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Mức độ lồng ghép các vấn đề biến đổi

khí hậu và sự tham gia của nông dân

trong các chính sách của địa phương

(thôn, xã)

❖ Theo quy định có 7 bước lập kế hoạch tại bản, 

xã

➢ Bước 1: Công tác chuẩn bị phối hợp các ngành

các ấp tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội theo hướng dẫn có sự tham gia

cộng đồng; 

➢ Bước 2: Thu thập thông tin cho dự thảo kế

hoạch;
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➢ Bước 3: Tổng hợp thông tin xây dựng khung

tham vấn và dự thảo phát triển kinh tế xã hội;

➢ Bước 4: Tổ chức hội nghị lập kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội

➢ Bước 5: Thống nhất kế hoạch với Đảng ủy, Hội

đồng nhân dân xã và báo cáo Phòng Tài chính kế

hoạch Huyện;

➢ Bước 6: Cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội và phản hồi cộng đồng;
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➢ Bước 7: Trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế

hoạch và triển khai thực hiện

❖ Tuy nhiên qua quá trình điều tra cơ bản tại hai xã

mục tiêu của dự án việc xây dựng kế hoạch phát

triển kinh tế xã hội của xã được tiến hành dựa trên

các chỉ tiêu của huyện giao và thông qua 4 bước

chính:

➢ Bước 1 (Chỉ tiêu dự kiến): Trong khoảng thời gian

tháng 5 huyện dựa trên cơ sở báo cáo năm trước, chỉ

tiêu của tỉnh giao xây dựng chỉ tiêu dự kiến cho xã và

gửi chỉ tiêu này cho xã để xã chỉnh sửa, bổ sung hoàn

thiện. Khi xã nhận được các chỉ tiêu dự kiến từ

huyện sẽ chia theo các mảng hoạt động để phân cho

các bộ phận xây dựng và hoàn thiện đồng thời dựa

trên báo cáo năm trước của các bản, tình hình thực

tế trong 6 tháng đầu năm xây dựng chỉ tiêu dự kiến

cho bản và gửi xuống bản để bản điều chỉnh bổ sung.
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➢ Bước 2 (Xây dựng dự thảo kế hoạch): Trong khoảng

thời gian từ tháng 7 tới tháng 10, bản sẽ tiến hành

họp bản để thu thập các số liệu về diện tích sản xuất, 

các loại cây trồng vật nuôi và các số liệu khác theo

yêu cầu của xã để gửi lên xã. Tại xã cán bộ văn

phòng ủy ban sẽ tổng hợp các số liệu từ các phòng

ban và bản gửi lên để xây dựng bản dự thảo kế

hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của xã. 

Ban lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã sẽ xét

duyệt, chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch

này trước khi gửi lên huyện. 

➢ Bước 3 (Kế hoạch năm): Dựa trên bản dự thảo kế

hoạch của xã gửi lên huyện sẽ điều chỉnh trên cơ sở

hài hòa giữa chỉ tiêu của tỉnh giao và chỉ tiêu của xã đề

xuất. Trong khoảng thời gian này (tháng 10 tới tháng

12) giữa huyện và xã có sự trao đổi qua lại để thống

nhất định mức các chỉ tiêu và đưa ra bản kế hoạch

cuối cùng
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➢ Bước 4 (Phân bổ kế hoạch): Đầu tháng 1 xã sẽ có bản

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm do huyện

phê duyệt. Dựa trên bản kế hoạch này xã sẽ tiến hành

phân bổ lại các chỉ tiêu cho bản thông qua hội nghị tổng

kết các hoạt động năm trước và phương hướng hoạt

động năm sau. Tại đây đại diện bản có quyền tham gia

góp ý chỉnh sửa các chỉ tiêu xã phân bổ. Sau hội nghị

của xã bản sẽ tiến hành hội nghị tổng kết năm và

phương hướng năm sau của bản để triển khai các chỉ

tiêu xã giao xuống cho các ban ngành đoàn thể, người

dân trong bản thực hiện.

❖ Sơ đồ quá trình lập kế hoạch phát triển KTXH hàng

năm và Mức độ lồng ghép BĐKH trong kế hoạch nông

nghiệp của xã. 

Chỉ tiêu dự kiến Dự thảo kế hoạch Kế hoạch năm Phân bổ kế hoạch

Tháng 6 Tháng 10 Tháng 12 Tháng 1

- Chỉ tiêu của tỉnh

- Báo cáo năm

trước

Huyện

Xã

Bản

Huyện

Xã

Bản

Huyện

Xã

BảnNhóm nông dân thích

ứng

Cộng đồng bản
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✓ Việc lồng ghép các vấn đề BĐKH vào trong kế hoạch

nông nghiệp xã gần như chưa có vì việc xây dựng kế

hoạch cần theo mẫu và các tiêu chí của huyện giao. 

Đồng thời việc lồng ghép các vấn đề BĐKH vào trong

kế hoạch cũng cần một nguồn lực tài chính hỗ trợ nhất

định. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã

chỉ có các hoạt động về giảm thiểu thiên tai liên quan

đến mưa bão, lụt lội, sạt lở. Và phần giảm thiểu chủ

yếu tập chung vào cơ sở vật chất và con người, lĩnh vực

sản xuất nông nghiệp ít được nhắc đến.

❖ Hiện trạng tham gia của nông dân vào quá trình lập

kế hoạch (ở hai bản mục tiêu cảu dự án)

➢ Đa số người dân không biết tới kế hoạch phát triển
sản xuất hàng năm của bản, một số hộ biết nhưng chỉ
tham gia ở mức độ cùng cấp thông tin về nông nghiệp
của hộ mình, việc xây dựng kế hoạch này chủ yếu do 

ban quản lý bản thực hiện mà cụ thể là bí thư và
trưởng bản.
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❖ Sự tham gia của người dân vào lập kế hoạch
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➢ Người dân không nhận thức được về vai trò của mình

trong việc tham gia vào xây dựng kế hoạch sản xuất

của bản, xã. Họ mặc định công việc này là của Ban 

quản lý bản và UBND xã, không liên quan gì đến

người dân và người dân không có quyền tham gia vào

hoạt động này. Điều này được thể hiện qua ý kiến của

người dân về đơn vị đại diện cho mình tham gia vào

hoạt động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

của bản và xã.
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ĐƠN VỊ ĐẠI ĐIỆN CHO NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐƯA Ý KIẾN GÓP Ý XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT
TRIỂN SẢN XUẤT TẠI BẢN

BQL bản

Hội, ban ngành

Đại biểu nhân dân

Tổ nhóm

❖ Truyền thông về biến đổi khí hậu tại xã, bản

➢ Các hoạt động tuyên truyền chủ yếu về nội dung môi

trường nói chung như xây dựng thùng đựng vỏ thuốc

bảo về thực vật tại đồng ruộng, các hoạt động tuyên

truyền vệ sinh thôn xóm, tuyến đường phụ nữ tự

quản….
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➢ Các hoạt động này chủ yếu do đoàn thanh niên và

hội phụ nữ, Hội Nông dân phát động. Hoạt động

truyền thông cụ thể về nội dung BĐKH tại xã, bản

gần như không có

➢ Thảo luận
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➢ Nội dung thứ nhất: các bước lập kế hoạch tại xã

➢ Nội dung thứ hai: Công tác truyền thông về biến

đổi khí hậu ở xã được triển khai như thế nào


