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I. Những căn cứ xây dựng 
mô hình 

- Phương pháp tập huấn – khuyến nông đã 

được ADDA áp dụng và sử dụng thành công trong 

dự án CEMI theo các nguyên tắc cầm tay chỉ việc, 

nông dân dạy nông dân ngay tại ruộng vườn của 

người dân. Phương pháp này được bổ sung bằng 

phương pháp học hỏi qua hành động, trong đó tạo 

một cơ chế học hỏi cho người dân, thường xuyên 

có sự trải nghiệm và phản hồi, điều chỉnh một cách 

tích cực cho phù hợp với điều kiện thực tế của 

từng thôn, từng hộ dân. 

- Trong phân tích khung chỉ số nông nghiệp 

ứng phó với BĐKH (CRAI) đã cho thấy rằng để 

thực hiện được nông nghiệp ứng phó không chỉ là 

áp dụng rộng rãi các kỹ thuật thông minh cho từng 

loại cây trồng vật nuôi, mà còn cần có quy hoạch 

và kế hoạch phù hợp ở cấp thôn và cấp xã, ví dụ 

như vấn đề tưới tiêu thủy lợi, phân bố cây trồng 

theo sườn đất dốc,… 

- Kinh nghiệm về quản trị rừng dựa vào 

cộng đồng, thúc đẩy sự phối hợp của các bên 

tham gia trong quản lý tài nguyên thiên nhiên mà 

PanNature đã thực hiện nhiều năm nay cho thấy 

để nâng cao được vai trò của người dân trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên (rừng và đất đai) thì 

rất cần thiết hình thành tổ chức đại diện cho cộng 

đồng, làm nòng cốt, vừa để truyền tải những thông 

tin, kiến thức mới tới người dân, vừa để cùng phối 

hợp, đối thoại với các bên liên quan (chính quyền 

xã, thương lái). Do đó nhóm nông dân nòng cốt 

trong dự án CEMI sẽ tiếp tục được nâng cấp, tăng 

cường năng lực không chỉ về kỹ thuật mà còn về 

tổ chức, kiến thức pháp luật, chính sách, thị 

trường để đảm nhận vai trò hạt nhân này. 

- Kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp 

hữu cơ và hỗ trợ pháp luật cho nông dân của 

ADDA được sử dụng như một cơ hội để các mô 

hình CSA có tiếp cận thị trường tốt, sản phẩm 

được tiêu thụ với giá trị gia tăng tốt, làm cơ sở cho 

tính bền vững của các mô hình này. 

Do mô hình Làng nông nghiệp thích ứng 

BĐKH (CRFC) mang tính chất toàn diện và tập 

trung hơn mô hình CSA đã có trước đây trong dự 

án CEMI nên về địa bàn dự án sẽ chỉ lựa chọn một 

số ít thôn tiêu biểu mà thông qua quá trình đánh 

giá và kết quả thực hiện của dự án CEMI cho thấy 

có điều kiện tốt để thử nghiệm mô hình mới này 

và tiêu biểu cho các vùng sinh thái kinh tế nông 

nghiệp đã xác định. 

II. Mục đích của mô hình  
Nâng cao năng lực của cộng đồng ứng phó 

với BĐKH và phát triển nông nghiệp bền vững dựa 

 



vào tổ chức xã hội của nông dân ở cấp thôn bản 

với cách tiếp cận tổng hợp về kỹ thuật, phát triển 

tổ chức, vận động chính sách địa phương. 

Người nông dân trong thôn bản đóng vai trò 

quan trọng trong mô hình này thông qua: 

- Lựa chọn nhóm đại diện cho mình thông 

qua bầu chọn Nhóm nông dân thích ứng. Số 

lượng người trong nhóm này khoảng 10 người, 

chiếm khoảng 10% số hộ gia đình của toàn thôn.  

- Được quan sát và thực hành trên những 

mô hình canh tác có đủ quy mô ứng phó với BĐKH 

ngay tại thôn bản của mình.  

- Tham gia góp ý trong các đợt tham vấn và 

thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm của thôn 

và xã. 

- Hưởng lợi ích từ việc cải thiện tiếp cận thị 

trường nhờ hoạt động của Nhóm nông dân thích 

ứng (FRG). 

III. Mô tả mô hình 
Mô hình Làng nông nghiệp thích ứng với 

BĐKH (CRFC) được giới thiệu và thử nghiệm 

trong dự án VOF như một nền tảng cho các vấn 

đề lồng ghép ứng phó với BĐKH trong các tiến 

trình lập kế hoạch phát triển ở địa phương nhằm 

cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an toàn môi 

trường và nâng cao vai trò cuẩ người dân trong 

việc tham gia lập các kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội ở cấp cơ sở. Khái niệm CRFC được hiểu 

một cách rộng hơn là một mô hình thuần túy về kỹ 

thuật áp dụng nông nghiệp thích ứng với BĐKH 

(CSA). Phương pháp tiếp cận cảnh quan và ý 

tưởng về xây dựng hệ thống quản trị tốt đối với tài 

nguyên thiên nhiên được kết hợp trong mô hình 

CRFC, bao gồm 4 thành tố tương tác sau: 

1) Học hỏi qua hành động 
Các thôn mục tiêu của dự án sẽ được thúc đẩy 

để hình thành những cộng đồng học tập thông qua 

việc tập huấn và thực hành thực tế, trao đổi các 

kinh nghiệm mang tính học hỏi cho các phương 

pháp ứng phó với BĐKH ngay trên mảnh ruộng 

của người dân. Những thành viên cấp tiến cho học 

hỏi và chia sẻ là nhóm Nông dân thích ứng (FRG) 

sẽ được thành lập bằng cách nâng cấp những 

nhóm nông dân sở thích hiện có nhằm có vai trò 

đại hiện cho cộng đồng trong việc lập kế hoạch và 

vận động thay đổi. 

Các hoạt động xây dựng năng lực sẽ được 

tiến hành cho các nhóm FRG và cán bộ Hội nông 

dân địa phương về kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, 

truyền thông cộng đồng, chính sách nông nghiệp 

và các văn bản pháp luật về ứng phó với biến đổi 

khí hậu tại các thôn bản qua việc áp dụng phương 

pháp đào tạo có sự tham gia. Để nâng cao kiến 

thức nông nghiệp và kỹ năng thực hành cho các 

thôn bản này, các lớp Đào tạo giảng viên nguồn 

(TOT) sẽ được tổ chức theo từng cụm xã (được 

xác định cụ thể theo các vùng kinh tế sinh thái) cho 

các cán bộ khuyến nông và các thành viên chủ 

chốt của các nhóm FRG. Tổ chức thăm quan học 

tập các mô hình CSA tại các tỉnh phía Bắc Việt 

Nam là một nội dung quan trọng khác để nâng cao 

nhận thức và xây dựng năng lực cho các nhóm 

nông dân thích ứng về lĩnh vực này. 

Ngoài việc đào tạo thường xuyên và thăm 

quan học tập, dự án sẽ hỗ trợ các buổi họp hàng 

tháng của các thành viên nhóm FRG nhằm chia 

sẻ kinh nghiệm, các kiến thức thu được từ các lớp 

tập huấn cũng như việc áp dụng vào thực hành 

của bản thân tại thôn mình. Các nhóm FRG sẽ tổ 

chức họp thôn/bản hàng quý để trao đổi thông tin 

và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thân thiện với 

môi trường, chia sẻ kinh nghiệm và những bài học 

rút ra, và cũng đồng thời ghi nhận các ý kiến từ 

nông dân trong việc lập kế hoạch và triển khai kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp trong thôn bản mình. 

2) Tham gia lập kế hoạch và quy hoạch  
Dự án thúc đẩy sự tham gia của tất cả các 

nông dân trong việc ra quyết định và trao quyền 

cho người dân địa phương trong việc quy hoạch, 

lập kế hoạch, giám sát và đánh giá sản xuất nông 

nghiệp tại thôn bản. Trọng tâm của sự tham gia 

của cộng đồng trong quản trị nguồn tài nguyên 

nông nghiệp địa phương là việc phát triển có sự 

tham gia và triển khai các kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội hàng năm của xã với những mục tiêu cụ 

và hoạch định cụ thể cho từng thôn bản. Các FRG, 

đại diện cho cộng đồng dân cư thôn bản, tham gia 

vào tiến trình xây dựng, thảo luận, phê duyệt, phân 

công và thực hiện các kế hoạch này, nhằm hướng 

tới những nhu cầu và lợi ích của người dân địa 

phương trong việc ứng phó với các tác động của 

biến đổi khí hậu tại địa phương mình. 

Chỉ số nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí 

hậu (CRAI) được đã được thiết kế và thử nghiệm 

trong dự án CEMI sẽ được sử dụng làm bộ khung 

phân tích các khía cạnh khác nhau của ứng phó 

với BĐKH tại địa phương, qua đó sẽ chỉ ra các vấn 

đề và cung cấp các giải pháp trong tiến trình hoạch 



định của thôn bản trong sản xuất nông nghiệp của 

cộng đồng. 

3) Sản xuất nông nghiệp thông minh thích 
ứng với BĐKH 

Các phương pháp và kỹ thuật canh tác thân 

thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp 

(CSA) sẽ được nông dân chấp nhận và áp dụng 

rộng rãi trong cộng đồng. Việc áp dụng CSA giúp 

nâng cao khả năng thích nghi của cộng đồng với 

biến đổi khí hậu cũng như góp phần giảm phát thải 

khí nhà kính trong lĩnh vực này. CSA có thể được 

tiếp cận ở các cấp độ khác nhau. Liên minh học 

tập sinh thái nông nghiệp Đông Nam Á (ALiSEA) 

đã chỉ ra sáu bộ phận cấu thành của nông nghiệp 

bền vững, ví dụ hệ thống tích hợp vườn lương 

thực, chăn nuôi thủy sản hay nông lâm kết hợp. 

Các kỹ thuật và mô hình CSA sẽ đặc biệt được 

đẩy mạnh áp dụng trên những diện tích canh tác 

cây trồng và chăn nuôi trong các thôn bản thông 

qua các lớp Huấn luyện nông dân (FFS) triển khai 

bởi các nhóm FRG. Việc điều phối các hoạt động 

nông nghiệp khác nhau cũng sẽ được xem xét, 

bao gồm một số các vấn đề then chốt trong việc 

cải thiện cơ sở vật chất trong sản xuất nông 

nghiệp tại thôn bản, thông qua huy động nỗ lực và 

đóng góp của nông dân trong thôn qua các nhóm 

FRG và chính quyền xã. 

Cuối dự án sẽ có một bản đánh giá về tính bền 

vững theo công cụ chỉ số CRAI cho từng thôn bản 

thuộc địa bàn dự án. Các phương pháp thực hành 

tốt nhất và những bài học rút ra của mô hình CRFC 

sẽ được tài liệu hóa trong các báo cáo và tóm tắt 

chính sách để chia sẻ và nâng cao năng lực. 

4) Tiếp cận thị trường cung ứng 
Dự án hỗ trợ nông dân địa phương phát triển 

quan hệ đối tác và hợp tác với các nhà cung cấp 

công cụ sản xuất nông nghiệp hoặc người mua 

sản phẩm để đảm bảo cung cấp hiệu quả và tiếp 

cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp 

quan trọng từ cộng đồng. 

Phương pháp sản xuất theo chuỗi sẽ được áp 

dụng bằng cách phân tích các sản phẩm nông 

nghiệp thế mạnh của từng thôn để xác định các 

điểm yếu trong chuỗi cung ứng và cải thiện mối 

quan hệ giữa các bên liên quan. Ưu tiên sẽ được 

dành cho việc sản xuất sản phẩm áp dụng các kỹ 

thuật, phương pháp canh tác nông nghiệp thông 

minh gắn với bảo vệ môi trường. Bằng cách làm 

này dự án có thể đảm bảo rằng việc sản xuất nông 

nghiệp thân thiện với môi trường được bền vững 

và hiệu quả với nông dân. Dự án cũng hỗ trợ các 

sáng kiến của nông dân cho phát triển dịch vụ và 

tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm an toàn 

và thân thiện với môi trường. 

Mô hình cộng đồng nông dân ứng phó biến đổi 

khí hậu CRFC không chỉ hướng đến phạm vi thích 

ứng và giảm thiểu mà còn nâng cao sinh kế cho 

người dân địa phương thông qua sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả bền vững. 

Mô hình Làng nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu CRFC 
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