
 

 

TẬP HUẤN 

VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA 

PHƯƠNG 

GIỚI THIỆU 

Dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ 

bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (VOF) hướng đến việc hỗ trợ 

đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước 

những tác động của biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam. Dự án được tiến hành thông 

qua xây dựng mô hình các Làng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số địa 

phương của Sơn La và Lai Châu. 

Trong các thành phần của mô hình Làng nông nghiệp thích ứng, bên cạnh các hoạt 

động xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh thì việc đưa các kỹ thuật này và các vấn 

đề ứng phó với BĐKH vào kế hoạch, quy hoạch của thôn bản và của xã là hết sức cần 

thiết nhằm đảm bảo tính bền vững của mô hình. Để đạt được mục tiêu này thì các nhóm 

nông dân thích ứng tại các bản cũng như các thúc đẩy viên cần có những kiến thức và kỹ 

năng nhất định trong việc vận động và lồng ghép chính sách. Vì vậy Ban quản lý Hội 

nông dân tỉnh phối hợp cùng với Trung tâm Con người và Thiên nhiên tiến hành tổ chức 

đợt tập huấn ”Vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với BĐKH trong kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội địa phương”.  Nội dung cụ thể như sau: 

MỤC TIÊU TẬP HUẤN  

- Nâng cao kỹ năng vận động và lồng ghép chính sách cho đại diện các nhóm nông 

dân thích ứng tại các bản và đại diện địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm lồng ghép các vấn đề BĐKH và nông nghiệp 

thông minh vào trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của bản và xã 

cho các nhóm nông dân thích ứng. 

THỜI GIAN: 02 ngày, dự kiến ngày 10 - 11 tháng 6 năm 2020. 

ĐỊA ĐIỂM 

Tại TP. Lai Châu. Hội nông dân tỉnh lựa chọn và sắp xếp. 

HỌC VIÊN 

• Cán bộ Ban quản lý dự án VOF Hội nông dân tỉnh 

• 2 thúc đẩy viên ở 2 xã mục tiêu 

• 2 thành viên của mỗi Nhóm nông dân thích ứng của 2 thôn mục tiêu 

• Đại diện Hội nông dân 2 xã mục tiêu. 

• Cán bộ nông nghiệp xã 2 xã mục tiêu. 

GIẢNG VIÊN 

• Cán bộ dự án PanNature 

• Ban quản lý dự án Hội nông dân Lai Châu 



CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TRONG 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Ngày thứ 1 10/6/2020  

Sáng Khai mạc lớp tập huấn BQL HND tỉnh 

 Giới thiệu làm quen, đưa ra nội quy lớp tập 

huấn 

PV Thăng 

 Sự cần thiết lồng ghép nông nghiệp ứng phó 

với BĐKH trong kế hoạch địa phương. Các 

bước tiếp cận. 

NDT Lưu 

 Những hoạt động nông nghiệp ứng phó với 

BĐKH đang thực hiện ở thôn bản 

Trưởng nhóm 

nông dân bản 

 Xác định chủ đề và nội dung cho lồng ghép 

nông nghiệp ứng phó với BĐKH ở thôn 

NDT Lưu 

 Xác định nhu cầu và các lĩnh vực cần lồng 

ghép nông nghiệp thông minh với kế hoạch 

địa phương 

PV Thăng 

Chiều Quy trình lập và thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội ở địa phương (tỉnh, huyện, xã) 

Cán bộ HND 

tỉnh 

 Sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội địa phương 

NDT Lưu 

 Kỹ năng thực hành vận động lồng ghép kế 

hoạch địa phương 

PV Thăng 

Ngày thứ 2 11/6/2020  

Sáng Thăm quan mô hình nông nghiệp thân thiện ở 

gần TP. Sơn La và thực hành các kỹ năng vận 

động lồng ghép kế hoạch. 

BQL HND tỉnh 

Chiều Hướng dẫn lập kế hoạch vận động lồng ghép ở 

địa phương 

BQL HND tỉnh 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện vận động lồng 

ghép nông nghiệp ứng phó với BĐKH trong 

kế hoạch địa phương của mỗi thôn bản 

Thúc đẩy viên 

 Tổng kết tập huấn BQL HND tỉnh 

 


