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Dự án tăng cường tiếng nói và năng lực của các

đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi thực hiện ấn phẩm này. 



Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với
biến đổi khí hậu (BĐKH) được giới thiệu
và thử nghiệm trong dự án “Tăng cường
tiếng nói và năng lực của các nhóm
nông dân dân tộc thiểu số dễ bị tổn
thương trong ứng phó biến đổi khí hậu
tại Tây Bắc Việt Nam (VOF)”. Dự án do
Hiệp hội tổ chức xã hội dân sự Đan
Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức
phát triển nông nghiệp Đan Mạch châu
Á (ADDA) và do Trung tâm Con người và
Thiên nhiên (PanNature) điều phối, thực
hiện cùng Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Lai
Châu. Địa bàn được lựa chọn là 6 bản
nằm trên 6 huyện thuộc hai tỉnh Sơn La,
Lai Châu trong thời gian từ năm 2020
đến năm 2022. 

G I Ớ I  T H I Ệ U

Điểm mấu chốt của dự án là thúc đẩy sự
hình thành các nhóm nông dân nòng cốt ở
mỗi bản, qua đó hỗ trợ bà con lựa chọn và
áp dụng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu,
vừa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và
phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó
biến đổi khí hậu, vừa nâng cao thu nhập cho
người dân từ các phương thức canh tác,
chăn nuôi bền vững. Đáng chú ý là dự án
không chỉ dừng ở các mô hình kỹ thuật mà
còn tập huấn, hỗ trợ các hộ dân tại 6 bản
cách tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra
cho sản phẩm, đồng thời tham gia góp ý, xây
dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế
- xã hội ở cấp cơ sở. Chính cách tiếp cận
tổng hợp nhưng linh hoạt, lấy người dân làm
trung tâm đã góp phần nâng cao tiếng nói,
vai trò của người dân, giúp người dân tự tin
hơn trong sản xuất, đóng góp chính sách và
ứng phó biến đổi khí hậu. 
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Trong ba năm triển khai dự án, PanNature và Hội Nông dân hai tỉnh đã đồng hành mật
thiết cùng 6 Nhóm nông dân thích ứng tại 6 bản thông qua hàng loạt các hoạt động nối
tiếp, từ tập huấn, nâng cao nhận thức, thực hành mô hình, tìm kiếm đầu ra cho nông
sản cho tới thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình đóng góp chính sách ở
cấp cơ sở. Ở mỗi một hoạt động hoặc giai đoạn, các nhóm đều đạt được những kết quả
nhất định, các thành viên cũng tiến bộ từng ngày, về cả nhận thức và kỹ năng sản xuất.
Chính điều này đã giúp bà con ngày càng nâng cao sự tự tin trong sản xuất kinh tế và
tích cực tham gia vào các hoạt động chung tại địa phương. 

          



Ủ phân

Sơ đồ các mô hình sản xuất nông nghiệp ở bản Phé A.

Từ nguồn dự án hỗ trợ 50% và đóng góp tự nguyện 50%, Nhóm thống nhất mua một
con bò đực giống Badmam để cải tạo chất lượng đàn bò tại bản. Trong chăn nuôi bò
thịt, bò sinh sản, ngoài cỏ được lấy trên nương, chuối trồng quanh nhà, Nhóm quyết
định chuyển đổi các diện tích lúa một vụ bị ngập úng không thường xuyên, năng suất
thấp sang trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn. Với bài toán thức ăn trong mùa đông,
Nhóm tiến hành ủ thức ăn chăn nuôi từ các nguồn phụ phẩm và cỏ. Còn để giải quyết
vấn đề chất thải gia súc, Nhóm vận động người dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm
sàn nhà và ủ phân chuồng bằng chế phẩm sinh học. Nguồn phân hữu cơ này lại quay
trở lại hỗ trợ mô hình trồng cỏ và các cây trồng khác như một chu trình khép kín, góp
phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.

Với mục tiêu cải tạo đàn bò dé (kích thước nhỏ, tăng trưởng chậm) tại bản, Nhóm
nông dân thích ứng bản Phé A lựa chọn 01 mô hình chính là nuôi bò thịt, bò sinh sản
và 04 mô hình phụ gồm: ủ phân, ủ thức ăn chăn nuôi, trồng cỏ và nuôi bò đực giống

Nuôi bò thịt, bò
sinh sản, dê

Ủ thức ăn chăn nuôi

Bò đực giống
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 MÔ HÌNH NUÔI BÒ THỊT Ở BẢN PHÉ A, XÃ TÔNG CỌ, HUYỆN THUẬN CHÂU, 
TỈNH SƠN LA

Trồng cỏ,
chuối siêu đẻ

Hoạt động của Nhóm nông dân thích ứng



Với việc tiêu thụ sản phẩm, Nhóm hình thành các
tổ liên kết tiêu thụ sản phẩm thịt từ bò, dê. Các
đầu mối tiêu thụ được chia sẻ công khai để các
hộ chủ động liên hệ khi cần, giá bán cũng được
thống nhất nhằm tránh bị thương lái ép giá, thậm
chí một số hộ chủ động bán hàng qua mạng xã
hội hoặc liên hệ trực tiếp với lò mổ thay vì qua
thương lái. 

03

Riêng trong các hoạt động cộng
đồng, Nhóm hoạt động rất năng
nổ. Do các thành viên Ban quản
lý bản đều tham gia Nhóm nên
việc xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của bản
được trao đổi rộng hơn, nhiều
thành viên cộng đồng tham gia
hơn thay vì chỉ trưởng bản và
bí thư bản xây dựng như trước.
Đặc biệt, từ thực tế sản xuất,
Nhóm vận động thành công
UBND xã Tông Cọ đồng ý cho
bản chuyển đổi diện tích lúa
một vụ bị ngập úng không
thường xuyên với năng suất
thấp sang trồng cỏ voi phục vụ
chăn nuôi. Hoạt động di dời
chuồng trại ra khỏi gầm sàn của
Nhóm cũng tác động tới kế
hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của xã. UBND xã đã thực
hiện các biện pháp tuyên
truyền, vận động cộng đồng
đẩy nhanh việc di dời chuồng
trại ra khỏi gầm sàn để đảm bảo
vệ sinh môi trường và bảo vệ
sức khỏe người dân.



Cải tạo giống bò: Bò đực giống Badman khi

lai tạo có thể tạo ra đàn bò phát triển nhanh
hơn, có trọng lượng lớn hơn. Đặc biệt, việc
nuôi bò đực giống giúp rút ngắn thời gian
nuôi và thải lượng chất thải ít hơn, chưa kể
nguồn thu từ dịch vụ phối giống bò cho các
hộ có nhu cầu có thể lên tới 4.000.000
đồng/tháng.

Phát triển đàn dê: Với nguồn thức ăn dồi dào, Nhóm được dự án hỗ trợ 30 con dê,

nuôi theo hình thức vốn tập thể nhưng giao cho một hộ nuôi và có cơ chế chia sẻ lợi
ích giữa Nhóm và hộ. Trong lứa nuôi đầu, Nhóm thu lãi 5.000.000 đồng với lãi sau
hai tháng nuôi là 15.000.000 đồng/con. Số dê chết do dịch bệnh là 4 con. Đến lứa
tiếp theo, Nhóm tái đầu tư với tổng số 40 con giao cho 10 hộ nuôi (trung bình 4
con/hộ, nuôi với mục đích sinh sản). Sau một năm, hiện đàn dê đã bắt đầu sinh sản
với số dê con tăng thêm là 18 con.

 Nuôi bò thịt, bò sinh sản: Ở mô

hình này, các thành viên được tập
huấn các kỹ thuật về xây dựng
chuồng trại, chăm sóc bò, phòng
chống dịch bệnh. Do bản Phé A
nằm trong vùng trũng nên thường
xuyên bị ngập lụt. Các kỹ thuật
chăn nuôi được tập huấn được điều
chỉnh để phù hợp với đặc điểm này,
nhờ đó, đàn bò của Nhóm phát
triển tốt, tránh được dịch bệnh so
với trước. Bên cạnh việc tập huấn
kỹ thuật, dự án cũng hỗ trợ các hộ
vật liệu xây chuồng trại để thúc
đẩy việc di dời trâu, bò ra khỏi gầm
sàn. 10 hộ trong Nhóm được hỗ trợ
tấm lợp, xi măng và 10 hộ cũng đầu
tư thêm kinh phí để xây chuồng
mới cho bò, dê ở khu vực xa nhà.
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Hiệu quả mô hình



Chuyển đổi lúa bị ngập nước sang trồng cỏ làm thức ăn chăn

nuôi: Từ thực tế chăn nuôi cần nguồn thức ăn chủ động và

do diện tích lúa một vụ của bản thường xuyên bị ngập, các
thành viên trong Nhóm đã vận động thành công chính
quyền xã Tông Cọ cho phép chuyển đổi diện tích lúa bị ngập
sang trồng cỏ. Trước đó, Nhóm tổ chức họp bản để lấy ý
kiến người dân. Sau khi thống nhất, Nhóm và bản gửi đề
xuất lên UBND xã, mời lãnh đạo xã mục sở thị diện tích lúa
ngập úng, đồng thời tổ chức họp bản để lãnh đạo xã lắng
nghe ý kiến người dân. UBND xã đã đồng ý chuyển đổi 6 ha
diện tích lúa một vụ của 42 hộ đổi sang trồng cỏ nhằm đáp
ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi cho 300 con bò hoặc 4.500
con dê.

Ủ phân: Ngay sau khi được tập huấn, 10 hộ trong Nhóm đã

được hỗ trợ men vi sinh để ủ phân từ nguồn chất thải chăn
nuôi. Định kỳ 3 tháng, các hộ ủ được khoảng 1,2 tấn phân,
dùng để bón cho cà phê, cỏ và các cây trồng khác, giúp tiết
kiệm 50% lượng phân vô cơ mà mỗi gia đình vẫn dùng. 

Ủ thức ăn chăn nuôi: Nguồn thức ăn chăn nuôi vào mùa đông thường khan hiếm và

không chủ động dẫn tới tình trạng gia súc thiếu thức ăn, nhiều đàn bò và dê giảm sức
chống chịu với các đợt rét đậm, rét hại, thậm chí dẫn tới tình trạng gia súc chết hàng
loạt. Không chỉ tập huấn kỹ thuật ủ thức ăn chăn nuôi từ cỏ tươi và thân cây ngô, dự
án còn hỗ trợ men vi sinh để các hộ ủ thức ăn chăn nuôi tại nhà. Ban đầu, 10 hộ trong
Nhóm đã làm theo. Hằng năm, các hộ ủ chua được 1,6 tấn – 2,4 tấn thức ăn lên men,
đáp ứng nhu cầu cho 7 – 10 con bò trong những tháng mùa đông.
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Nhận thức về BĐKH của cộng đồng tăng đáng kể so với trước khi

thực hiện dự án. Tỷ lệ % số người hiểu được BĐKH là gì và kể được
các dấu hiệu nhận biết BĐKH là 100%, tăng 10% so với trước dự
án, trong đó nhận biết BĐKH thông qua các hoạt động của dự án
chiếm 62%.

Cơ cấu cây trồng vật nuôi: Bản đang có xu hướng chuyển dịch từ
trồng trọt sang chú trọng chăn nuôi (bò, dê). Diện tích canh tác
lúa giảm dần nhường chỗ cho trồng cỏ, chuối siêu đẻ nhằm phục
vụ chăn nuôi. Thống kê cho thấy 72 % số hộ trong bản chuyển đổi
trồng trọt sang chăn nuôi hoặc chuyển trồng lúa bị ngập sang
trồng cỏ. Lượng phát thải ước giảm 4.289 kg CH4 và 90 kg NH3,
trong đó giảm phát thải do chuyển từ cấy lúa nước sang trồng cỏ
là 4.259 kg CH4, do các biện pháp xử lý phân thải chăn nuôi ước
tính 30 kg CH4, 90 kg NH3.
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qua người khác

%
 N

G
Ư
Ờ

I Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
Ỏ

N
G

 V
Â�

N

Nhận thức về BĐKH ở bản Phé A

Chăn nuôi bò, dê: 80% người dân biết phối

trộn các loại thức ăn (thức ăn tinh, thức ăn
tươi và thức ăn khô) thay vì thụ động như
trước. Trong đó, dự án hỗ trợ 22%, số hộ tự
học làm theo chiếm 48% số hộ trong bản.
Bên cạnh đó, người dân cũng biết dự đoán,
nhận biết một số bệnh thông thường và chủ
động phòng trừ bệnh cho gia súc, không có
tình trạng gia súc chết mà không rõ nguyên
nhân hoặc biết nguyên nhân dựa trên sự
phỏng đoán từ người khác.
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Đánh giá tác động

Hoạt động ủ thức ăn, ủ chất thải và di dời chuồng trại: Số hộ thực hiện ủ thức ăn chăn nuôi

tăng từ 2 hộ lên 30 hộ, tương đương 70 % số hộ trong bản. Trong số này có 10 hộ được dự
án hỗ trợ, 18 hộ tự học và làm theo. Số hộ thực hiện di dời chuồng trại ra ngoài gầm sàn
cũng đạt 92 %, tăng 81% so với trước dự án, trong đó 22 % số hộ được hỗ trợ, 59% số hộ tự
học và làm theo. Riêng số hộ thực hiện ủ phân thải từ chăn nuôi đạt 35 % số hộ trong bản,
tăng 32 % so với trước, trong đó số hộ do dự án hỗ trợ là 22 %, số hộ tự học và làm theo
chiếm 11 %.

63
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Thu nhập: Trước dự án, thu nhập bình quân đầu người là 16

triệu/người/năm, sau dự án tăng lên mức 21 triệu/người/năm. Tỷ lệ
đóng góp của chăn nuôi cao hơn so với trồng trọt, thu nhập từ chăn
nuôi chiếm 52%, tăng 12% so với trước dự án, chủ yếu từ chăn nuôi bò,
dê. 

07

Tham gia góp ý xây dựng chính sách cấp cơ sở: Tại bản thành lập thêm

một tổ nhóm sản xuất nhằm đại diện và truyền tải ý kiến cộng đồng tới
các cấp quản lý. 85% người dân trong bản nhận thức được ý nghĩa của
việc tham gia góp ý vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bản. Điều
này cho thấy sự nhìn nhận về vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bản, xã có sự thay đổi rõ rệt. Đáng
chú ý là chính quyền địa phương cũng có nhiều chuyển biến tích cực
trong việc thu nhận ý kiến từ cộng đồng, giúp quá trình xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm diễn ra chặt chẽ, hiệu quả hơn; ý kiến
người dân được lắng nghe và ghi nhận.



Truyền thống trước đây thường

là nhốt trâu bò ở dưới gầm sàn,

làm ảnh hưởng rất không tốt tới

môi trường sống. Bây giờ có Dự
án hướng dẫn, mình đã đưa

chuồng trại ra xa khỏi nhà. 

Môi trường sống đã sạch hơn,

chuồng trại thông thoáng và bò

cũng phát triển hơn

Anh Quàng Văn Thảo, 
thành viên nhóm Nông dân 

ứng phó BĐKH 
bản Phé A, xã Tông Cọ, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Anh Thảo là một trong các thành viên
Nhóm nông dân thích ứng tại bản Phé A. Ở
vùng đất nơi gia đình anh sinh sống, việc
chăn nuôi gia súc ngay dưới gầm sàn hoặc
sát cạnh nhà đã trở thành tập tục qua
nhiều thế hệ. Điều này khiến lượng phân
trâu, bò thải ra không được thu gom, xử lý
triệt để nên không chỉ gây ô nhiễm không
gian sống mà còn là một trong những
nguồn phát thải khí nhà kính, làm trầm
trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu. Từ
ngày tham gia Nhóm, anh Thảo đã được
tiếp cận với nhiều kiến thức mới. Anh đã
biết ủ phân bò để bón cho cây, đồng thời
được tập huấn kỹ thuật trồng xen cỏ với
cây trồng để vừa giúp giữ đất, giữ nước khi
có thiên tai, bão lũ, vừa cung cấp thêm
thức ăn cho trâu, bò. 
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Nà Si chọn mô hình chính là trồng xoài và nhãn theo phương thức nông lâm kết hợp với định
hướng đạt tiêu chuẩn VietGap hoặc OCOP. Hai loại cây này vốn được trồng từ những năm 2000 –
2014 nhưng theo hình thức độc canh. Dự án đã tư vấn cho các hộ trồng xen cỏ vào vườn xoài,
nhãn theo đường băng nhằm giúp giảm hạn hán do BĐKH và giảm lượng phân hóa học, thuốc trừ
sâu dùng cho cây ăn quả, đồng thời có thêm cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh mô hình chính,
các hộ cũng lựa chọn các mô hình phụ trợ bao gồm: nuôi bò nhốt chuồng, ủ phân chuồng, ủ thức
ăn chăn nuôi và cấy lúa theo phương pháp SRI. Các mô hình đều có sự tương trợ qua lại, đầu ra
của mô hình này là đầu vào của mô hình khác, góp phần giảm lượng phát thải trong sản xuất nông
nghiệp. 

Nuôi bò

Ủ thức ăn chăn nuôi

Mô hình Xoài, Nhãn
xen cỏ (NLKH)

Theo tiêu chuẩn VietGap

Ủ phân

Cấy lúa SRI

Các mô hình nông nghiệp ở bản Nà Si

 MÔ HÌNH TRỒNG XOÀI THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP Ở BẢN NÀ SI, 
 XÃ HÁT LÓT, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

Hoạt động của Nhóm nông dân thích ứng

Với mô hình chính, dự án tiến hành hỗ trợ kỹ thuật và giống cỏ để cải tạo các diện tích trồng xoài,
nhãn từ độc canh sang trồng xen canh. Cả 10 hộ đều tham gia với tổng diện tích 6 ha, trong đó 01
hộ áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt nhằm khắc phục hiện tượng khô hạn và tiết kiệm nước trên
diện tích 1 ha. Không chỉ thường xuyên trao đổi về kỹ thuật trồng và chăm sóc, các thành viên còn
thành lập nhóm liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài, nhãn để chia sẻ đầu mối tiêu thụ và xu hướng thị
trường. Đối với các mô hình phụ, các hộ cũng nhiệt tình tham gia và đạt được kết quả đáng kể. 
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Trồng xoài, nhãn xen cỏ theo phương thức nông lâm kết hợp:

Mô hình này không chỉ giúp giảm xói mòn rõ rệt mà còn tạo
đủ lượng cỏ cho chăn nuôi trâu, bò của gia đình. Theo tính
toán của các hộ, 1 ha trồng xen cỏ có thể tạo ra lượng cỏ đủ
nuôi 10 - 15 con trâu, bò. Mặc dù năng suất xoài, nhãn không
có sự thay đổi nhưng các hộ có thể tiết giảm chi phí đầu vào
từ 8 - 10% từ việc giảm thiểu tiền mua thuốc diệt cỏ, giảm
công làm đất và phát cỏ.

Ủ phân chăn nuôi: Trước đây, bà con thường bón trực tiếp

cho cây trồng không qua ủ nên gây ô nhiễm môi trường và dễ
phát sinh sâu bệnh nhưng nay được dự án hỗ trợ, 10 hộ đã
tiến hành ủ phân; định kỳ 3 tháng, mỗi hộ ủ được 1 - 1,2 tấn
phân, qua đó giải quyết được vấn đề mùi và giảm phát thải
khí nhà kính. 

Hiệu quả mô hình

Ủ thức ăn chăn nuôi: Do là khu vực nuôi nhốt gia súc từ
lâu nên các hộ ở Nà Si đã biết đến kỹ thuật này, tuy
nhiên việc áp dụng chưa nhiều do bà con lo ngại việc
cho ăn thức ăn ủ lên men khiến trâu, bò bị trướng hơi.
Từ thực tế này, dự án đã tập huấn lại kiến thức ủ thức
ăn, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách sự dụng thức ăn ủ.
Hằng năm, các hộ ủ chua được 0,8– 1,5 tấn thức ăn lên
men, đáp ứng nhu cầu thức ăn của 5 – 7 con bò trong
những tháng mùa đông.

Cấy lúa theo phương pháp SRI: 10 hộ tham gia cấy lúa trên tổng diện tích 3,2 ha, chiếm trên 30%

diện tích lúa các hộ. Kết quả cho thấy phương pháp SRI giúp giảm 60% chi phí giống, 15% chi phí
phân bón, 20% công chăm sóc và giúp tăng năng suất 15%. Mỗi ha lúa cấy theo SRI có thể cho thu
nhập tăng từ 15 – 17 triệu đồng so với cấy thông thường. Đặc biệt, lúa cấy theo SRI có thời gian
đất ngập nước ít nên cũng giảm được lượng phát thải khí metan (CH4), phân hóa học và thuốc trừ
sâu. Điều đáng mừng là thông qua mô hình của Nhóm, xã Hát Lót đã thúc đẩy nhân rộng biện
pháp canh tác lúa theo SRI trên phạm vi toàn xã, đưa diện tích lúa SRI thành một chỉ tiêu trong kế
hoạch sản xuất nông nghiệp của xã, góp phần thúc đẩy người dân địa phương nhận thức được rõ
hơn lợi ích từ việc tham gia đóng góp chính sách cấp cơ sở.
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Toàn bộ ngườ i dân trong bản đều nhận thức được các vấn đề BĐKH tại địa phương, trong đó nhận
biết BĐKH thông qua các hoạt động của dự án là 71%.

Đánh giá tác động 

Về cơ cấu cây trồng vật nuôi, bản không có sự
thay đổi đáng kể, tuy nhiên định hướ ng sản xuất
tại bản có sự chuyển dịch từ  sản xuất hàng hóa
thông thườ ng sang sản xuất sạch, sản xuất theo
tiêu chuẩn VietGap.
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Về kỹ thuật canh tác, 36% số hộ trong bản thực hiện
trồng xen cỏ trong mô hình cây ăn quả của gia đình,
tăng 29% so vớ i trướ c dự án. Trong đó, số hộ được dự
án hỗ trợ chuyển đổi là 6%. 

Nhận biết
thông qua dự án

Nhận biết
qua nguồn khác

Nhận thức về BĐKH ở bản Nà Si

Về mô hình cấy lúa theo SRI, 56% số hộ trong bản tự
học và làm theo trên tổng diện tích 16 ha, tăng 45% so
vớ i trướ c dự án. Đây là con số khá ấn tượng dù các kỹ
thuật SRI chưa được các hộ áp dụng toàn bộ mà chỉ một
phần. Đáng chú ý là lượng phát thải từ  mô hình giúp giảm
phát thải khoảng 10.400 kg CH4.

Vớ i mô hình ủ thức ăn chăn nuôi cho gia súc, Nà Si có 12%
(20 hộ) tham gia, tăng 12% so vớ i trướ c dự án, trong đó số
hộ được dự án hỗ trợ là 6%. Phương thức này giúp giảm phát
thải 180 kg NH3. Còn đối vớ i mô hình ủ phân từ  chất thải
chăn nuôi thì có 10% số hộ trong bản thực hiện (15 hộ), tăng
8% so vớ i trướ c. Vấn đề môi trườ ng cơ bản được cải thiện,
chất thải chăn nuôi không còn bốc mùi, 80% rơm không còn
bị đốt mà được trữ  khô hoặc ủ làm thức ăn chăn nuôi giúp
giảm phát thải 91 tấn CO2. 

Về thu nhập, mức thu nhập bình quân của ngườ i dân giữ  nguyên trướ c và sau dự án là        
 32 triệu/ngườ i/năm, trong đó nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên
xoài, nhãn khó tiêu thụ.
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Ngày xưa, xói mòn, lở đất nhiều lắm. Truyền thống chỉ dùng cuốc cày

đất nên vào mùa mưa, nước chảy xuống chỗ trũng, nó cuốn đi hết. Từ
khi có mô hình nông lâm kết hợp, mình làm đường băng trên đất đồi và

trồng xoài, nhãn để chống xói mòn. Việc chăm sóc, làm cỏ, thu hái cũng

dễ hơn. Xong rồi mình trồng xen cỏ vào đường băng để nuôi bò, dê tăng

thêm thu nhập cho gia đình. Bò, dê ăn xong thải ra phân, mình sẽ ủ
phân hữu cơ để bón trả lại cho cây ăn quả.

Ông Lò Văn Bình, thành viên nhóm Nông dân thích ứng
bản Nà Si, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

BĐKH ngày càng trở nên rõ rệt, nhất là ở những địa bàn có nhiều đồi núi, sông, suối như khu
vực Tây Bắc, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế người dân. Việc kịp thời
chuyển đổi phương thức canh tác, chăn nuôi theo hướng bền vững không chỉ giúp người
dân đảm bảo năng suất, thu nhập mà còn giúp họ thích ứng tốt hơn với điều kiện tự nhiên,
khí hậu và góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính. 
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 MÔ HÌNH TRỒNG XOÀI TRÒN ĐẶC SẢN THEO PHƯƠNG THỨC NÔNG LÂM KẾT HỢP
TẠI BẢN NÀ KHÁI, XÃ SẬP VẠT, HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA

Nhóm ở Nà Khái lựa chọn 01 mô hình chính là trồng xoài tròn xen cỏ theo phương thức nông lâm
kết hợp và 04 mô hình phụ trợ là nuôi bò, ủ thức ăn chăn nuôi, ủ phân và cấy lúa theo SRI. Mô
hình trồng xoài cung cấp thêm cỏ tươi cho chăn nuôi trong khi mô hình ủ phân từ nguồn chất
thải và phế phẩm nông nghiệp vừa giải quyết bài toán môi trường, vừa cung cấp lượng lớn phân
hữu cơ cho trồng xoài, lúa. Rơm, rạ từ cấy lúa lại là đầu vào để ủ thức ăn chăn nuôi. Chính sự
tương hỗ này đã giúp vấn đề phát thải khí nhà kính từ phân thải chăn nuôi, cấy lúa nước theo
phương pháp truyền thống và đốt phế phẩm nông nghiệp được khắc phục, hạn chế tình trạng
xói mòn và giảm thiểu khô hạn do ảnh hưởng của BĐKH tại bản.

Mô hình xoài tròn xen cỏ 
 

Nuôi bò

Ủ thức ăn
chăn nuôi

Ủ phân

Cấy lúa theo
phương pháp SRI
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Hoạt động của Nhóm nông dân thích ứng

Tương tự các bản khác, 10 hộ tham gia Nhóm nông dân thích ứng bản Nà Khái cũng hình thành
nhóm liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài tròn - giống xoài đặc sản của Yên Châu, trong đó 01 nhóm
nhỏ đang xúc tiến sản xuất xoài theo tiêu chuẩn sạch của Hợp tác xã Xuân Tiến có địa chỉ tại xã
và cung cấp cho chuỗi cửa hàng Bác Tôm tại Hà Nội.
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Xoài tròn ghép mắt trồng xen cỏ: 10 hộ tham gia mô

hình trên tổng diện tích 4,7 ha. Tuy tốc độ phát triển
xoài trong mô hình chậm hơn so với xoài tròn trồng
từ hạt nhưng đánh giá từ các hộ cho thấy xoài ghép
có tán thấp nên dễ chăm sóc và áp dụng các biện
pháp kỹ thuật hơn. Trong cùng một diện tích, xoài
ghép dự kiến cho năng suất cao hơn, quả to, đều và
đẹp, giá bán cũng cao hơn nên hiệu quả kinh tế có
thể tăng 30% so với xoài tròn trồng từ hạt và 15 –
20% so với xoài lai. 

Ủ phân chuồng giảm chất thải: Trung bình mỗi hộ ủ
được 2,5 – 3 tấn phân mỗi năm, đủ để bón cho xoài,
mía và lúa, giúp giảm 35% lượng phân hữu cơ cần
mua hàng năm.

Hiệu quả mô hình

Ủ thức ăn chăn nuôi: Thức ăn chăn nuôi chủ yếu

được ủ từ ngọn mía, cỏ voi và cỏ VA06 để dự trữ
trong mùa đông và được dùng hàng ngày cho gia súc.
Trung bình mỗi hộ ủ được 2,4–3,2 tấn thức ăn lên
men, đáp ứng nhu cầu thức ăn của 8 – 10 con
bò/năm. Việc chủ động được nguồn cỏ giúp số lượng
đàn bò trong bản tăng lên, trung bình mỗi hộ có
thêm từ 1 – 2 con bò, đồng thời giúp giảm nhân công
chăm sóc bò.

Cấy lúa cải tiến theo SRI: Bản được hỗ trợ máy cấy

chuyên dụng nên việc cấy lúa theo SRI khá thuận lợi.
10 hộ đều tham gia với tổng diện tích 6 ha, chiếm
trên 90% diện tích lúa các hộ. Mỗi ha lúa cấy theo
SRI giúp tăng 16 – 20 triệu đồng so với cấy thông
thường, đồng thời giúp giảm phát thải khí CH4.

14



Đánh giá tác động

Toàn bộ người dân trong bản đều nhận thức được
các vấn đề BĐKH của bản, trong đó nhận biết
BĐKH thông qua các hoạt động của dự án chiếm
48%.

Về cơ cấu cây trồng vật nuôi, bản đang có sự
chuyển dịch từ cây nông nghiệp sang trồng cây
ăn quả, cụ thể là xoài tròn ghép. Bên cạnh đó,
định hướng sản xuất tại bản cũng có sự chuyển
dịch từ sản xuất hàng hóa thông thường sang sản
xuất sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Về kỹ thuật canh tác, từ 4,7 ha xoài tròn ghép
trồng theo nông lâm kết hợp ban đầu được dự án
hỗ trợ nay bản đã tăng lên 9 ha cây ăn quả. Đối
với mô hình cấy lúa theo phương thức SRI, bản đã
mở rộng từ 6 ha ban đầu lên thành 12,6 ha, chiếm
90% diện tích lúa toàn bản. Đáng chú ý là thông
qua hoạt động của Nhóm, việc cấy lúa theo SRI và
phát triển xoài tròn địa phương theo hướng sử
dụng giống ghép mặt đã được UBND xã Sập Vạt
ghi nhận và thúc đẩy nhân rộng.

Với mô hình ủ thức ăn chăn nuôi, số hộ trong bản
thực hiện ủ đạt 70%, tăng 42% so với trước, trong
đó số hộ được dự án hỗ trợ là 10%, các hộ còn lại
tự học và làm theo. Việc ủ phân từ chất thải chăn
nuôi cũng được 45% số hộ trong bản áp dụng,
tăng 28% so với trước. Lượng phát thải khí nhà
kính từ chăn nuôi và canh tác lúa nước tại Nà Khái
ước tính giảm được 8.190 kg CH4 và 1.080 kg
NH3. 
 
Về thu nhập, trước dự án, thu nhập bình quân hộ
là 37 triệu đồng/năm nhưng sau dự án tăng lên 50
triệu đồng/hộ/năm, chủ yếu do chuyển đổi từ việc
trồng lúa, ngô sang các loại cây ăn quả và cây
công nghiệp, cụ thể là xoài tròn và mía.

Phân thải gây mùi ô nhiễm môi trường giảm đáng
kể trong bản. Lượng phát thải khí nhà kính trong
chăn nuôi và canh tác lúa nước ước tính giảm
được 8.190 kg CH4 và 1.080 kg NH3. 
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Nhận biết
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Nhận biết
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Nhận thức về BĐKH ở bản Nà Khái
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Khi chưa vào hợp tác xã thì các chị khổ lắm, đi bán

từng ít một, cứ phải chở mỗi ngày một sọt ra chợ
ngồi cả buổi. Mỗi ngày chỉ bán được từng đấy,

không đủ công đi hái. Quả xoài nó không được đẹp,

không được như ý thì bán không được giá. Từ khi

vào hợp tác xã, mình biết quy trình chăm sóc thì

quả đẹp hơn, được giá hơn và được bao tiêu sản

phẩm chứ không phải bán lẻ

Để nguồn nông sản chất lượng do
người dân tạo ra có thể tiếp cận tới
khách hàng tiềm năng, dự án đặc
biệt quan tâm đến việc thúc đẩy
mối liên kết giữa Nhóm nông dân tại
mỗi bản và các hợp tác xã, doanh
nghiệp tiêu thụ. Bằng việc cam kết
hợp tác cùng hợp tác xã, người nông
dân trồng xoài như chị Giang có thể
tìm kiếm thị trường tiêu thụ ngay từ
khi cây trồng còn chưa được thu
hoạch. Đặc biệt, nhờ những thông
tin, chia sẻ từ hợp tác xã hoặc
doanh nghiệp mà chị và người dân
trong bản có thể chủ động về số
lượng, chất lượng sản phẩm theo
đúng yêu cầu thị trường mà không
phải sản xuất tràn lan hoặc manh
mún, nhỏ lẻ, thiếu định hướng như
trước. 

Chị Quàng Thị Giang 
(đứng ngoài cùng bên trái), 
thành viên Nhóm nông dân

thích ứng BĐKH bản Nà Khái,
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
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Chị Hà Thị Bông 

(thứ hai từ phải sang), 
thành viên Nhóm nông dân thích ứng

BĐKH bản Nà Khái, xã Sập Vạt,
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 
 

Khi họp nhóm thì mình đều yêu cầu các thành viên phải

tuyên truyền đến các hộ trong bản. Còn qua các đợt

sinh hoạt bản, sinh hoạt đoàn thể, hay cả khi ngồi ngoài

chợ, nếu người ta hỏi thăm về hoạt động và mô hình của

mình thì các thành viên cũng nhiệt tình trao đổi

Trung tâm của mỗi Làng nông
nghiệp ứng phó BĐKH là một
nhóm nông dân nòng cốt do
chính dân bản tự bầu ra. Với
chị Bông và các anh chị em
trong Nhóm, việc tham gia dự
án không chỉ giúp cải thiện kỹ
thuật canh tác, chăn nuôi để
ứng phó tốt hơn với BĐKH mà
họ còn được trang bị kiến
thức để trở thành những
tuyên truyền viên tích cực
nhằm thúc đẩy cộng đồng
thực hành nông nghiệp bền
vững. 
. 



Tại bản Thín, Nhóm lựa chọn mô hình chủ đạo là trồng xoài, vải xen cỏ và dứa theo phương pháp
nông lâm kết hợp cùng một số mô hình phụ gồm: ủ phân từ chất thải gia súc nuôi nhốt, ủ thức ăn
cho bò, trồng bồ kết phục hồi rừng sau nương rẫy cho thu quả và gai. Sở dĩ cần trồng xen thêm
dứa vì đây sẽ là cây đem lại nguồn thu phụ trong khi xoài, vải chưa cho thu hoạch. Với mô hình cây
lâm nghiệp đa mục đích (bồ kết), cây được trồng ở các khu vực cao, giáp rừng, giúp tạo vùng đệm
giữa khu sản xuất nông nghiệp và rừng, hạn chế xói mòn, sạt lở, ảnh hưởng tới diện tích nông
nghiệp ở chân núi.

Ủ thức ăn chăn nuôi

Mô hình xoài, mít xen cỏ
(nông lâm kết hợp)

Ủ phân

Trồng bồ kết phục hội
rừng sau nương rẫy

 

Các mô hình nông nghiệp thông minh ở bản Thín
 

Hoạt động của Nhóm nông dân thích ứng

10 hộ tham gia mô hình chính trên tổng diện tích hơn 7 ha, trong đó xoài trồng xen cỏ 3 ha, vải xen
cỏ 2,2 ha và mắc khén, xoài, dứa 2 ha. Các hộ được hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp  và giống
cây để triển khai mô hình với 2.200 cây xoài giống GL4, 1.000 cây vải thiều, 10.000 hom dứa, 100
cây mắc khén cùng 4 tấn phân hữu cơ, 1.000 túi bao trái xoài. Không chỉ tiên phong kết hợp giữa
trồng trọt và chăn nuôi nhằm tạo chu trình hữu cơ khép kín, các thành viên trong Nhóm còn mạnh
dạn chuyển đổi các diện tích cây nông nghiệp ngắn ngày không hiệu quả sang trồng các loại cây
ăn quả lâu năm như xoài, nhãn, vải... và thử nghiệm chế biến sấy khô các sản phẩm hoa quả.
Nhóm được dự án hỗ trợ 01 máy sấy hoa quả 12 khay để thử nghiệm chế biến hoa quả sấy trước
khi thực hiện trên quy mô lớn.Riêng vấn đề thu hoạch cỏ, Nhóm được dự án hỗ trợ 10 máy phát
cỏ cầm tay để giảm việc sử dụng thuốc diệt cỏ.
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 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG CÂY TRỒNG DÀI NGÀY Ở BẢN THÍN, 
XÃ XUÂN NHA, HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

Nuôi bò
nhốt chuồng

Ủ phân



Trồng cây ăn quả xen cỏ và dứa theo phương thức

nông lâm kết hợp: Theo đánh giá của các hộ, cây

trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tuy chỉ phát
triển với tốc độ tương đương các mô hình trồng độc
canh nhưng phương thức canh tác này giảm được
công làm cỏ, đất ít bị xói mòn, đồng thời giảm được
toàn bộ lượng thuốc trừ cỏ. Ngoài ra, mô hình còn
cho nguồn thu phụ là cỏ và dứa. Ước tính hiệu quả
kinh tế hàng năm cao hơn từ 25 – 30% so với mô
hình trồng độc canh. Tuy nhiên, đây mới là ước tính
ban đầu của các hộ, hiện các cây trồng chính chưa
cho thu hoạch nên việc đánh giá hiệu quả kinh tế
cần được tiếp tục theo dõi, đặc biệt ở năm thứ 4,
thứ 5 khi mô hình cho thu hoạch ổn định. Điều đáng
mừng là trong quá trình thực hiện, Nhóm hợp tác
chặt chẽ cùng Hợp tác xã nông nghiệp Trường An và
bước đầu hình thành nhóm liên kết sản xuất, tiêu
thụ sản phẩm. 

Hiệu quả mô hình

Ủ phân chuồng và ủ thức ăn

chăn nuôi: Thức ăn và phân thải

là hai vấn đề đau đầu nhất khi
nuôi bò theo hình thức nhốt
chuồng, do đó, dự án đã tập
huấn và hỗ trợ men vi sinh để
các hộ ủ thức ăn cho bò vào
mùa đông và ủ phân thải để bón
cho cây. Tuy nhiên, do thói quen
nuôi bò theo hình thức thả rông
ở bản Thín vẫn còn nên số hộ áp
dụng các biện pháp mới chưa
nhiều. 

18



60 

40 

20 

0 
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100% người dân trong bản nhận thức được vấn đề BĐKH là gì và kể được các dấu hiệu nhận
biết về BĐKH, tăng 5% so với trước dự án, trong đó nhận biết BĐKH thông qua các hoạt động
của dự án là 51%.

Về cơ cấu cây trồng vật nuôi, bản đang có xu hướng chuyển dịch dần từ cây nông nghiệp ngắn
ngày trên đất dốc sang trồng các loại cây ăn quả và cây công nghiệp như xoài, nhãn, gai.
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Nhận thức về BĐKH ở bản Thín
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Các kỹ thuật canh tác cũng có sự thay đổi. Đối với cây ăn
quả, xu hướng đang chuyển dần từ canh tác độc canh
sang nông lâm kết hợp mà điển hình là trồng xen cỏ để
lấy thức ăn chăn nuôi và trồng xen dứa để tăng thu nhập.
Số hộ có diện tích cây ăn quả trồng theo hình thức này
trước dự án chỉ chưa đến 10% nhưng sau dự án đã tăng
lên trên 60%. Về chăn nuôi, cụ thể là trâu, bò, các hộ
cũng đang chuyển từ chăn nuôi thả rông (gặp nhiều rủi
do về dịch bệnh và thời tiết) sang nuôi nhốt tại nhà, phần
vì đã chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi, phần vì có
thể tận dụng nguồn phân thải để bón cho cây trồng. Số
hộ thực hiện nuôi nhốt tăng từ 5% trước dự án lên 19%
sau dự án. Tuy nhiên, một số hộ mới áp dụng nuôi nhốt
trong mùa thu và mùa đông, một số hộ nuôi nhốt một
nửa đàn gia súc. Việc ủ thức ăn chăn nuôi và ủ phân cũng
bắt đầu được các hộ áp dụng cùng việc nuôi nhốt. Số hộ
áp dụng hai biện pháp này tăng từ 0% trước dự án lên
10% sau dự án. Số hộ áp dụng chưa nhiều do thói quen
chăn nuôi theo hình thức thả rông tại bản vẫn tiếp diễn.



Cách nhìn nhận của chính quyền đối với tầm quan trọng trong việc lấy ý kiến người dân để xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã có nhiều chuyển biến theo hướng đề cao ý kiến
từ dưới lên, từ đó việc giám sát quá trình lấy ý kiến xây dựng kế hoạch hàng năm cũng chặt chẽ
hơn. Ý kiến người dân được lắng nghe và ghi nhận.

 

Về thu nhập, thu nhập bình quân của người dân tăng từ 16,5 triệu/người/năm trước dự án lên
19,5 triệu/người/năm sau dự án, trong đó thu nhập chính từ cây ăn quả và cây công nghiệp,
khác với trước là từ cây nông nghiệp như lúa, ngô, sắn. Điều đáng mừng là các hộ đã giảm được
90% lượng thuốc diệt cỏ nhờ áp dụng các biện pháp nông lâm kết hợp, lượng phân bón hóa
học cũng giảm do có thêm nguồn phân ủ dù lượng này chưa nhiều do ít hộ áp dụng, lượng khí
thải giảm từ việc áp dụng ủ phân ước tính là 96 kg NH4 và 288 kg NH3.

Về góp ý, xây dựng chính sách cấp cơ sở, bản cũng thành lập một tổ nhóm sản xuất để đại diện
và truyền tải ý kiến cộng đồng tới các cấp quản lý; 85% người dân nhận thức được ý nghĩa của
việc tham gia góp ý vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bản. Sự nhìn nhận về vai trò của
bản thân cộng đồng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bản, xã cũng có
sự thay đổi rõ rệt.
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Ngày xưa thì đúng là không hiểu gì về BĐKH, về hiệu ứng nhà kính, cứ
nghĩ là chỉ có thành phố mới gây tác hại thôi chứ mình thì không.

Làm gì đã biết đốt nương, bón phân, dùng thuốc trừ cỏ là ảnh hưởng

đến khí hậu đâu. Vào Nhóm mọi người mới biết là bón phân đạm,

phân lân nhiều cũng gây BĐKH ấy chứ. Ngày xưa thì kệ, chứ giờ
người dân biết bón phân hợp lý rồi. Xưa cứ phát nương là đốt nhưng

giờ không đốt nữa, biết giữ lại làm thảm thực vật rồi. Trước đây cứ
làm nương thì hầu như năm nào cũng xảy ra cháy rừng. Nhưng giờ
hiện tượng cháy rừng còn mấy đâu

Anh Khuất Hữu Dương, 
thành viên Nhóm Nông dân thích
ứng bản Thín, xã Xuân Nha, huyện

Vân Hồ, tỉnh Sơn La
 

Thông qua các lớp tập huấn cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức, người dân tham gia dự
án VOF nói chung và Nhóm nông dân thích ứng bản Thín nói riêng đã hiểu và giúp cộng đồng
xung quanh hiểu được BĐKH, tình trạng ô nhiễm môi trường có thể bắt nguồn từ chính tập
quán canh tác nông nghiệp mà họ đã và đang duy trì. Từ đó, người nông dân có thêm động lực
thay đổi phương thức sản xuất, hướng tới nông nghiệp thân thiện ứng phó với BĐKH. 

21



Tại bản Hợp 1, Nhóm chọn mô hình chính là cấy lúa nếp tan theo phương pháp SRI vì đây là giống
lúa đặc sản có giá trị kinh tế cao, đồng thời có thể giúp giảm lượng khí thải từ quá trình yếm khí
trong trồng lúa nước. Bên cạnh đó, Nhóm cũng áp dụng mô hình nuôi gà xương đen có sử dụng
đệm lót sinh học và mô hình ủ phân tại đồng ruộng. 

Nhóm áp dụng mô hình sản xuất lúa
nếp tan trên diện tích ban đầu là 5 ha,
trong đó cả 10 hộ đều được hỗ trợ
giống, phân bón và một phần thuốc
bảo vệ thực vật. 

Cấy lúa nếp tan theo SRI

Các mô hình nông nghiệp thông minh ở bản Hợp 1

Hoạt động của Nhóm nông dân thích ứng
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MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA NẾP TAN THEO SRI VÀ OCOP TẠI BẢN HỢP 1, 
XÃ BẢN LANG, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

Nuôi gà xương đen Ủ phân



Hiệu quả mô hình
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Cấy lúa nếp tan theo SRI: Mô hình cho hiệu quả kinh tế khá rõ,

mỗi ha lúa cấy theo SRI giúp tăng 15 - 20% thu nhập so với
cấy thông thường (mô hình dự án thu được 55 bao/ha, mô
hình cấy thông thường chỉ 40 bao/ha), chưa kể giảm được chi
phí về giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật và giảm được
19.500 kg lượng phát thải khí CH4. Đặc biệt, mô hình tránh
được ảnh hưởng của mưa đá và gió lốc tại địa phương do lệch
thời gian xảy ra các hiện tượng trên. Từ những thành công ban
đầu, Nhóm mở rộng diện tích áp dụng lên 30 ha, đồng thời
hợp tác cùng Công ty TNHH MTV giống vật tư nông nghiệp
Tây Bắc để tiêu thụ sản phẩm nếp tan rộng rãi tại Lai Châu với
nhãn mác nếp tan Bản Lang, thậm chí Nhóm mở rộng mô hình
cấy lúa theo SRI đạt tiêu chuẩn OCOP. Đáng chú ý là hoạt
động của Nhóm đã tạo ra mô hình nhóm sản xuất tiêu biểu để
xã, huyện học tập và nhân rộng ra các bản, xã khác, nhất là
các bản lân cận.

Nuôi gà xương đen: Ở mô hình này, 4 hộ được hỗ trợ giống gà

xương đen và một phần cám, tuy nhiên, do thị trường không
ưa chuộng nên gà xương đen khó tiêu thụ, hiệu quả kinh tế
chưa cao. Dự án hỗ trợ 240 con gà giống nhưng sau 3 tháng
nuôi chỉ thu lãi khoảng 10 triệu đồng.

Ủ phân từ rơm rạ tại ruộng: Rơm, rạ được ủ tại ruộng để bón

lại cho lúa. 10 hộ trong Nhóm ủ được 5 - 6 tấn phân nhưng số
hộ nhân rộng mô hình không nhiều do vẫn giữ thói quen canh
tác truyền thống.
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Đánh giá tác động

Nhận thức về vấn đề BĐKH của cộng đồng
chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ % số người hiểu
được BĐKH là gì và kể được các dấu hiệu
nhận biết về BĐKH đạt 100%, tăng 25% so
với trước, trong đó nhận biết BĐKH thông
qua các hoạt động của dự án là 59%.
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Nhận thức về BĐKH ở bản Hợp 1
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Về cơ cấu cây trồng vật nuôi, bản đang
chuyển dần từ canh tác lúa thường sang lúa
nếp tan theo phương thức SRI. Tổng diện
tích áp dụng mô hình tăng từ 5 ha ban đầu
được dự án hỗ trợ lên 30 ha năm thứ 2 và dự
kiến là 135 ha năm thứ 3.

Về thu nhập, mức thu nhập trung bình của
người dân tăng từ 17 triệu đồng/ người/ năm
trước dự án lên 21 triệu đồng / người /năm
sau dự án, trong đó thu nhập chính là từ cây
ăn quả và cây công nghiệp, khác so với trước
dự án chủ yếu là từ cây nông nghiệp như lúa,
ngô, sắn.



Mấy năm trước, một sào mất tới 5 cân

giống mà thu hoạch về không được

nhiều, chưa kể tốn công cấy. Giờ cấy

theo phương pháp mới chỉ mất 3 cân

giống là được một sào (1.000 m2). Thế là

vừa ít mất giống, lại ít mất công, chủ yếu

là cấy được nhanh hơn. Như ruộng nhà

tôi trước đây, 29 - 30 người cấy một

ngày không xong. Ba năm nay cấy theo

phương pháp SRI, tôi chỉ cần 10 người

cấy trong một buổi. Mình cấy thưa thì

làm cỏ cũng dễ, cây lúa cũng đẹp, bông

to, hạt to và năng suất hơn. Nói chung là

từ khi tham gia mô hình, bà con được

nhiều cái lợi. Ruộng lúa phát triển, bà

con cũng đủ ăn, hàng năm không phải

đói nữa, và lại lợi cho cả bản vì không ô

nhiễm môi trường.

Với người dân tại bản Hợp 1, lúa
nếp tan là loại cây có nhiều tiềm
năng về thị trường bởi đây là một
trong những đặc sản nông nghiệp
của vùng Phong Thổ. Tuy nhiên,
phương pháp canh tác truyền
thống chưa thực sự tối ưu, lại khó
chống chịu được các hiện tượng
cực đoan, gây phát thải khí nhà
kính. Sau hơn một năm học tập để
chuyển đổi sang kỹ thuật SRI, từ 5
ha đầu tiên, các hộ trong Nhóm
không chỉ thu được năng suất cao,
chất lượng hạt tốt mà còn giảm
đáng kể các tác động tiêu cực tới
môi trường. Đáng mừng là thành
công của mô hình đã thu hút
nhiều nông dân khác trong bản
cùng tham gia, nâng tổng diện tích
lúa nếp tan áp dụng phương pháp
mới lên 30 ha và số lượng thành
viên Nhóm lên 38 hộ từ năm 2021.
Nhóm cũng ký hợp tác cùng Công
ty TNHH MTV giống vật tư nông
nghiệp Tây Bắc để thúc đẩy sản
phẩm tiếp cận thị trường. 

Ông Vàng Văn Chẻo, 
Trưởng Nhóm nông dân thích ứng BĐKH

bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu
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Chè là cây lâu năm và thích nghi được với điều kiện khô hạn, nắng nóng nên các thành viên ở bản
Nà Cà lựa chọn mô hình chính là trồng chè sạch xuất đi châu Âu. Không chỉ hiệu quả về mặt kinh
tế, mô hình này còn giảm được tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học. Hai mô
hình phụ là nuôi gà địa phương và ủ phân, trong đó việc nuôi gà giúp người dân nâng cao thu nhập,
phân thải từ gà sẽ được ủ để bón cho chè, giúp hạn chế dùng phân hóa học.

Ngay sau khi lựa chọn mô hình chính, bản Nà Cà
đã hình thành Nhóm sản xuất chè gồm 61 thành
viên, đại diện cho 61 hộ trong toàn bản. Nhóm ký
thỏa thuận hợp tác cùng Công ty chè Tam Đường
để sản xuất chè đạt tiêu chuẩn xuất sang châu Âu,
đồng thời vận động thành công UBND xã Tam
Đường cho phép chuyển đổi các diện tích cây
nông nghiệp trên đất dốc không hiệu quả sang
trồng chè. Đối với các mô hình phụ, Nhóm cải tạo
vườn tạp, tuyên truyền trong các buổi họp bản về
các mô hình, giúp môi trường bản có những thay
đổi rõ rệt, làng bản khang trang và không còn ô
nhiễm từ phân gia súc.

SẢN XUÂ� T CHÈ SẠCH
XUÂ� T ĐI CHÂU ÂU

 

Các mô hình nông nghiệp thông minh ở bản Nà Cà

Hoạt động của Nhóm nông dân thích ứng
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MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU Ở BẢN NÀ CÀ,
XÃ BÌNH LƯ, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

Nuôi Gà địa phương

Ủ phân



Hiệu quả mô hình
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Trồng chè sạch xuất đi châu Âu: Toàn bộ 61 hộ trong bản đều

tham gia với tổng diện tích ban đầu 12,6 ha. Công ty chè Tam
Đường đã xuống tận bản hướng dẫn kỹ thuật và thu mua chè
cho cả bản. Nhờ nâng cao kỹ thuật chăm sóc mà năng suất
chè tăng từ 50 – 60%, giá chè tuy không đổi nhưng ổn định,
giúp thu nhập của các hộ tăng từ 50 – 60% so với trước dự
án; việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng
hạn chế hơn, giảm 60% so với trước khi áp dụng biện pháp
canh tác mới.

Nuôi gà địa phương: 10 hộ được hỗ trợ giống gà xương đen và

một phần cám để phát triển chăn nuôi, tuy nhiên, cũng như ở
Bản Lang, do thị trường không ưa chuộng nên gà xương đen
cũng khó bán và hiệu quả kinh tế không cao. Dự án hỗ trợ 440
con gà giống nhưng sau 3 tháng nuôi chỉ thu lãi khoảng 21
triệu.

Ủ phân chăn nuôi: Mô hình ủ phân tại bản được áp dụng cho

cây phân xanh và phân thải chăn nuôi. 10 hộ đã tiến hành ủ
phân và tạo ra được 2 - 3 tấn phân ủ, tuy nhiên, mô hình chỉ
được duy trì tại các hộ trong Nhóm, chưa có hộ nào trong bản
học tập làm theo, một phần do cây phân xanh tại bản ít, phần
vì chưa hình thành được thói quen ủ phân tại các hộ.
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Nhận biết
qua nguồn khác

Nhận thức về BĐKH ở bản Nà Cà
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Tương tự như các bản khác, nhận thức về vấn đề BĐKH của cộng
đồng Nà Cà cũng thay đổi rõ rệt. 100% người dân trong bản hiểu
được BĐKH là gì và kể được các dấu hiệu nhận biết về BĐKH, tăng
28% so với trước dự án, trong đó nhận biết BĐKH thông qua các hoạt
động của dự án là 70%.

Về cơ cấu cây trồng vật nuôi, bản đang chuyển dịch từ
cây nông nghiệp ngắn ngày sang trồng chè. Các kỹ thuật
canh tác cũng chuyển từ canh tác chè thông thường
sang trồng chè theo tiêu chuẩn xuất đi châu Âu. Các biện
pháp chăm sóc chè chuyên sâu được các hộ chú trọng áp
dụng hơn trước, diện tích chè tăng lên qua các năm, từ
12,6 ha ban đầu lên 22,4 ha vào cuối dự án.

Thu nhập bình quân của người dân
tăng từ 16,5 triệu đồng / người / năm
trước dự án lên 21 triệu đồng / người /
năm sau dự án, trong đó chủ yếu từ
việc chuyển trồng lúa, ngô, sắn sang
chè. Riêng đóng góp của chè trong thu
nhập gia đình tăng từ 50% trước dự án
lên 80% sau dự án.



Các kiến thức đã học giúp mình

quảng bá sản phẩm tiện hơn và tốt

hơn, nếu không mang ra chợ bán

được thì có thể đăng lên mạng xã hội

để mọi người mua. Trước đây, mình

chụp ảnh sản phẩm thì chẳng chọn

góc hay gì cả, cứ chụp bừa thôi,

nhiều khi ảnh bị mờ hoặc ngược

sáng. Giờ mình đã biết cách để khiến

tấm ảnh sắc nét hơn, hy vọng sẽ thu

hút được nhiều người mua hơn!”.

Chị Lò Thị Pỏm, 
thành viên Nhóm nông dân thích ứng

bản Nà Cà, xã Bình Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu
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Sinh sống tại các bản làng vùng sâu
và vùng cao, nhiều người nông dân
hiểu hơn ai hết những khó khăn khi
đưa sản phẩm tiếp cận thị trường.
Với phương pháp tiếp thị truyền
thống, dẫu có trong tay sản phẩm
chất lượng tốt, họ chỉ có thể bán ở
gần nhà, ít người biết đến hoặc bị
thương lái ép giá nhưng không có
lựa chọn khác; thu nhập từ sản
phẩm nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn
định. 

Tham gia các Nhóm nông dân thích
ứng BĐKH tại Sơn La và Lai Châu,
các thành viên không chỉ được tập
huấn nâng cao kiến thức về sản
xuất nông nghiệp thích ứng với
BĐKH mà họ còn được trải nghiệm
nhiều hoạt động liên quan đến tiếp
cận thị trường, tập huấn truyền
thông..., đồng thời nâng cao các kỹ
năng như thuyết trình, sử dụng
internet, mạng xã hội, chụp ảnh,
quay phim bằng điện thoại thông
minh… Tất cả các kỹ năng, kiến thức
mới này giúp họ trở nên tự tin hơn,
sản xuất tốt hơn và quảng bá sản
phẩm hiệu quả hơn.



BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thành lập, tổ chức hoạt động và duy trì, phát triển Nhóm nông dân
thích ứng 

 Lựa chọn các thành viên có mong muốn tham gia vào các hoạt động của dự án.
Các mô hình mà dự án đề xuất cần có sự tương đồng nhất định với mô hình mà
các hộ mong muốn thực hiện.

 Các hộ tham gia mô hình phải có những điều kiện sản xuất cơ bản để đảm bảo
mô hình triển khai thành công. 

 Việc lựa chọn thành viên cần công khai, có sự tham gia đề xuất của cộng đồng
và ban quản lý bản.

Lựa chọn thành viên
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 Cơ chế hoạt động của nhóm cần rõ ràng,
có mục tiêu cụ thể, phù hợp với định
hướng phát triển của xã, huyện.

 Việc xây dựng quy chế hoạt động của
nhóm cần có sự tham gia của tất cả các
thành viên, được ban quản lý bản và
chính quyền xã đồng thuận.

 Quy chế hoạt động cần chỉnh sửa, hoàn
thiện hàng năm để phù hợp với thực tế
địa phương và xu hướng phát triển.

Xây dựng cơ chế hoạt động

 Nhóm cần có ban quản lý nhóm để quản lý, điều hành các hoạt động chung.

 Trong các hoạt động kinh tế, cần có cơ chế phân chia lợi ích cũng như ràng buộc trách
nhiệm.

 Việc thực hiện các hoạt động của nhóm cần công khai và theo nguyên tắc đa số.

 Nhóm cần sinh hoạt định kì 1 tháng/lần để đảm bảo việc chia sẻ thông tin cũng như
triển khai các hoạt động.

Tổ chức hoạt động

 Trong kế hoạch hoạt động hàng
năm của nhóm cần tham mưu ý kiến
của ban quản lý bản và xã.

 Nhóm cần giữ thái độ trung lập khi
lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của
cộng đồng và truyền đạt ý kiến đó
tới các đơn vị liên quan

 Đi đầu trong các hoạt động sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.
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Các nguồn ngân sách duy trì hoạt động của Nhóm khi dự án kết thúc

 ·Tận dụng các nguồn hỗ trợ từ dự án
và các nguồn khác của chính quyền địa
phương để duy trì hoạt động của
nhóm.

 ·Trong các hoạt động sản xuất, kinh
doanh tập thể, cần trích lại một phần
lợi nhuận để xây dựng quỹ hoạt động
của nhóm.

 ·Chủ động tham gia các nhóm vay vốn của các ban, ngành, đoàn thể trong xã để
thúc đẩy hoạt động của nhóm và cộng đồng, đồng thời tạo nguồn hoạt động cho
nhóm.



Xây dựng các mô hình nông nghiệp thích ứng

 Cần có những đánh giá về thực trạng sản
xuất, tiềm năng của địa phương, các vấn
đề BĐKH, nhu cầu thị trường trước khi đề
xuất các cây trồng vật nuôi, phương thức
sản xuất cho cộng đồng.

 Việc lựa chọn mô hình cần đảm bảo
nguyên tắc từ dưới lên, cộng đồng đề
xuất, dự án và cộng đồng cùng phân tích,
quyết định.

 Các mô hình được lựa chọn phải phù hợp
với định hướng phát triển của huyện, tỉnh.

 Các mô hình phải đảm bảo hiệu quả kinh
tế, đáp ứng được nhu cầu thị trường, có
tính ổn định và bền vững, giảm thiểu và
thích ứng với BĐKH.

Lựa chọn mô hình
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 Nhóm cần xây dựng kế hoạch cụ thể
trước khi triển khai mô hình.

 Việc sản xuất cần theo nhóm đồng
thời liên kết, hợp tác với các đơn vị thu
mua, bao tiêu sản phẩm để cùng sản
xuất và tiêu thụ. Tiêu chuẩn của sản
sẩm trong mô hình chính là tiêu chuẩn
sản phẩm mà đơn vị thu mua đặt ra.

 Việc triển khai mô hình cần có sự
giám sát của ban quản lý bản để đảm
bảo các khoản hỗ trợ đúng với thỏa
thuận, việc triển khai mô hình đúng kỹ
thuật.

 Ghi chép, chụp ảnh mô hình thường
xuyên để có những điều chỉnh kỹ thuật
phù hợp.

Triển khai mô hình

 Cần có các hoạt động tuyên truyền,
quảng bá ngay từ lúc bắt đầu triển
khai mô hình.

 ·Tổ chức các hoạt động hội thảo đầu
bờ để đánh giá và quảng bá hiệu quả
mô hình.

 Thực hiện việc giới thiệu mô hình
trong các buổi họp bản và các sự kiện
của xã.

 ·Đưa các mô hình hiệu quả vào trong
kế hoạch sản xuất của bản và xã.

 ·Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp
tác, các nguồn hỗ trợ để phát triển mô
hình.

Nhân rộng mô hình



Lồng ghép nông nghiệp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội thôn, xã

 Thời gian để thực hiện các hoạt động vận động lồng ghép mô hình vào
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bản và xã cần đúng thời điểm, cụ
thể là từ tháng 5 tới tháng 6 hàng năm, thời điểm xã tham khảo ý kiến
của bản về các chỉ tiêu huyện dự thảo. 

Thời gian lồng ghép

 Phân tích các chỉ tiêu dự thảo của xã để lựa chọn các vấn đề phù hợp
lồng ghép vào các chỉ tiêu đó.

 Cần có nhóm đại diện cho cộng đồng để tập hợp và đưa ý kiến cộng
đồng đến các ban, ngành chức năng.

 Nhóm nông dân thích ứng cần tổ chức các buổi họp cộng đồng để lấy ý
kiến về kế hoạch sản xuất của bản, buổi họp cần được ghi thành biên
bản để gửi đến các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch.

 Tổ chức các buổi họp tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo xã, bản với cộng
đồng để cộng đồng nêu ý kiến.

 Cần có các hoạt động để chứng minh thực tế cho lãnh đạo xã, bản các
vấn đề đề xuất là thực tế và hiệu quả.

Cách thức lồng ghép

 Nhóm nông dân thích ứng vừa đóng vai
trò vừa là nhóm đại diện, vừa là nhóm
trung gian để đưa các ý kiến của người
dân tới các cấp chính quyền.

 Là nhóm tiên phong đi đầu trong việc
thử nghiệm, chứng mình hiệu quả của
các mô hình, các đề xuất trước khi thúc
đẩy nhân rộng mô hình, đề xuất đó.

Vai trò của Nhóm nông dân thích ứng
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Trong những năm qua, không chỉ tỉnh Lai Châu mà cả nước đã phải chịu
những tác động rất lớn của BĐKH, vậy nên chúng ta nhất định phải làm

nông nghiệp có thể thích ứng với BĐKH. Tỉnh đã ban hành Đề án phát

triển sản xuất nông nghiệp với các chính sách khuyến khích doanh

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp liên kết

với người nông dân cũng như phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Và VOF là một dự án rất phù hợp với những định hướng nói trên của tỉnh.

Chúc mừng bà con nông dân đã tham gia vào một dự án rất hay để thích

ứng với BĐKH

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
(đứng thứ 4 từ trái sang) phát biểu tại Hội nghị đầu bờ nhân rộng 30 ha canh

tác lúa cải tiến SRI tại bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu,
tháng 10/2021.

 
 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh và lãnh
đạo huyện Phong Thổ tiếp tục thúc đẩy để có nhiều mô hình tương tự: “Không chỉ dừng ở
mô hình, chúng ta phải đưa được vào thực tiễn cuộc sống để khi dự án rút đi, bà con nông

dân vẫn tiếp tục làm theo phương pháp canh tác mới”. 
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