trường – Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ký đại biểu
Phát biểu chào mừng
- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ
- Ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc Pan Nature
Chụp ảnh lưu niệm
Phiên toàn thể: Biến đổi môi trường ở ĐBSCL – Nguyên nhân, thực trạng và các tác động
Chủ tọa: Ông Trịnh Lê Nguyên và PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí
Các tham luận:

Tác động của hoạt động phát triển và đầu tư lên ĐBSCL
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature
Biến đổi môi trường ở ĐBSCL: Nguyên nhân nội tại và nhận thức, ứng phó của cộng đồng
địa phương
Nhóm nghiên cứu Dự án T-learning/UNESCO-Paris ĐBSCL (2017-2019)

10:00 – 10:15
10:15 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 15:15
15:15 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 16:30
16:30 – 17:00

Chia sẻ từ Đại diện EWMI tại Việt Nam
Hỏi đáp và thảo luận mở
Nghỉ giải lao
Phần 1: Chia sẻ của các nông dân có mô hình sinh kế thành công
Người trình bày: 3 hộ dân có mô hình sinh kế thành công và bền vững
Bình luận:
- PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí (ĐH Cần Thơ)
Tiệc trưa kết nối
Phần 2: Thuyết trình và bảo vệ đề cương nghiên cứu
Người thuyết trình: 4 đề cương nghiên cứu được chọn (15 phút/1 báo cáo)
Phản biện và hướng dẫn nghiên cứu:
- PGS. TS. Nguyễn V. Châu Ngân (ĐH Cần Thơ)
- TS. Nguyễn Đình Giang Nam (ĐH Cần Thơ)
- NCS. Nguyễn Minh Quang (Viện ISS-Hà Lan)
Phần 3: Thuyết trình và bảo vệ đề cương dự án CBOs
Người thuyết trình: 3 đề cương từ CBOs (10 phút/báo cáo)
Phản biện và hướng dẫn:
-Trịnh Lê Nguyên (Pan Nature)
-NCS. Nguyễn Minh Quang (Viện ISS – Hà Lan)
Nghỉ giải lao
Phần 4: Thảo luận và hợp tác
Làm việc nhóm:
- Nhóm 1: Chỉnh sửa và xây dựng các đề xuất nghiên cứu
-Nhà nghiên cứu trẻ,
-Cán bộ hướng dẫn khoa học
- Nhóm 2: Chỉnh sửa và xây dựng các dự án CBOs
-Thành viên dự án CBOs
-Cán bộ hướng dẫn
Điều phối: Trịnh Lê Nguyên (Pan Nature)
Phần 4: Thảo luận và hợp tác (tiếp theo)
Trình bày nhóm
Điều phối: Trịnh Lê Nguyên
Nghỉ giải lao và bình chọn giải
Giao lưu đơn vị tài trợ - báo chí – cộng đồng
Công bố giải thưởng hỗ trợ nghiên cứu
- 4 nghiên cứu xuất sắc: $300/đề tài
- 2 dự án cộng đồng xuất sắc: $700-800/dự án

