
11-Jun-20

1

Lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến

đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển địa

phương

Nguyễn Đức Tố Lưu, Phan Văn Thăng

Phần 1

Sự cần thiết lồng ghép nông nghiệp

ứng phó với BĐKH trong kế hoạch địa

phương. Các bước tiếp cận.
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Nắng mưa là chuyện của Trời?

Những ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất

nông nghiệp ở Tây Bắc

 Khô hạn trong mùa nắng nóng.

 Rét đậm rét hại.

 Mưa lớn, lũ ống, lũ quét.

 Thời vụ thất thường

 Mất đất sản xuất do sạt lở, ngập úng.

 Giảm năng suất.

 Tăng chí phí sản xuất.

 Giảm chất lượng sản phẩm.

 Tăng độ rủi ro, bấp bênh của sản xuất nông

nghiệp
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Quan điểm chiến lược ứng phó với BĐKH 

của Việt Nam

 BĐKH là thách thức nghiêm trong nhất đối với toàn nhân loại… Việt Nam coi
ứng phó với BĐKH là vấn đề có ý nghĩa sống còn.

 Ứng phó với BĐKH phải gắn liền với phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế
Cacbon thấp, tận dụng các cơ hội để đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng
lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia.

 Tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính.

 Ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của toàn hệ thống.

 Các giải pháp ứng phó với BĐKH phải có tính hệ thống đồng bộ, liên ngành, 
liên vùng, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn và các quy định
quốc tế.

 Chiến lược về BĐKH có tầm nhìn xuyên thế kỷ, là nền tảng cho các chiến lược
khác.

Chính sách BĐKH tại Việt Nam

Nghị quyết 24 của Đảng về chủ động ứng phó với BĐKH, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chiến lược quốc gia về

BĐKH 2011

Chiến lược tăng trưởng

xanh 2012

Kế hoạch hành động

quốc gia về BĐKH 2012

Kế hoạch hành động

tăng trưởng xanh 2014

Chiến lược của các

ngành kinh tế

KHHĐ của các

ngành kinh tế

Chương trình mục

tiêu quốc gia của

các ngành kinh tế

Chương trình mục

tiêu quốc gia ứng

phó với BĐKH 2008

Chương trình mục

tiêu quốc gia ứng

phó với BĐKH 2012

Kế hoạch phát triển kinh tế

- xã hội (2010 – nay)

BĐKH được tích hợp vào

Kế hoạch phát triển KTXH 

(2010 – nay)

Đề án quản lý phát thải khí nhà kính, 

quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ

cácbon
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Đóng góp dự kiến do 

quốc gia tự quyết định

(INDC)

Giảm phát

thải KNK

Thích ứng

BĐKH

Năng

lượng

Nông

nghiệp

Sử

dụng

đất

Rác

thải

Chủ động phòng

chống thiên tai và

tang cường giám

sát khí hậu

Đảm bảo an sinh 

xã hội

Ứng phó với mực

nước biển dâng và

ngập úng đô thị

Việt Nam cam kết tới năm 2030:

• Giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với

kịch bản phát triển thông thường

• Giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế.

Thích ứng của nông nghiệp trong INDC


Nông nghiệp là đối tượng rất nhạy

cảm với những thay đổi của khí

hậu và là trọng tâm của hợp phần

thích ứng trong INDC.


Ngành nông nghiệp quan tâm đến

đảm bảo an ninh lương thực và an 

sinh xã hội, hướng tới cả thích ứng

và giảm thiểu.

53%

8%

33%

6%

Energy Industrial Processes Agriculture Waste
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Bối cảnh chính sách đối với BĐKH và nông nghiệp

 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai

đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050.

 Kế hoạch xây dựng và thực hiện INDC trong ngành

nông nghiệp.

 2013: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

 Các hướng dẫn chuyên môn và các đề án liên quan

của cấp tỉnh.

Nông nghiệp thông minh ứng phó với

BĐKH

 ANLT bền vững, thông qua tăng 

trưởng sản xuất lương thực và tăng 

thu nhập, hiệu quả kinh tế; 

 Tăng khả năng thích ứng với BĐKH 

của các hệ thống sản xuất nông 

nghiệp; 

 Giảm phát thải khí nhà kính từ các

hoạt động nông nghiệp.

(FAO, 2013). 
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Bối cảnh địa phương

Ảnh hưởng gia

tăng của BĐKH 

đến nông nghiệp

và sự suy thoái

đất canh tác

Các tiến bộ kỹ thuật

và kiến thức bản địa

về nông nghiệp thân

thiện với BĐKH 

Phát triển kinh tế xã

hội ở các địa phương

trước áp lực thị

trường, sản xuất và

tiêu dùng

Các chính sách

quốc gia và tỉnh

về phát triển nông

nghiệp bền vững, 

ứng phó với

BĐKH

Nông nghiệp

thân thiện, ứng

phó với BĐKH

Vùng Tây Bắc và địa bàn dự án

 Địa phương cấp xã là cấp thực hành các chính sách.

 Ứng phó với BĐKH là một quá trình lâu dài, cần tạo được

sự thay đổi cần có kế hoạch.

 Nông nghiệp là hoạt động nhiều mặt cần có sự phối hợp tập

thể. 

 Những cải tiến về kỹ thuật canh tác ứng phó với BĐKH chỉ

có thể được nhân rộng và duy trì lâu dài nếu những thay đổi

này được đưa vào kế hoạch phát triển của địa phương.

Tại sao phải lồng ghép nông nghiệp ứng phó

với BĐKH trong kế hoạch địa phương?
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Các bước trong xây dựng kế hoạch lồng ghép

Xác định vấn đề

Xác định mục tiêu

Phân tích các bên

Tạo sự ủng hộ, liên minh

Xác định các hành động theo đối tượng

Chọn kênh truyền thông

Xây dựng kế hoạch thực hiện

Phần 2

Chủ đề và nội dung cho lồng ghép

nông nghiệp ứng phó với BĐKH ở 

thôn xã
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Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông trời trông đất, trông mây,

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng.

NGƯỜI 

NÔNG DÂN

(Mây, Đi cấy)

TRỜI

(Thể chế, chính sách)

ĐẤT

(Tư liệu sản xuất)

XÃ HỘI

(Trời yên bể lặng, 

Chân cứng đá mềm)

MÔI TRƯỜNG

(Nắng mưa, 

Ngày đêm)

Khoa học

Kỹ thuật

Văn hóa

Kinh tế
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Mô hình Làng nông dân thích ứng BĐKH

www.nature.org.vn

Quản lý, kế

hoạch

Học hỏi qua 

hành động

Nông

nghiệp

thông minh

Liên kết

chuỗi cung

ứng

Thích ứng

với BĐKH

Giảm thiểu

phát thải

Cải thiện

đời sống

Nhóm

Nông dân

thích ứng

Cán bộ

thúc đẩy

Hội nông

dân

Chính

quyền xã

Kỹ thuật nông nghiệp thân thiện với

BĐKH

 Áp dụng các giống chống chịu hạn, chịu rét.

 Nông nghiệp hữu cơ.

 Trồng lúa cải tiến SRI.

 Cải tạo vườn tạp theo hướng thâm canh, tạo

sản phẩm.

 Phát triển nghề phụ tận dụng phế thải nông

nghiệp (trồng nấm).
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Quy hoạch nông nghiệp ứng phó với

BĐKH

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

trên đất dốc.

 Quy hoạch đất sản xuất các

cây trồng vật nuôi.

Liên kết chuỗi ứng phó với BĐKH

 Liên kết sản xuất, cung ứng vật tư đầu

vào cho nông nghiệp thông minh

 Liên kết doanh nghiệp chế biến nông

sản, tận dụng phế thải nông nghiệp.

 Liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Cho đầy nồi cơm

Tôi đơm cho dễ

Tôi lễ ông trời
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SĨ

NÔNGCÔNG

THƯƠNG

Mô hình 4 nhà trong choỗi sản xuất và

cung ứng nông nghiệp

Vai trò của cấp xã trong hỗ trợ nông nghiệp ứng

phó với BĐKH ở thôn

Vai trò quản

lý, kế hoạch

Hỗ trợ năng

lực kỹ thuật

Hỗ trợ nguồn

lực tài chính và

máy móc

Thúc đẩy kết nối

thị trường
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Quản lý kế hoạch

 Thúc đẩy sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch từng vụ

sản xuất và chăn nuôi từng thôn.

 Lồng ghép các chỉ số đánh giá tác động biến đổi khí hậu CRAI 

vào báo cáo và kế hoạch phát triển thôn bản xã.

 Thúc đẩy cộng đồng tham gia vào kế hoạch sản xuất nông nghiệp

hàng năm của thôn.

 Thúc đẩy phát triển cơ chế pháp lý cho người dân tham gia trong

quá trình lập kế hoạch nông nghiệp của thôn.

www.nature.org.vn

Các chính sách phát triển ở địa phương

(1) Nhóm chính sách, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đến năm 2020;  

- Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh (2015)

(2) Nhóm chính sách và kế hoạch về phát triển nông lâm nghiệp và nông thôn

- Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiêp;  Đề án xây dựng Nông thôn mới;  Đề án phát triển khoa học 

công nghệ nông nghiệp, nông thôn

- Các Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

(3) Nhóm chính sách về xóa đói, giảm nghèo cho các khu vực, đối tượng ưu tiên

- Các chương trình 135 –II và 30A

- Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện

(4) Nhóm chính sách và kế hoạch ứng phó với BĐKH, quản lý rủi ro thiên tai

- Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh.
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Mức độ mục tiêu lồng ghép nông nghiệp
ứng phó với BĐKH cấp xã

 Kế hoạch của xã hỗ trợ cho nhân rộng các mô
hình nông nghiệp ứng phó với BĐKH hay thử
nghiệm những mô hình, kỹ thuật này.

 Kế hoạch của xã có tính đến và áp dụng những
biện pháp trong nông nghiệp phù hợp ứng phó
với BĐKH.

 Kế hoạch của xã có những cải cách cơ cấu
nông nghiệp theo hướng thích ứng với BĐKH.

 Kế hoạch của xã phối hợp các nỗ lực của các
lĩnh vực để ứng phó với BĐKH trong nông
nghiệp.

Những khó khăn khi thực hành nông

nghiệp thân thiện của người nông dân

 Thiếu hiểu biết và kiến thức về nông nghiệp

thân thiện và BĐKH dẫn đến thiếu chủ động

trong việc ứng phó, áp dụng các kỹ thuật này.

 Tập quán canh tác cũ, thiếu bền vững và thiếu

hiệu quả.

 Thiếu những bên cung cấp dịch vụ và vật tư

đáp ứng cho kỹ thuật thân thiện.

 Bị hạn chế bởi những quy định và chỉ tiêu

KTXH không phù hợp của địa phương.

 Bị hạn chế bởi sự thiếu đồng bộ trong sản xuất

về lịch mùa vụ, điều tiết nước tưới tiêu… tại

địa phương.

55%

2%
3%

4%

36%

Nguồn tiếp cận với thông tin về BĐKH 

ở cộng đồng

TV, đài Cán bộ xã

Tài liệu, tranh ảnh Tập huấn

Không biết về bđkh

(Đánh giá điểm ở Điện Biên, Sơn La, Lai Châu)
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Những khó khăn khi thực hành nông

nghiệp thân thiện của người nông dân

 Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, khó ứng phó với các biến đổi của thời tiết khí hậu.

 Sự bấp bênh của thị trường nông sản và khả năng tiêu thụ chế biến ở địa phương.

 Sự tham gia hạn chế vào lập kế hoạch làm giảm mức độ quan tâm của người dân

đối với các hỗ trợ về vốn và kỹ thuật của nhà nước.

51%
14%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Tham gia các nhóm quản lý tài nguyên, tổ chức sản xuất

Được hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật

Sự tham gia của cộng đồng trong lập kế hoạch ở cấp xã

(Đánh giá điểm tại Điện Biên, Sơn La, Lai Châu)

Phần 3
Sự tham gia của người dân trong lập kế

hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương
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Vai trò của nông dân trong ứng

phó với BĐKH

 Là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ

BĐKH trong các rủi ro thiên tai và thiệt hại về

sản xuất nông nghiệp.

 Là những người trực tiếp thực hiện những hành

động thích ứng hay giảm thiểu trong nông

nghiệp.

 Là những người nắm giữ kiến thức bản địa và

tài nguyên đất đai trong ứng phó với BĐKH qua 

nông nghiệp

Cơ sở pháp lý cho sự tham gia của cộng

đồng trong ứng phó với BĐKH

Luật Bảo vệ môi trường năm sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019:

 Điều 39: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ

môi trường, ứng phó với BĐKH trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ.

 Điều 46:

 Cộng đồng có quyền được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về

BĐKH

 Cộng đồng có trách nhiệm tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH

 Cơ quan quản lý có trách nhiệm cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt

động nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng

đồng tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH
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Cơ sở pháp lý cho sự tham gia của cộng

đồng trong ứng phó với BĐKH

Cộng đồng trong ứng phó với BĐKH được xác định trong các bộ
Luật:

 Luật phòng chống thiên tai năm 2013

 Luật thủy lợi năm 2017

 Luật tài nguyên nước năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2017

 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, sửa
đổi bổ sung năm 2018

 Đề xuất Luật biến đổi khí hậu

Mức độ tham gia của người dân

 Tham gia thụ động

 Tham gia cung cấp thông tin

 Tham gia tư vấn

 Tham gia thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng

 Tham gia trong quá trình ra quyết định

 Tham gia tự nguyện


