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In April 2019, Oxfam and partners
(RECERD) conducted a Vulnerability
and Risk Assessment (VRA) exercise in
Soc Trang, Kien Giang and An Giang
Provinces, Vietnam, in the context of the
GRAISEA 2. This programme aims to
achieve a competitive, profitable
shrimp/rice value chain that can support
local people and partners in the value
chain resilient to climate change.

The VRA sought to address the key
hazards and issues affecting people and
stakeholders in the rice value chain in
Soc Trang, Kien Giang and An Giang
Provinces, Vietnam, bringing together a
wide range of stakeholders such as
provincial government representatives,
GRAISEA 2 partners, and company in
rice value chain.
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Trong khuôn khổ GRAISEA 2.0 tại Việt
Nam hướng tới thúc đẩy quản lý chuỗi
giá trị bền vững và bao trùm trong ngành
sản xuất lúa gạo với trọng tâm là hai vấn
đề: tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ
và thích ứng biến đổi khí hậu, tác động
đến tính bền vững và bình đẳng trong
kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam.
VRA
(Vulnerability
and
Risk
Assessment) được thực hiện nhằm xác
định các rủi ro do thiên tai, các vấn đề đã
và đang xảy ra trong chuỗi giá trị lúa gạo
tại địa phương, từ đó tìm kiếm các giải
pháp can thiệp phù hợp giúp cho các
nhóm xã hội đặc biệt là người nông dân
sản xuất qui mô nhỏ có khả năng ứng
phó, thích nghi và giảm thiểu rủi ro liên
quan như những cú sốc từ thị trường, rủi
ro tài chính và biến đổi khí hậu.

- Step 3: Capacity Analysis
- Step 4: Aligning Findings with
Opportunities
Thành phần tham gia:
Know
Knowledge
Members
(Representative
of
DARD,
Representative of Plant Protection SubDepartment,
Representative
of
Agriculture
Department,
and
Representative of Women’s Union,
Cooperative, Collaborative Group,
Famer and Company)
- Facilitators (From Oxfam, Recred..)
Những kết quả chính của VRA:
- Thông qua VRA được xác định những
rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu, các
vấn đề trong chuổi giá trị lúa gạo như:
xâm nhập mặn, hạn hán, mưa kéo dài,
bảo, ô nhiễm môi trường trong sản xuất
nông nghiệp, bất bình đẳng giới và giá cả
bất ổn, thị trường đầu ra là những vấn đề
chính trong sản xuất hiện nay tại địa
phương hiện nay. Đã hoàn thành được
các matric và lựa chọn các giải pháp để
tìm cơ hội thực hiện………..Đề nghị về
kế hoạch thực hiện xây dựng khả năng
chống chịu với biến đổi khí hậu trong
chuỗi giá trị thuộc dự án.

VRA được thực hiện qua các bước sau
đây:
- Pre-VRA (2-3 weeks before VRA
workshop)
+ Task
members

assignment

among

team

+ Identify knowledge members
+ Contact to knowledge members for
information collection hazards &
issues‘social groups and livelihood
activities.

Foreword
Tính bền vững của sản xuất nông nghiệp
và người nông dân là những đối tượng
tổn thương đầu tiên trước tác động của
biến đổi khí hậu. Thứ hai là chuỗi liên kết

- Prepare for VRA workshop
- Step 1: Initial Vulnerability Assessment
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giá trị nông sản trong sản xuất còn lỏng,
quy mô còn nhỏ lẻ dẫn đến sức cạnh
tranh, năng suất, hiệu quả kinh tế còn
thấp. Thứ ba là những biến động của thị
trường xuất khẩu, dẫn đến những rủi ro
về mặt thị trường. Tấc cả điều tác động
rất lớn đến chuổi giá trị lúa gạo ở nước
ta. Đánh giá VRA xác định các nguyên
nhân then chốt, các vấn đề chính trong
chuổi giá trị lúa gạo tại địa phương để tìm
ra giải pháp phù hợp với từng vùng.
Ngoài ra đây cũng là một bước khảo sát
thực trạng quan trọng giúp cho các đối
tác thực hiện dự án Graisea 2.0 tại địa
phương hiểu kỹ hơn về hiện trạng canh
tác cũng như tiêu thụ của người dân, các
nhân tố trong chuổi giá trị lúa gạo, từ đó
điều chỉnh kế hoạch thực hiện các hoạt
động trong khuôn khổ dự án phù hợp
nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Ngoài
ra đây cũng là tài liệu quí giá cung cấp
cho các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực từ
môi trường, sản xuất, các nhà hoạch định
chính sách, chính quyền địa phương, có
những chính sách phù hợp thúc đẩy sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng
thu nhập cho người nông dân và các
nhóm xã hội khác trong tương lai.

dự án, các HTX nông nghiệp và bà con
nông dân sản xuất. Các công ty Vinacam,
Lotus rice và Gentraco.

Introduction
ĐBSCL là vùng trọng điểm về sản
xuất lúa gạo cả nước và góp phần quan
trọng vào giữ vững an ninh lương thực
quốc gia và phục vụ xuất khẩu, trong đó
tỉnh An Giang xác định sản xuất lúa gạo
là 01 trong 03 ngành hàng chủ lực của
tỉnh theo Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp
tỉnh đến năm 2020, định hướng đến
2030.
Tận dụng lợi thế về nguồn tài nguyên đất
nước phong phú, An Giang sản xuất lúa
từ 01 vụ lên 02 vụ và lên đến 03 vụ, diện
tích gieo trồng lúa của tỉnh năm 2001:
459.051 ha đến năm 2016: 669.011 ha;
năng suất và sản lượng cũng tăng tương
ứng: năm 2001 năng suất 4,60 tấn/ha; sản
lượng 2,11 triệu tấn đến năm 2016 năng
suất trung bình đạt 5,94 tấn/ha; đạt sản
lượng 3,97 triệu tấn. Đặc biệt luôn chú
trọng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu
tư phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi
đảm bảo tưới tiêu, nâng cấp giao thông
nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản
xuất và giao thương.
An Giang là tỉnh có những đặc trưng
riêng biệt, vừa có đồng bằng, có rừng
núi, có tài nguyên khoáng sản, những di
tích lịch sử lâu đời mang dấu ấn của một
nền văn hóa lúa nước cổ xưa. Do vậy, An
Giang được xem là vùng đất giàu tiềm
năng du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du

Trong báo cáo này chúng tôi muốn gữi
lời cám ơn đến các đối tác đã tham gia
thực hiện như: Oxfam, các đối tác tại địa
phương như Sở NN, Trung Tâm KN, Chi
cục Trồng Trọt và BVTV các tỉnh Sóc
Trăng, Kiên Giang và An Giang, Phòng
NN các huyện An Minh, Hòn Đất, Kế
Sách, Thạnh Trị và Tri Tôn, các Trạm
BVTV các tỉnh, UBND Xã thuộc vùng
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lịch nghỉ dưỡng, tham quan và du lịch
hành hương.

viên, đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực
có trình độ chuyên môn bậc đại học, cao
đẳng; Trường Trung học Y tế; Trường
Cao đẳng Nghề An Giang; 2 Trường
Trung cấp nghề (Thị xã Châu Đốc, Dân
tộc nội trú Tri Tôn); các trung tâm dạy
nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên
tỉnh và huyện, thị…, hàng năm tỉnh đào
tạo khoảng 3.500 người tốt nghiệp bậc
đại học và cao đẳng, 3.500 người bậc
trung học dạy nghề và 53 người bậc sau
đại học.

Hiện nay, phát triển du lịch là một ngành
kinh tế mũi nhọn của An Giang, do đó
tỉnh đang được tập trung đầu tư, khai thác
để phát triển nhanh các khu di tích văn
hóa lịch sử như: núi Sam (thị xã Châu
Đốc); núi Cấm (huyện Tịnh Biên), đồi
Tức Dụp (huyện Tri Tôn), văn hóa Óc Eo
(huyện Thoại Sơn) và khu lưu niệm Bác
Tôn. Ngoài ra, tỉnh còn có các khu điểm
du lịch khác là khu du lịch hồ Soài So,
khu du lịch Núi Tô (Tri Tôn), khu du lịch
Núi Giài, khu du lịch sinh thái rừng tràm
Trà Sư (Tịnh Biên); cùng các lễ hội như:
Dolta, đua bò của người Khmer diễn ra
từ ngày 29/8 - 1/09 âm lịch hằng năm;
Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào
Khmer; lễ hội Ramadan của người Chăm
diễn ra từ ngày 01/9-30/9…

Ngoài ra, tỉnh còn có lực lượng lao động
được đào tạo tại các trường đại học và
trung học dạy nghề từ TP. HCM, TP. Cần
Thơ và tỉnh Vĩnh Long... về làm việc tại
An Giang ước tính khoảng 8.000 lao
động.
Nằm tiếp giáp với tỉnh An Giang là tỉnh
Kiên Giang với diện tích tự nhiên 6346,3
km2 (có diện tích tự nhiên lớn nhất trong
vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Kiên
Giang có hơn 100 đảo lớn nhỏ ngoài
biển, trong đó đảo Phú Quốc rộng 573
km2. Kiên Giang có khí hậu nhiệt đới gió
mùa, nóng ẩm quanh năm; nhiệt độ trung
bình hàng tháng từ 27 – 27,5oC; lượng
mưa trung bình hàng năm khoảng 1.600
– 2.000 mm ở đất liền và 2.400 – 2.800
mm ở vùng đảo Phú Quốc. Mùa mưa bắt
đầu từ tháng 4 đến tháng 11; mùa khô từ
tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Khí hậu ở
đây rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và
phát triển của nhiều loại cây trồng, vật
nuôi.

Dân số tỉnh An Giang năm 2014 khoảng
2.155 ngàn người, trong đó nữ chiếm
50,69%, tỷ lệ nông thôn chiếm
71,6%/dân số; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
năm 2009 là 1,2%, số người trong độ tuổi
lao động ngày càng tăng.
Hàng năm tỉnh An Giang đã giải quyết
việc làm mới cho khoảng 35 ngàn lao
động; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm
2009 chiếm 30,28%/tổng số lao động, tỷ
lệ lao động qua đào tạo nghề 20,33%, thu
nhập bình quân của người lao động
khoảng 1.800.000 đồng/người/tháng.
Với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực
như: trường Đại học An Giang đào tạo
nhiều ngành, hiện có trên 10 ngàn sinh
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Kiên Giang có 4 vùng đất đai chính là
vùng phù sa ngọt thuộc tây sông Hậu,
vùng phèn ngập lũ thuộc tứ giác Long
Xuyên, vùng nhiễm mặn thuộc bán đảo
Cà Mau và vùng đồi núi, hải đảo ở hai
huyện Phú Quốc và Kiên Hải. Trong đó,
Đất nông nghiệp, chiếm 64,2% diện tích
tự nhiên, đất rừng chiếm 122,8 nghìn ha,
đất chuyên dùng 35,4 nghìn ha, đất ở
10,1 nghìn ha. Ngoài ra tỉnh còn có trên
70 nghìn ha đất hoang hoá và sản xuất
chưa ổn định với hơn 25 nghìn ha vườn
tạp. Rừng tại Kiên Giang rất ít, chủ yếu
là rừng phòng hộ.

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông
Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh
khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km,
nằm trên tuyến Quốc lộ 1A nối liền các
tỉnh Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ,
Bạc Liêu, Cà Mau. Đường bờ biển dài 72
km và 02 cửa sông lớn là Trần Đề, Mỹ
Thanh đổ ra Biển Đông. Tính đến năm
2011, dân số toàn tỉnh Sóc Trăng đạt gần
1.303.700 người, mật độ dân số đạt 394
người/km. Sóc Trăng là địa bàn cư trú
của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng
với người Chăm bản địa.
Sóc Trăng nằm trong vùng khí hậu nhiệt
đới chịu ảnh hưởng gió mùa, chia thành
mùa là mùa khô và mùa mưa, trong đó
mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng
10, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình
hàng năm của Sóc Trăng khoảng 26,8 °C,
ít khi bị bão lũ, Lượng mưa trung bình
trong năm là 1.864 mm, tập trung chủ
yếu vào các tháng 8,9,10, độ ẩm trung
bình là 83%, thuận lợi cho cây lúa và các
loại hoa màu phát triển.

Nền nông nghiệp của Kiên Giang là nông
nghiệp trồng lúa nước. Đất canh tác
không tập trung nhưng phần lớn phân bố
ở ven các trung tâm huyện. Trên Quốc lộ
61 có một vùng trồng lúa ven nội ô huyện
Giồng Riềng ngoài ra còn có đất canh tác
của các gia đình nằm sâu trong những
xóm nhỏ. Xen kẽ với việc trồng lúa nước
là các loại hoa màu và một số cây có giá
trị công nghiệp cao như dừa, khóm...
Kiên Giang là tỉnh có nghề đánh bắt hải
sản phát triển. Với bờ biển dài trên 200
km, có diện tích biển khoảng 63.000
km2, Kiên Giang tiềm năng rất phong
phú để phát triển kinh tế biển. Đây là một
lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế hơn hẳn so với
nhiều tỉnh khác trong khu vực đồng bằng
sông Cửu Long. Nước mắm Phú Quốc là
một thương hiệu nước mắm nổi tiếng
không những trong phạm vi cả nước mà
còn trên bình diện quốc tế.

Đất đai của Sóc Trăng có độ màu mỡ cao,
thích hợp cho việc phát triển cây lúa
nước, cây công nghiệp ngắn ngày như
mía, đậu nành, bắp, các loại rau màu như
hành, tỏi và các loại cây ăn trái như bưởi,
xoài, sầu riêng... Hiện đất nông nghiệp
chiếm 82,89%, trong đó, đất sản xuất
nông nghiệp chiếm 62,13%, đất lâm
nghiệp có rừng 11.356 ha chiếm 3,43%,
đất nuôi trồng thuỷ sản 54.373 ha chiếm
16,42%, đất làm muối và đất nông
nghiệp khác chiếm 0,97%. Đất nông
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nghiệp trong địa bàn tỉnh chủ yếu sử
dụng cho canh tác lúa, cây hàng năm
khác và diện tích đất còn lại dùng trồng
cây lâu năm và cây ăn trái, ngoài ra cũng
có nhiều diện tích đất tự nhiên chưa được
sử dụng. Điều kiện tự nhiên trong địa bàn
tỉnh nhìn chung cũng đang gặp phải khó
khăn như thiếu nước ngọt và bị xâm nhập
mặn trong Mùa khô, một số khu vực bị
nhiễm phèn, nhưng việc sử dụng đất ở
Sóc Trăng lại có nhiều thuận lợi cơ bản
để phát triển nông, ngư nghiệp đa dạng
và trên cơ sở đó hình thành những khu du
lịch sinh thái phong phú. Đặc biệt, Sóc
Trăng còn có dải cù lao thuộc huyện Kế
Sách, Long Phú và Cù Lao Dung chạy
dài ra tận cửa biển với nhiều cây trái
nhiệt đới, không khí trong lành như cồn
Mỹ Phước, Khu du lịch Song Phụng, Cù
Lao Dung... là địa điểm lý tưởng để phát
triển loại hình du lịch sinh thái.

+ Task assignment among team
members

Diện tích xuống giống lúa toàn tỉnh năm
2018 ước gần 352.000ha; trong đó, lúa
đặc sản 150.132ha, sản lượng 878.000
tấn, tổng sản lượng lúa hơn 2,1 triệu tấn.
Hiện nay đã có 21 giống lúa thơm đặc sản
ST, trong đó có giống ST1, ST3, ST5,
ST8, ST10; riêng ST20 cho hạt gạo thơm
dài, cơm mềm dẻo, thơm mùi hương dứa,
hương cốm được coi là giống lúa thơm
chủ lực.

+ Vấn đề (Issues): Một vấn đề sinh
học hay vấn đề xã hội ( VD: Dịch bệnh,
giá cả không ổn định, Thương lái ép
giá, tập quán canh tác,chính sách nông
nghiệp, gây ảnh hưởng đến sản xuất
lúa gạo,bất bình đẳng giới, ô nhiễm
môi trường….) có khả năng gây ảnh
hưởng trực tiếp các đối tượng tham gia
trong chuỗi lúa gạo như: nông dân, doanh
nghiệp, thương lái, Chính quyền, công
nhân trong các nhà máy gạo,…

+ Identify knowledge members
+ Contact to knowledge members for
information collection hazards &
issues‘social groups and livelihood
activities.
- Prepare for VRA workshop
+ Mối nguy (Hazards): Một biến cố
địa vật lý, khí quyển, thủy văn (VD:
động đất, sạt lở đất, sóng thần, bão, lốc
xoáy,mưa trái mùa, lũ, lụt, hạn hán,
xâm nhập mặn, nhiệt độ cao, biên độ
nhiệt ngày và đêm cao…. ) có khả năng
gây ra thiệt hại hay mất mát trực tiếp cho
các đối tượng tham gia trong chuỗi lúa
gạo như: nông dân, doanh nghiệp,
thương lái, Chính quyền, công nhân
trong các nhà máy gạo,…

METHODOLOGY

+ Nhóm xã hội (Social Group): một

- Pre-VRA (2-3 weeks before VRA
workshop)

nhóm tương đồng về hoàn cảnh, môi
trường có thể bị tác động của các Mối
nguy (Hazards) và Vấn đề (Issues) như
ngành nghề (VD: nông dân, công
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nhân,…) về giới (VD: Nông dân nam,
công nhân nữ….), về độ tuổi (VD:
Người già, trẻ em, Học sinh, nông dân
trẻ…), về nhóm trong chuỗi (người sản
xuất, Doanh nghiệp, Thương lái, cán
bộ địa phương…), về mức sống (nhóm
nông dân nghèo,…

+ Climate change resilence: Chống
chịu với BĐKH

+ Risk: (Rủi ro) Khả năng xảy ra một hệ
quả cụ thể dựa trên tính dễ bị tổn thương
của hệ thống và cũng là kết quả của khả
năng xảy ra những hiểm họa cụ thể đó.
Vì thế rủi ro là sự miêu tả hoặc/và đo
lường các kết quả có thể xảy ra do tính
dễ bị tổn thương của một hệ thống. Ví dụ,
một cộng đồng có thể dễ bị tổn thương
do lũ, nhưng nếu có sự nâng cấp hệ thống
thoát nước khiến khả năng xảy ra lũ là rất
ít, khi đó rủi ro từ lũ của cộng đồng rất
thấp.

+ Đưa các Hazards, Issue và Social
groups vào trong bảng Matrix và tiến
hành phân tích:

- Step 1: Initial Vulnerability
Assessment
+ Identify hazards, issues and social
groups

 Mức độ ảnh hưởng của các Hazards
và Issues lên từng nhóm xã hội (Social
groups) dựa vào thang đánh giá:
 N/A: không ảnh hưởng
 E1: mức độ ít ảnh hưởng
 E2: mức độ ảnh hưởng trung bình
 E3: mức độ ảnh hưởng lớn
 E4: mức độ ảnh hưởng nghiêm
trọng (rất lớn)
 Mức độ nhạy cảm của các Hazards
và Issues lên từng nhóm xã hội (social
groups) dựa vào thang đánh giá:
 S1: không nhạy cảm
 S2: ít nhạy cảm
 S3: nhảm cảm trung bình
 S4: rất nhạm cảm

+ Issue: Các vấn đề- Dịch bệnh, giá
+ Climate change: Biến đổi khí hậu
(Mưa, nhiệt độ tăng, nước biển
dâng,...)-Sự thay đổi của khí hậu trong
quá khứ dẫn đến các điều kiện thời tiết
mới hoặc bất ngờ, ví dụ như nhiệt độ
ban đêm trở nên ấm hơn trong mùa
lạnh, mùa hè trở nên nóng hơn hoặc các
có các đợt nóng kéo dài, thay đổi thời
gian mùa mưa, hoặc thay đổi về tần suất
các cơn mưa có cường độ lớn

+ Kết quả được phân tích trên bảng Prevulnerability score
+ Lựa chọn 1 hazard và 1 issue có ảnh
hưởng chính đến chuổi giá trị lúa gạo tại
địa phương.

+ Disaster: thiên tai/thảm họa

- Step 2: Impact Chain

+ Climate change adaptation: thích
ứng BĐKH

+ Hazard và issue từ bước 1 sẽ được
phân tích dưới dạng sơ đồ mạng nhện và
dạng bảng

+ Adaptation capacity: năng lực thích
ứng
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+ Mục đích của bước này đề tìm ra các
hệ quả, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
sau đó đề ra giải pháp cho từng vấn đề

better do/accomplish the expected
output.
 Knowledge and information:
refers to what kind of information is
available and necessary as an input to the
work,
e.g.
climate
information,
timing/seasonality of planting, what crop
to plant, etc.
 Flexible, forward-looking decision
making and governance: refers to what
steps, institutions and systems and
needed in order to respond to future
problem, and cope with and adjust to
shocks/climate impacts.

- Step 3: Capacity Analysis
+ Lấy tất cả các giải pháp ở bước 2 đưa
vào trong bảng phân tích năng lực thích
ứng
+ Phân tích năng lực thích ứng theo các
tiêu chí như sau (thang điểm từ 1-5):

 Assets: refers to what would be
needed in order to see a measure through
to the expected output. For example,
sewing as an alternative livelihood for
- Step 4: Aligning Findings with
women would require a sewing machine
Opportunities
and training courses.
 Institutins and entitlements: refers
+ Lựa chọn 2 giải pháp có điểm tổng
to what kind of support is necessary in
của 5 tiêu chí cao nhất đưa vào bảng
order to do the work.
phân tích kế hoạch hành động
 Innovation: refers to what new
+ Tại đây từng giải pháp sẽ được sẽ
skills technology, support, institutions
được dự kiến khi nào sẽ thực hiện, thực
and assets are necessary to be able to
hiện bởi ai, nguồn lực từ đâu
develop/improve or find new ways to
Các bước đánh giá được tóm tắt theo sơ đồ sau:
2

1

Tìm hiểu khái
niệm về VRA và
định nghĩa các
thuật ngữ liên
quan
8

Kế hoạch hành động

Xác định nhóm tác
động (Hazard), vấn
đề (Issue) và các
nhóm xã hội (social
group)
7

3

4

Phân tích Hazard và
Issue thông qua ma
trận phân tích

Phân tích chuỗi
tác động (hình
mạng nhện hoặc
bảng phân tích)

6

Giải pháp ưu tiên (chọn
2 giải pháp ưu tiên)

8

Đánh giá năng lực
(thông qua 5 khía
cạnh, đôi khi có 1-2)

5

Tìm ra các giải
pháp chung

1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
FINDINGS FROM THE VRA
Table 1: Key hazards, issues and social groups impacting the value change
Tổ nhóm

THT
Tiến lợi

Hazards
- Hạn hán
- Xâm nhập mặn: ảnh hưởng toàn
huyện kế sách
- Sụt lỡ: hằng năm
- Bão: xảy ra dịch bệnh nhiều, giảm
năng suất, chất lượng, lem lép hạt
- Mưa lớn:
- Lũ lụt, triều cường: thay đổi lịch
thời vụ
- Lốc xoáy

- Lượng mưa biến động thất thường:
mưa nhiều vào đầu mùa và giảm dần
về sau
- sạc lỡ: ảnh hưởng việc đi lại của
nông dân, xuất hiện nhiều vào mùa
HTX NN mưa
Thành - Nhiệt độ: tăng khả năng dịch bệnh
do chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm
Phú
- Hạn hán: mực nước xuống thấp vào
mùa khô (2,3,4), mùa khô đến sớm,
cỏ dại phát triển nhiều
- Giông lốc: xuất hiện vào tháng 9,10
âm lịch làm cho lúa bị đỗ ngã.

Issues
- Gía cả: chủ yếu do thương lái, dịch
bệnh
- Thoái hóa đất đai: bón phân, lạm
dụng phân bón hóa học
- Ô nhiễm môi trường: sử dụng thuốc
BVTV, sử dụng phân bón và tập quán
canh tác
- Trình độ: dân tộc Khơme

- Dịch bệnh: rầy phấn trắng, sâu xuất
hiện thường xuyên khó điều trị
- Chất lượng giống thấp: do tham giá
rẻ
- Thiếu nguồn lao động: di dân, giá
thuê tăng cao
- Thiếu vốn sx: do thua lỗ mất mùa
- chi phí sản xuất cao, giá không ổn
định, lệ thuộc vào thị trường
- Thị trường không liên kết
- Chưa liên kết với công ty, đầu ra
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Social Groups

- Người nghèo sản xuất lúa
- Trẻ em người già: thiên tai dịch
bệnh ảnh hưởng lớn

- Nông dân: sản xuất mất mùa, giảm
thu nhập, ảnh hưởng đến chất lượng
cuộc sống
- Doanh nghiệp: không đủ khả năng
thu hồi vốn, thiếu nguồn nguyên liệu
- Phụ nữ trong hộ sản xuất: tăng gánh
nặng do chi tiêu sinh hoạt trong gia
đình
- Nam trong hộ sản xuất: thất nghiệp,
di cư xa gia đình từ đó ảnh hưởng đến
con cái (ở lại với ông bà)
- Chính quyền: tăng áp lực trong giải
quyết các vấn đề về an sinh xã hội, tệ
nạn xã hội phát sinh

- Xâm nhập mặn: xuất hiện thường
xuyên từ tháng 12-tháng 4 hàng năm,
độ mặn cao hơn, kéo dài hơn

- Bão: từ tháng 8-10, đang ngày càng
mạng hơn và sức tàn phá ngày càng
lớn. Gây giảm năng suất cây trồng,
chất lượng sản phẩm
- Hạn hán: xảy ra thất thường, hạn
hán đến sớm hơn, gây thay đổi lịch
thời vụ của người dân
- Xâm nhập mặn: xảy ra thất thường
và cũng theo chu kỳ (tháng 2 và
HTX NN tháng 4), làm cho thiếu nước canh
tác, giảm năng suất , chất lượng cây
Ấp 14
trồng
- Lốc xoáy: Xảy ra từ tháng 5- tháng
7, giảm năng suất cây trồng, gây
nguy hiểm đến tài sản, tính mạng
người dân
- Lũ lụt: diễn ra theo mùa mưa, làm
thay đổi lịch thời vụ (trễ hơn) tuy
nhiên ít tác động đến sản xuất do xa
các con sông lớn

- Trẻ em và người già: ảnh hưởng đến
sức khỏe, học hành của trẻ em
- Trạm bảo vệ thực vật: tiếu ngân sách
để tham gia các khóa tập huấn chuyên
môn

-Dịch bệnh cây trồng: Vàng lùn, lùn
xoắn lá, rầy phấn trắng gây thiệt hại
nặng về năng suất và có trường hợp bị
mất trắng.
- Suy thoái đất đai ngày càng nghiêm
trọng do số lần bón phân, phun
thuốc/vụ ngày càng tăng.
-Ô nhiễm môi trường: lạm dụng thuốc
hóa học, phân hóa học ảnh hưởng đến
chất lượng nông sản, môi trường sống,
hũy hoại hệ sinh thái.
-Tập quán canh tác: không tuân theo
lịch thời vụ, xạ mật độ cao, phun
thuốc sớm với liều lượng cao
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- Nông dân
- Doanh nghiệp: mất hợp đồng, mất
nguồn nguyên liệu
- người già, trẻ em
- Cơ quan tổ chức

-Lốc xoáy: xảy ra vào vụ Hè Thu
năm 3013, ảnh hưởng khoảng 50 ha
ở giai đoạn lúa chín (lúa bị đổ ngã
50-70%).
- Hạn hán: Xảy ra nặng nhất vụ
Đông Xuân 2015-2016, khoảng 92ha
lúa bị ảnh hưởng nặng (lúa bị lem
HTX NN lép).
Thạnh -Xâm nhập mặn: Xảy ra nặng nhất
vụ Đông Xuân 2010-2011.
Trị
-Lũ lụt: Xảy ra vào vụ Hè Thu năm
2017, lúa bị ngập do lũ về sớm
-Mưa trái mùa: xảy ra nặng nhất vụ
Đông Xuân 2017, láu bị đỗ ngã ảnh
hưởng năng suất.
-Nhiệt độ thay đổi: Nhiệt độ ngày và
đêm quá lớn, lúa bị nghẻn đòng.

-Dịch bênh: năm 2006 xảy ra dịch rầy
nâu, nhiều nơi bị cháy rầy. Bệnh vàng
lùn và lùn xoắn lá xảy ra vào năm
2018. Ngoài ra bệnh đạo ôn và cháy
bìa lá cũng là một trong những bệnh
nghiêm trọng tại địa bàn.
-Giá lúa giảm: Năm 2018-2019, giá
lúa giảm rất mạnh, nhiều nơi bà con
không bán được, có thể do doanh
nghiệp không có đầu ra.
-Giá vât tư tăng đột biến: do nhu cầu
sử dụng phân bón và các loại thuốc
BVTV tăng cao.
-Nguồn lao động: tại địa phương khan
hiếm, vì vậy giá cả thuê mướn tăng
cao, tăng chi phí sản xuất.
-Liên kết sản xuất chưa chặt chẻ: Hộ
SX và DN chưa có lòng tin, chưa có
hợp đồng chặt chẽ
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-Nông dân sản xuất
-Doanh nghiệp, thương lái
-Người già, trẻ em

1. Step 1: Initial Vulnerability Assessment
Table 2: Initial Vulnerability Assessment matrix
môi trường

Low

Low

Med

Low

High

N/A

Low

Med

High

Med

N/A
V.
High

V.
High
High

Low

High

Low

High

V.
High
Med

Low

Med

High

Med

Low

High

Med

Med

Low

Med

Med

Low

Low

High

Low

N/A

Med

Low

Med

High

Low

N/A

Low

High

Med

High

Med

Med

Med

V.
High
High High
High

vật tư nông
nghiệp

nguồn lao động

High

Gía cả

dịch bệnh

lượng mưa lớn

High

Kết quả phân tích được thể hiệ ở
bảng 2 cho thấy nhóm người nông dân
sản xuất chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các
mối nguy (xâm nhập mặn, hạn hán), các
vấn đề trong chuổi giá trị lúa gạo (biến
động giá cả thu mua lúa, vật tư nông
nghiệp đầu vào, dịch bệnh, môi
trường…). ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống tinh thần, của cải vật chất của người
nông dân (là người sản xuất chính, nuôi
sống cả gia đình).

thị trường tiêu
thụ

sạc lỡ

nhiệt độ thất
thường

hạn hán

Chính quyền
Trẻ em, người
già
Phụ nữ

xâm nhập mặn

Group
Nông dân sản
xuất
Doanh nghiệp

Tiếp đến là phụ nữ (thường là
người vợ của nhóm nông dân sản xuất
phía trên) chịu tác động từ các vấn đề trên
chỉ xếp sao nhóm nông dân sản xuất.
Người phụ nữ ở vùng này có vai trò chủ
yếu là nội trợ, chăm sóc gia đình, ông bà,
cha mẹ và con cái và là người nắm giữ tài
chính, chi tiêu hàng ngày cho gia đình
(chỉ ở mức giữ tài chính, còn các quyết
định vẫn phụ thuộc vào người chồng) đôi
khi vẫn hổ trợ người chồng trong sản xuất
vì vậy khi có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào
(như các vấn đề trên) vẫn ảnh hưởng đến
họ (tính toán việc chi tiêu hợp lí cho gia
đình), phụ giúp người chồng trong sản
xuất.

Kế đến là nhóm doanh nghiệp,
nhóm này chịu tác động chủ yếu bỡi các
vấn đề như thị trường tiêu thụ, giá cả,
dịch bệnh và vấn đề ô nhiễm môi trường
cũng ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu.
Các mối nguy cũng có tác động đến nhóm
này, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không
lớn lắm. Trong các mối nguy thì chỉ có
hạn hán có tác động mạnh đến nhóm
doanh nghiệp.

Nhóm người già và trẻ em cũng
chịu ít tác động từ các vấn đề trên và chỉ
là gián tiếp, những người này thường là
người thân của những người nông dân sản
xuất.
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Nhóm cán bộ nhà nước (chính
quyền) chịu tác động của các vấn đề như:
dịch bệnh, môi trường, hạn hán, sạc lỡ.
Khi xảy ra các vấn đề trên vai trò của các
cán bộ nhà nước vô cùng quan trọng,
công việc của họ nhiều hơn do nhiều vấn
đề phát sinh, giải quyết vấn đề, khắc phục
hậu quả.

- Sóc Trăng là tỉnh ven biển, có
nguy cơ bị xâm nhập mặn rất cao, hiện
chưa đã có các biện pháp ngăn chặn, hạn
chế tác hại của mặn nhưng chỉ mang tính
tức thời, chưa có chiến lược ứng phó dài
hạn và hiệu quả. Hạn hán được lựa chọn
để phân tích giải pháp vì Sóc Trăng là
tỉnh hạ lưu sông Hậu, ít chịu tác hại của
mùa lũ tuy nhiên lại xảy ra tình trạng
khan hiếm nước ngọt vào mùa khô, đặc
biệt là những lúc hạn hán, hạn hán thường
đi kèm với tình trạng xâm nhập mặn nên
đây là 1 vấn đề cần được xem xét giải
pháp ứng phó kịp thời.

Sau khi phân tích matrix tại 2 địa
phương là Kế Sách và Thạnh Trị tỉnh Sóc
Trăng, kết quả ghi nhận người nông dân
sản xuất là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất
và trực tiếp các vấn đề từ môi trường (hạn
hán và xâm nhập mặn) đến các vấn đề
trong chuỗi giá trị lúa gạo như giá cả thu
mua và giá vật tư nông nghiệp.

- Không chỉ riêng tinh Sóc Trăng,
vấn đề về giá cả và ô nhiễm môi trường
do sản xuất nông nghiệp đang là vấn đề
lớn của cả ngành nông nghiệp Việt Nam.
Cả 2 vấn đề đều ảnh hưởng đến đời sống,
sức khỏe của người dân.

*Kết luận: Từ kết quả trên chọn được 2
hazzard (xâm nhập mặn và hạn hán) và 2
issue (thị trường, giá cả và môi trường)
để đưa vào bước 2 vì:

Hình 1. Các cán bộ đang hướng dẫn cách đánh giá phân tích VRA cho cán bộ dịa
phương và nông dân
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2. Step 2 – Impact Chain Exercise
Kết quả phân tích impact chains:
Table 3. Kết quả phân tích chuỗi tác động của 2 nhóm theo dạng bảng

Hạn
hán
(HTX
NN Ấp
14)

Impact
-thiếu nước tưới
- Trễ lịch mùa vụ
- Giảm năng suất, chất
lượng lúa
- Tăng chi phí sản xuất
- Phá vỡ HĐ liên kết
- giảm chất lượng cuộc
sống

- Sản phẩm khó tiêu thụ
- Gía bấp bênh
Thị
+ Thu nhập giảm
trường + Sinh hoạt gia đình giảm
và giá + Chi tiêu giảm
cả
+ Sản phẩm không thể tiêu
(HTX
thụ
NN
+ Sản phẩm giảm chất
Thành
lượng
Phú)
+ tăng số hộ nghèo tại địa
phương

Root cause of impact
- Không có hệ thống trữ
nước ngọt
- Bị phụ thuộc vào hệ
thống cấp nước của vủng
lân cận , ngã năm ngã bảy
Đặc tính giống cây trồng
ít chịu hạn
Chưa ứng dụng hệ thống
tưới tiêu tiết kiệm nước

Solution
-Nạo vét kênh mương để trữ
nước trong mùa khô
- Phối hợp vận hành điều tiết
nước
- Chọn giống chịu mặn
- Doanh nghiệp có chính sách
hỗ trợ khi bị ảnh hưởng của
thiên tai
- tập huấn, đào tạo kỹ thuật,
xây dựng mô hình trình diễn
tiết kiệm nước

Không liết kết tiêu thụ
giữa nông dân và doanh
nghiệp/không chặt chẽ
- Sản xuất nhỏ lẻ
- Chất lượng sản phẩm
không cao, không đạt yêu
cầu của thị trường
(do sử dụng thuốc BVTV,
phân bón quá liều)
- Sử dụng giống sản xuất
chưa theo nhu cầu thị
trường

- Thúc đẩy sản xuất, tuyên
truyền sản xuất tập chung,
hình thành THT/HTX
- Thúc đẩy liên kết giữa
doanh nghiệp và HTX
- Qui hoạch vùng nguyên liệu
có chất lượng tốt
- Doanh nghiệp đầu tư vào
sản xuất của người dân
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* Kết quả thảo luận của 2 tổ nhóm theo sơ đồ hình mạng nhện
- Nhóm HTX NN Thạnh Trị: Giải pháp hạn chế tác hại xâm nhập mặn

Hình 2. Sơ đồ phân tích chuỗi tác động theo kiểu hình mạng nhện cho mối nguy xâm
nhập mặn.
-THT Tiến lợi: Giải pháp giảm tác hại Ô nhiễm Môi trường (lạm dụng thuốc hóa học,
phân quá liều)

Hình 3. Sơ đồ phân tích chuỗi tác động theo kiểu hình mạng nhện cho vấn đề ô nhiễm
môi trường trong sản xuất nông nghiệp.
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3. Step 3: Proposals for ways forward
Từ kết quả phân tích chuỗi tác động theo bảng hoặc theo sơ đồ hình mạng nhện đưa
ra tập hợp các giải pháp được lựa chọn. Sau đó đánh giá các giải pháp đó dựa theo 5 tiêu
chí để chọn lựa các giải pháp ưu tiên dựa theo thang điểm đánh giá, các giải pháp có điểm
cao thường được lựa chọn ưu tiên, nhưng cũng có trường hợp giải pháp đó không đạt số
điểm cao nhất cũng được lựa chọn dựa theo tính cấp thiết mà địa phương cho là rất cần
thiết hiện nay.
Đánh giá các giải pháp dựa theo 5 tiêu chí để lựa chọn các giải pháp ưu tiên

Hình 4. Tổ hợp tác Tiến Lợi lựa chọn các giải pháp ưu tiên dựa vào 5 tiêu chí
đánh giá cho giải pháp ô nhiễm môi trường do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Có 6 giải pháp được đưa ra để đánh
giá với tổng số điểm ở các mức khác
nhau, nhưng tùy vào nhu câù và tính cấp
thiết của giải pháp mà cách lựa chọn cụ
thể giải pháp phát động và triển khai
phong trào thu gom bao bì thuốc BVTV
với điểm số tổng là 21. Tuy nhiên, giải

pháp này không được ưu tiên lựa chọn
mà THT Tiến Lợi lựa chọn giải pháp tập
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với
tổng số điểm là 22 và giải pháp tăng giá
thu mua sản phẩm tương ứng với sản
phẩm sạch để thúc đẩy bà con với số
điểm là 18. Bỡi vì khi giá cả và đầu ra
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sản phẩm ổn định người dân sẻ có niềm
tin và canh tác theo đúng cách mà doanh
nghiệp hoặc chính quyền địa phương
hướng dẫn.
Tương tự ở HTX NN Thạnh Trị,
có 2 giải pháp ưu tiên được lựa chọn cho
mối nguy xâm nhập mặn là tăng cường
công tác thông tin tuyên tuyền (19
điểm), và thay đổi giống cây trồng (16
điểm). Mặc dù số điểm không cao nhất

so với các giải pháp khác, nhưng hai giải
pháp này là nhu cầu cấp thiết của địa
phương khi tiếp cận được nhiều thông
tin về xâm nhập mặn, cách ứng phó với
nó sẻ giúp bà con hạn chế được rủi ro
trong sản xuất và thay đổi giống cây
trồng cũng là một nhu cầu rất cần thiết
cho việc ứng phó với vấn đề xâm nhập
mặn.

Hình 5. Giải pháp ưu tiên được lựa chọn cho mối nguy xâm nhập mặn của
HTXNN Thạnh Trị
Khác với THT Tiến Lợi và

vận hành điều tiết nước ở khu vực lân

HTXNN Thạnh Trị, HTXNN Ấp 14 lựa

cận và tập huấn đào tạo khoa học kỹ

chọn các giải pháp ưu tiên có số điểm

thuật xây dựng mô hình trình diễn về

cao nhất để ứng phó với vấn đề hạn hán.

sản xuất tiết kiệm nước. Bỡi vì hiện nay

Hai giải pháp được lựa chọn là phối hợp

bà con rất thiếu thông tin
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về cách quản lý sản xuất theo mô hình

thiểu được rủi ro trong canh tác lúa do

tiết kiệm nước, nếu được đào tạo, tập

hạn hán gây ra.

huấn tốt và xây dựng các mô hình trình
diễn về sản xuất tiết kiệm nước cho bà
con học hỏi tham quan sẻ giúp giảm

Hình 6. Giải pháp ưu tiên được lựa chọn cho mối nguy hạn hán của HTXNN Ấp 14.
Thị trường tiêu thụ và giá cả là vấn
đề nổi trội nhất không những cho HTX
NN Thành Phú mà cho các địa phương
khác của tỉnh Sóc Trăng. Với nhiều giải
pháp được đưa ra để thảo luận và lựa
chọn. Trong đó, giải pháp thúc đẩy liên
kết giữa HTX và DN và tuyên truyền
thay đổi tập quán và nhận thức trong sản
xuất theo hướng bền vững được ưu tiên
lựa chọn bỡi vì hiện nay hợp tác liên kết
liên kết sản xuất giữa HTX và DN còn
lỏng lẽo, nhiều bà con chưa có kiến thức

về các ký kết hợp đồng trách nhiệm, vì
vậy giải pháp này cần được ưu tiện lựa
chọn hàng đầu. Bên cạnh đó, việc tuyên
truyền thay đổi nhận thức và tập quán
canh tác theo hướng bền vững cũng là
một giải pháp rất cần thiết mà tỉnh Sóc
Trăng muốn hướng đến, vừa đảm bảo
được tính ổn định bền vững trong sản
xuất-bao tiêu sản phẩm, vừa thân thiện
với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con
người và cải thiện được đời sống xã hội.
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Hình 7. Giải pháp ưu tiên được lựa chọn cho vấn đề giá cả thị trường của HTXNN
Thành Phú.
 Mô tả các hành động ưu tiên cụ thể, ai làm gì, khi nào làm, nguồn nhân lực và
tài chính từ đâu

Hình 8. Bảng mô tả kế hoạch hành động của giải pháp ưu tiên và cụ thể ai làm, khi nào
làm, nguồn nhân lực
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Bảng 4: Tập hợp các giải pháp tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Giải pháp

Phát động thu gom thuốc bảo
vệ thực vật
Tập huấn chuyển giao kỹ
thuật sản xuất SRP
Tăng giá thu mua
Sử dụng giống kháng
Xây dựng đê bao ngăn mặn
Rửa mặn nhiều lần
Thay đổi mùa vụ
Chuyển đổi sản xuất ngành
nghề
Tăng cường thông tin tuyên
truyền
Thay đổi cơ cấu giống
Nạo vét kênh mương
Phối hợp vận hành điều tiết
nước
Chọn giống chống chịu hạn
Tập huấn KHKT, xây dựng mô
hình trình diễn về sản xuất và
tiết kiệm nước
Thúc đẩy liên kết giữa HTX và
DN
Quy hoạch vùng nguyên liệu
chất lượng cao
Tuyên truyền hướng dẫn thay
đổi tập quán trong sx bền
vững
Xây dựng lịch thời vụ
Doanh nghiệp đầu tư hổ trợ
sản xuất
Xây dựng kênh (Thông tin giá
cả thị trường)

Tài
sản

Thể chế,
chính
sách

Tính
sáng tạo
và sáng
kiến

Kiến
thức,
thông tin

Linh
hoạt và
phù
hợp

Tổng
điểm

3

5

4

4

5

21

2

5

5

5

5

22

2
3
1
3
4
3

3
4
5
3
5
5

5
3
3
2
3
3

4
5
1
5
4
3

4
4
4
4
5
4

18
19
1
17
21
18

4

5

3

3

4

19

2
1
5

4
4
2

2
1
2

3
4
2

5
3
3

16
13
14

2

4

2

2

3

13

4

5

4

4

4

21

3

5

3

4

5

19

1

5

4

2

4

18

2

5

3

4

4

18

5

5

3

4

5

22

1

2

3

5

5

16

3

4

4

3

4
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Các giải pháp được tô màu đỏ trình bày ở bảng 4 là những giải pháp ưu tiên mà
tỉnh Sóc Trăng lựa chọn để thực hiện. Mặc dù có những giải pháp số điểm không cao
nhưng vẫn được chọn vì là nhu cầu cấp thiết của địa phương.
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 Kế hoạch hành động tại Sóc Trăng

Solotions

Tăng
cường công
tác thông
tin truyền
thông

Activitys

- Xây dựng hệ thống
thông tin truyền thông,
ứng dụng trên smart
phone

Who

Team dự án

- địa phương
- Thành lập tổ tuyên
- Các đoàn
truyền
thể
- Nông dân
- Dự án
- Hội thảo xúc tiến tiêu
- Ngành nông
thụ
nghiệp
- Cán bộ kỹ
- Xây dựng mô hình
thuật, nông
chuyển đổi
dân
Thay đổi cơ
- Chuyên gia,
cấu giống
- Tập huấn khoa học kỹ
cán bộ kỹ
cây trồng
thuật
thuật
(ngắn ngày,
chịu mặn
- Hổ trợ liên kết tiêu
- HTX/Doanh
tốt)
thụ
nghiệp
- Nông dân
- Cán bộ kỹ
- Hội thảo đầu bờ và
thuật
tham quan mô hình
- Ngành nông
nghiệp
- Địa phương
Tìm hiểu, nghiên cứu
- Dự án
các thông tin truyền
- Ban quản trị
thông
HTX
Thúc đẩy
- Chính
liên kết
Giới thiệu doanh
quyền địa
giữa HTX
nghiệp với các HTX
phương
và Doanh
- dự án
nghiệp
Họp thảo luận các
HTX
thành viên trong HTX
Họp thảo luận giữa
- HTX
HTX và doanh nghiệp
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When

GR 2

20192020

?

20192020

?

Resource
Doan
Địa
h
Khá
phươn
nghiệ
c
g
p

?

x

?

x

20192020

x
x

x

- Cuối
vụ trước
(2019)

?

x

?

x

x

x

x

Ký kết hợp đồng liên
kết

Sản suất theo qui trình
Xây dựng
kênh thông
tin giá cả
thị trường
(minh bạch
giá cả)
Tập huấn
KH-KT
xây dựng
mô hình
trình diễn
sản xuất
lúa tiết
kiệm nước

Xây dựng kênh thông
tin cung cấp giá mua
bán
Hướng dẫn cho người
dân sử dụng
Lựa chọn mô hình
Chọn hộ tham gia
Đưa người đi tập huấn,
học tập mộ hình
Triển khai thực hiện

Thu thập thông tin từ
lãnh đạo
Phối hợp
Chia sẽ và trao đổi
vận hành
thông tin giữa các bênh
điều tiết
nước ở các Thống nhất thời gian và
khu vực lân kế hoạch thực hiện
cận
Tổ chức họp để đưa ra
thống nhất chung
Khảo sát thực địa
Chuyển
giao khoa
Chọn đối tượng chuyển
học – kỹ
giao
thuật canh Xây dựng bộ tài liệu
tác lúa
Tổ chức tập huấn
(SRP)

- Doanh
nghiệp
- dự án
- chính quyền
- HTX
- Doanh
nghiệp
- dự án
- chính quyền
- Sản xuất:
Nông dân
- Giám sát:
doanh nghiệp
- Doanh
nghiệp
- dự án
- chính quyền
địa phương

Đầu vụ
mới
(2019)

Đầu đến
cuối vụ
(2019)

?

x

?
2019
x

- Tổ hợp tác
- Chính
quyền
- Cán bộ kỹ
thuật

Vụ
Đông
Xuân
(Tháng
1Tháng
3) hàng
năm

?

x

- Chính
quyền địa
phương của
các bênh phối
họp
- THT quản lí
hệ thống bơm
tưới

Đầu vụ
hoặc
giữa vụ
(kế tiếp)

?

x
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x

x

?

- Phòng NN,
chi cục
- Nhà nghiên
cứu
- Dự án

x

x

x

x

x
x

5/2019

?
?

x

x

x

Phát động
phong trào
thu gom
thuốc
BVTV

Mỗi khi
có cuộc
họp dân
trong
ấp, xã

Tuyên truyền về tác hại
của vỏ bao bì, thuốc
BVTV
Xây dựng bể chứa thu
gom
Tổ chức thu gom
Đưa về nơi xử lí đúng
qui định

- Cơ quan địa
phương
- Nông dân
- Cán bộ trạm
BVTV
- Nông dân
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x

?
2019

x

x

x

x

x

x



Một số hình ảnh của đợt tập huấn VRA tại Sóc Trăng 11-12/4
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2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VRA TẠI TỈNH
KIÊN GIANG
Tại Kiên Giang, tập huấn VRA được thực hiện tại 2 huyện An Minh và Hòn Đất.
Cũng tương tự như ở Sóc Trăng, các thành viên xác định các mối nguy, vấn đề và các
nhóm xã hội chịu sự tác động của các mối nguy và các vấn đề trên. Kết quả ghi nhận
như sau:
 Tại huyện An Minh
Mưa
trái vụ
Group
Nông dân
Doanh nghiệp
Trẻ em - Người già
Phụ Nữ
Nhân công lao động
Hộ Gia Đình kinh doanh

E4
E4
E4
E4
E3
E2

Xâm
nhâp
mặn

Nắng
nóng
kéo dài

E4
E2
E4
E4
E3
E2

E4
E2
E4
E4
E3
E2

Huyện An Minh xác định 3 mối
nguy gây tác hại nặng nhất trong chuỗi
lúa gạo là mưa trái vụ, xâm nhập mặn và
nắng nóng kéo dài. Trong đó, mưa trái vụ
xuất hiện ở giai đoạn thu hoạch làm ảnh
hưởng đến chất lượng lúa; xâm nhập mặn
năm 2017 làm 17.000 ha lúa bị ảnh
hưởng. Do An Minh là huyện nằm tiếp
giáp với biển nên nếu xâm nhập mặn xảy
ra ảnh hưởng lớn đến sx. Ngoài ra, nắng
nóng kéo dài cũng là một trong những
nguyên nhân gây thất thoát năng suất. An
Minh sản xuất theo mô hình lúa-tôm, nếu
có hạn bà chằng làm ảnh hưởng đến quá
trình sinh trưởng và phát triển.
Có 3 vấn đề được huyện tập trung
đề cập cho chuỗi sản xuất đó là giá lúa
thương phẩm giảm, tập quán canh tác và
25

Giá lúa
thương
phẩm
giảm
E4
E1
E2
E4
E1
E2

Tập
quán
Canh
tác

Bất bình
đẳng giới
tài chính

E2
N/A
E1
E2
E2
E2

E2
E3
E2
E2
E2
E1

bất bình đẳng giới (chủ yếu về mặt tài
chính). Trong đó, giá lúa thương phẩm
đặc biệt được bà con chú ý quan tâm nhất,
vụ Đông Xuân 2018-2019, giá lúa giảm
mạnh nhiều nơi không bán được nếu
canh tác thông thường, không có hợp
đồng bao tiêu sản phẩm, có nơi 10
nghìn/3kg lúa tươi). Bên cạnh đó giá
giống canh tác thì rất đắt nhưng chất
lượng không đảm bảo. Trường hợp bất
bình đẳng giới (chủ yếu về mặt tài chính),
người phụ nữ là người giữ tiền và tính
toán chi tiêu hàng ngày, nếu chi phí đầu
tư cao thì bắt buộc người phụ nữ phải tính
toán cân đối tài chính cho đủ, nhưng lại
không được quyết định vào việc chi tiêu
cho các khâu sản xuất.

Các nhóm xã hội chịu tác động bỡi
các mối nguy và vấn đề trên bao gồm
nông dân, doanh nghiệp, trẻ em-người
già, phụ nữ, công nhân lao động và nhóm

hộ gia đình kinh doanh. Trong đó, nhóm
nông dân và phụ nữ chịu sự tác động lớn
nhất từ các mối nguy và các vấn đề trên.

 Mức độ nhạy cảm của các nhóm xã hội được trình bày ở bảng sau:
Mưa trái
vụ

Xâm
nhâp mặn

Nắng
nóng kéo
dài

S3
S3
S2
S3
S2
S2

S4
S4
S2
S4
S2
S2

S4
S4
S2
S4
S2
S2

Group
Nông dân
Doanh nghiệp
Trẻ em - Người già
Phụ Nữ
Nhân công lao động
Hộ Gia Đình kinh doanh

Giá lúa
thương
phẩm
giảm
S3
S1
S2
S3
S2
S2

Tập quán
Canh tác

Bất bình
đẳng giới
tài chính

S2
S1
S1
S2
S2
S2

S2
S1
S2
S2
S2
S2

Sau khi đã xác định được mức độ tác động và mức độ nhạy cảm của các nhóm xã hội đối
với từng mối nguy và các vấn đề trên, qua phân tích ma trận kết quả ghi nhận như sau:
Bất bình đẳng
giới tài chính

Tập quán Canh
tác

Giá lúa thương
phẩm giảm

Nắng nóng kéo
dài

Xâm nhâp mặn

Mưa trái vụ

Group
Nông dân
Doanh nghiệp
Trẻ em - Người già
Phụ Nữ
Nhân công lao động
Hộ Gia Đình kinh doanh

V. High

V. High

V. High

V. High

Med

Med

V. High

High

High

Low

N/A

Med

High

High

High

Med

Low

Med

V. High

V. High

V. High

V. High

Med

Med

Med

Med

Med

Low

Med

Med

Med

Med

Med

Med

Med

Low

Qua kết quả đánh giá cho thấy nhóm
nông dân và phụ nữ là hai nhóm xã hội
chịu tác động lớn nhất từ 3 mối nguy và 1
vấn đề là giá lúa thương phẩm giảm (thể
hiện màu đỏ). Bên cạnh đó doanh nghiệp
và người già là hai đối tượng kế tiếp chịu

ảnh hưởng từ các tác nhân trên (thể hiện
màu cam). Từ 3 mối nguy và 1 vấn đề, các
thành viên đã chọn một hai mối nguy là
mưa trái vụ và nắng nóng kéo dài và giá
lúa thương phẩm giảm để tiếp tục phân tích
đánh giá bằng chuỗi tác động hình cột. Bên
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cạnh đó vấn đề khó liên kết trong tiêu thụ
cũng được chọn để phân tích
Bảng 5: Chuỗi tác động hình cột tại huyện An Minh
Hazards/Issue

Impact
- Giảm năng suất, thất
thoát
- Giảm chất lượng sản
phẩm
- Lịch thời vụ thay đổi
- Khó khăn trong thu
hoạch
- Tăng chi phí thu
hoạch

Root cause of impact

Solution

- Do BĐKH ảnh hưởng

- Tăng cường Dự
báo sớm

Xâm nhập
mặn - nắng
nóng kéo dài

- Thiếu nước sản xuất
- Thiệt hại năng suất
+ Giảm thu nhập
+ Ảnh hưởng đời sống
- Thiếu nước sinh hoạt

- Do BĐKH ảnh hưởng
- Cơ sở hạ tầng: Cống,
Đê bao ngăn mặn
- Do vị trí địa lý giáp
biển

- Tăng cường Dự
báo, tuyên truyền
- Xây dựng mô
hình sản xuất thích
ứng: Sản xuất bền
vững, Giống thích
ứng, ...
- Hoàn thiện cơ sở
hạ tầng

Khó liên kết
trong tiêu thụ

- Giá lúa không ổn
định
+ Thu nhập bấp bênh
* Đời sống khó khăn
* Di cư
+ Sản xuất không ổn
định
- Không bán được lúa

- Tập quán sản xuất nhỏ
lẻ
- Thiếu tin tưởng giữa
nông dân và doanh
nghiệp
- Không tuân thủ hợp
đồng
- Chất lượng lúa không
đúng nhu cầu thị trường

- Liên kết trong sản
xuất tập thể và tiêu
thụ
- Xây dựng bộ quy
tắc ứng xử giữa
doanh nghiệp và
người sản xuất
- Chuyển đổi giống
lúa

Mưa trái vụ
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Giá lúa
thương phẩm
giảm

- Giống canh tác không
phù hợp (chú trọng năng
suất- chất lượng kém)
- Thị trường gạo xuất
khẩu giảm

- Giảm thu nhập
- Khó tiêu thụ

Từ bảng phân tích chuỗi tác động
hình cột, tập hợp của các giải pháp được
đưa ra để giải quyết các mối nguy và các
vấn đề tác động đến chuỗi giá trị lúa gạo
tại huyện An Minh. Một số giải pháp ưu

- Thay đổi cơ cấu
giống theo yêu cầu
thị trường
- Liên kết với
Doanh nghiệp
- Đa dạng hóa sản
phẩm xuất khẩu
- Thay đổi tập quán
canh tác: sản xuất
cơ giới hóa, sản
xuất hữu cơ...

tiên sẻ được lựa chọn thông qua kết quả
đánh giá năng lực thích ứng của địa
phương với các mối nguy và vấn đề trên
dựa vào 5 tiêu chí để đánh giá được trình
bày ở bảng 6.

Bảng 6. Phân tích năng lực thức ứng các giải pháp của các Hazards và Issues tại huyện
An Minh

Giải pháp
Đa dạng hóa sản phẩm xuất
khẩu
Tăng cường Dự báo, tuyên
truyền
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng (hệ
thống đê đập và kênh thủy lợi,
nội đồng)
Xây dựng bộ quy tắc ứng xử
giữa doanh nghiệp và người
sản xuất
Xây dựng mô hình sản xuất
thích ứng: Sản xuất bền vững,
Giống thích ứng, …
Liên kết trong sản xuất tập thể
và tiêu thụ
Thay đổi tập quán canh tác:
sản xuất cơ giới hóa, sản xuất
hữu cơ, cơ cấu giống...

Tài
sản

Thể chế,
chính
sách

Tính
sáng tạo,
sáng kiến

Kiến
thức và
thông tin

Linh
hoạt và
phù hợp

Tổng
điểm

1

5

5

3

5

19

2

4

4

4

4

18

1

5

4

4

4

18

4

4

4

2

4

18

1

5

4

2

5

17

2

4

4

2

5

17

1

5

4

3

4

17
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Kết quả đánh giá năng lực thích ứng
được trình bày ở bảng 6 cho thấy có 3 giải
pháp (màu đỏ) được lựa chọn đó là: hoàn
thiện cơ sở hạ tầng (hệ thống đê đập và kênh
thủy lợi, nội đồng); liên kết trong sản xuất
tập thể và tiêu thụ và thay đổi tập quán canh

tác: sản xuất cơ giới hóa, sản xuất hữu cơ,
cơ cấu giống.

 Tại huyện Hòn Đất
Bảng 7: Initial Vulnerability Assessment matrix (Hon dat district)
Tập quán
canh tác

Bất bình
đẳng giới

High

Med High

Med High

Med Med High Med

Low

Low
V.
High

Low

Low

Low

Low

Low

Med

Low

Low

High

High

High

High

Med Med Med

N/A

N/A

N/A

Low

Low Low Low Med Low Low
High High Med Med Med High
Med Med Med Med Low Low

Low
Med
Low

High

Low

Med Med Med Med Med Med

Med Med Med Low Low
High High High High High
Low Med Med Med Low

Thiếu lao
động

Med High

Ô nhiễm môi
trường

Trẻ em Người già
Cán Bộ CNNV
Phụ Nữ
Nhà nước

Sâu bệnh

High

Giá cả vật tư
- lúa

Hộ nghèo

Mưa trái vụ

Low

Nhiệt độ cao

Doanh nghiệp

V.
High
Low
V.
High

Xâm nhập
mặn

Med

Lũ lụt

Nông dân

Bão tăng

Hạn Hán

 Group

Low

chuỗi, kết quả ghi nhận các rủi ro về thiên
tai như bão+lũ là nhóm rủi ro chính của
vùng. Khả năng chống chịu với bão+lũ
của các nhóm là thấp hoặc độ nhạy cảm
cao. Các vấn đề trong chuỗi giá trị, giá
vật tư-lúa, sâu bệnh và ô nhiễm môi
trường là các vấn đề chính xảy ra tại địa
phương. Vì vậy các vấn đề và rủi ro vừa
nêu sẽ được đưa vào bước 2 để phân tích
Impact chain.

Kết quả bảng 7 thấy rằng nhóm
người nông dân, hộ nghèo họ là những
người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các
thiên tai như bão, lũ, hậu quả của biến đổi
khí hậu và sự biến đối trong chuổi giá trị
lúa gạo. Họ bị ảnh hưởng nhiều nhất
nhưng sức chống chịu lại thấp có nghĩa
là sự nhạy cảm của họ với môi trường với
sự biến động trong chuổi cao, cao hơn so
với bất kỳ nhóm xã hội nào khác.
Sau khi phân tích matrix và trao đổi
trực tiếp với các nhân tố khác trong
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Hình 9. Phân tích chuỗi tác động theo sơ đồ hình mạng nhện cho mối nguy “Bão + Lũ
lụt” tại huyện Hòn Đất.
hình 10. Chẳng hạn, giá vật tư tăng cao,
làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi
nhuận, giảm thu nhập, khó khăn trong
đời sống, .... Giá lúa giảm dẫn đến nhiều
hệ quả như: khó khăn trong liên kết sản
xuất và tiêu thụ, ảnh hưởng đến thương
hiệu dẫn đến mất hợp đồng, thu nhập bấp
bênh, nghèo đói,....

Kết quả phân tích cho thấy từ mối
nguy là bão và lũ lụt cho ra rất nhiều hệ
quả. Chẳng hạn như: bão lũ gây ra rất
nhiều hệ quả mất màu, giảm năng suất,
thu nhập thấp, ảnh hưởng đến đời sống
sinh hoạt, ô nhiễm môi trường,......
Tương tự vấn đề biến động về giá cả
thi trường như giá vật tư, giá lúa gây ra
rất nhiều hệ quả như được trình bày ở
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Hình 10. Phân tích chuỗi tác động theo sơ đồ hình mạng nhện cho vấn đề “giá cả thị
trường bao gồm giá vật tư tăng cao và giá lúa thương phẩm giảm” tại huyện Hòn Đất.

8, những giải pháp có màu đỏ là những
giải pháp được lựa chọn bao gồm: bố trí
lại mùa vụ, cây trồng; tập huấn nâng cao
kiến thức về KHKT (sản xuất lúa
theo hướng bền vững); tăng cường
công tác về ô nhiễm môi trường; liên kết
với công ty cung ứng đầu vào và sản xuất
có liên kết bền vững.

Từ kết quả phân tích chuỗi tác
động, có rất nhiều giải pháp được đưa ra
để nhằm ngăn chặn, thích ứng và giảm
thiểu được rủi ro do các tác nhân đó gây
ra. Sau đó tiếp tục chọn lọc các giải pháp
ưu tiên mà địa phương cho là rất cần thiết
nhất hiện nay dựa vào 5 tiêu chí đánh giá.
Kết quả lựa chọn được trình bày ở bảng
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Bảng 8. Bảng phân tích năng lực thức ứng các giải pháp của các Hazards và Issues tại
huyện Hòn Đất

Giải pháp

Tài Thể chế,
sản chính sách

Tính sáng
tạo, sáng
kiến

Kiến
thức và
thông tin

Linh
hoạt và
phù hợp

Tổng
điểm

Bố trí lại mùa vụ, cây
trồng

3

4

4

5

5

21

Tập huấn nâng cao kiến
thức KHKT( SX lúa bền
vững)

3

4

4

4

5

20

Tăng cường công tác tuyên
truyền về ô nhiễm môi
trường

3

4

4

3

4

18

Liên kết công ty cung ứng
đầu vào

1

5

4

3

4

17

Thu hoạch sớm

4

3

1

4

2

14

Xử lí thu gom rác, khử
trùng

4

4

3

3

4

18

Tăng cường công tác dự
báo, điều tiết nước

4

5

3

5

4

21

xây dựng đê bao, hệ thống
thoát nước, trạm bơm

1

5

4

4

5

19

Thu hoạch sớm

4

3

1

4

2

14

Sản xuất giống chất lượng
cao

4

4

4

3

4

19

Sản xuất có liên kết bền
vững

4

5

5

3

5

22
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Bảng 9. Kế hoạch hành động tại Kiên Giang
Solotions
Bố trí lại mùa
vụ, cây trồng
Tập huấn
nâng cao kiến
thức
KHKT( SX lúa
bền vững)
Tăng cường
công tác tuyên
truyền
Liên kết công
ty cung ứng
đầu vào
Hoàn thiện cơ
sở hạ tầng (hệ
thống đê, công
trình thủy lợi)

Activitys

Who

When

GR 2

Resource
Địa
Doanh
phương nghiệp

Địa phương

May-19

Dự án, Địa
phương

May-19

?

x

Địa phương

7+8/2019

?

x

Dự án, HTX,Địa
phương, Doanh
nghiệp

x

May-19

x

- Xây dựng thêm 6
cống ngăn mặn

- Sở NN

20192022

Liên kết trong
sản xuất tập
thể và tiêu thụ

- Tiếp tục phát triển và
mở rộng vùng nguyên
liệu
- Ký kết thõa thuận hợp
đồng bao tiêu sản phẩm
- Xây dựng bộ quy tắc
ứng xử trong mô hình
kinh doanh bao trùm và
có trách nhiệm"

- Doanh nghiệp
- Địa phương
- HTX

6+7/2019

?

x

Thay đổi tập
quán canh tác:
sản xuất cơ
giới hóa, sản
xuất hữu cơ,
cơ cấu giống...

- Hỗ trợ kỹ thuật: tổ
chức hội thảo, tập huán,
giám sát thực hiện...
- Đầu tư hỗ trợ cơ giới
hóa

- Dự án
- Chính quyền
(Phòng NN)
- HTX
- Nông dân

6+7/2019

?

x

33

Khác

x

x

x

x

x

x

x

 Một số hình ảnh tập huấn VRA tại tỉnh Kiên Giang (ngày 25-26/4/2019)
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3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VRA TẠI TỈNH
AN GIANG
nhiều đã ảnh hưởng đến năng suất và thu
nhập của bà con nông dân, qua quá trình
điều tra, tìm hiểu, tại đây ít chịu ảnh
hưởng bão, lũ lụt tuy nhiên do hệ thống
bơm tưới chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên
thường xảy ra tình trạng ngập úng khi
mưa kéo dài, thiếu nước (mùa khô) trong
canh tác lúa.

An Giang là tỉnh cuối cùng thực
hiện đánh giá phân tích VRA vào ngày 7
tháng 5 năm 2019. An Giang cũng như
Sóc Trăng có lợi thế hơn so với tỉnh Kiên
Giang vì các hộ nông dân ở đây đã được
tham gia dự án ở giai đoạn 1 (Graisea 1),
nên cách tiếp cận về các thông tin như
tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông
nghiệp có sự thuận lợi hơn. Kết quả đánh
giá cho thấy: giá lúa bấp bênh, tình trạng
thương lái ép giá xảy ra thường xuyên,
có ít công ty bao tiêu lúa thương phẩm
cùng với tình hình hạn hán kéo dài, mưa

Cũng như nhiều địa phương khác, nhóm
ngươi nông dân sản xuất là nhóm chịu
ảnh hưởng nhiều nhất từ các thiên tai, rủi
ro và các vấn đề biến động trong chuỗi
giá trị.

Bảng 10: Initial Vulnerability Assessment matrix (huyện Tri Tôn)
Phân thuốc kém
chất lượng

Giá thành, chi
phí sản xuất
tăng cao

High

Med High

V. High

Med

Med

Med

High

Nông dân

High

Med High

High

V. High

Med V. High

V. High

Med

Med

Med

High

Hộ kinh doanh
VTNN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Low

N/A

N/A

N/A

High

Người già- Trẻ
em

High

Med High

Med

Med

Med Med

N/A

High

Low

Med

High

Doanh nghiệp

N/A

N/A

High

High

Med N/A

Low

N/A

High

Med

Med
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Ô nhiễm môi
trường

Dịch bệnh

Med

nhiều nguồn lực để giải quyết, cho nên
môi nguy mưa nhiều và vấn đề giá cả thị
trường được chọn để phân tích chuỗi tác
động ở bước 2 Impact chain.

Thiếu lao động

Giá lúa không
ổn định

Med High

Mặc dù có rất nhiều vấn đề thể hiện
tác động ở mức mạnh (màu cam) cho các
nhóm xã hội, nhưng không được chọn để
đánh giá chẳng hạn như ô nhiễm môi
trường vì đây là vấn đề rất lớn, cần rất

Tập quán canh
tác

Mưa nhiều

High

N/A

Thương lái ép
giá

Lũ lụt

Nhiệt độ cao

Khô hạn

Phụ nữ sản
xuất

Group

Bảng 11. Phân tích Impact chain theo dạng cột (huyện Tri Tôn)
Hazards/Issue

Mưa nhiều

Giá lúa
không ổn
định (giảm)

Impact
- Ngập úng, Đỗ
ngã Giảm năng
suất
- Khó khăn trong
canh tác
- Giảm hiệu quả
sử dụng phân, thuốc
+ Tăng chi phí sản
xuất
+ Giảm năng suất
- Ảnh hưởng sức
khỏe người sản xuất
- Khó khăn trong
thu hoạch, thất thoát
- Tăng chi phí
nhân công
- Thu nhập không ổn
định (giảm)
- Kéo dài thời gian
thu hoạch
- Không có thương
lái tiêu thụ
- Đời sống không
được ổn định
- Con cái bỏ học, lao
động sớm
- Tệ nạn xã hội có
chiều hướng tăng

Root cause of impact

Solution

- Biến đổi khí hậu
- Kỹ thuật canh tác
- Hệ thống tưới tiêu
không đủ năng lực đáp
ứng
- Kênh thông tin dự
báo còn hạn chế

- Tập huấn
KTCT , sử dụng
giống hợp lý
- Nạo vét kênh
mương, tăng cường
máy bơm đủ công
suất
- Xây dựng kênh
thông tin dự báo tới
địa phương

- Không có những hợp
đồng sản xuất vững chắc
- Chi phí sản xuất cao
- Chưa áp dụng những qui
trình sản xuất bền vững
- Trình độ sản xuất của
nông dân hạn chế để tiếp
thu những kỹ thuật mới
- Chưa hình thành những
tổ nhóm sản xuất sản
cung cấp sản lượng lớn
- Chưa có kênh thông tin,
giá cả chính thống

- Xây dựng những
tổ nhóm sản xuất
(chung giống,
chung qui trình
canh tác)
- Áp dụng những
tiêu chuẩn sản xuất
bền vững
- Tăng cường công
tác tập huấn,
chuyển giao kỹ
thuật.
- Xây dựng những
kênh thông tin giá
cả chính thống

Kết quả ghi nhận ở bảng 11 cho
thấy mưa nhiều đã gây ra rất nhiều hệ quả

như ngập úng, đỗ ngả dẫn đến giảm năng
suất. Mưa nhiều còn gây khó khăn trong
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canh tác, tăng chi phí sản xuất, thất thoát
khi thu hoạch và tăng chi phí nhân công.
Vấn đề giá lúa không ổn định (giảm)
không phải tại địa bàn tỉnh An Giang mà
ở các địa phương của tỉnh Sóc Trăng và
Kiên Giang đều gặp phải, và có lẽ là vấn
đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc
biệt là vụ Đông Xuân 2018-2019. Hệ quả
của nó bao gồm thu nhập không ổn định,
vì giá lúa giảm nên thường các doanh
nghiệp hoặc thương lái sẻ kéo dài thời
gian thu hoạch, đời sống không ổn định,

có nơi có tình trạng con cái bỏ học hoặc
phải lao động sớm, tệ nạn xã hội có chiều
hướng tăng cao.
Các giải pháp mà các địa phương
đưa ra cũng có nhiều giải pháp giống
nhau, tuy nhiên các giải pháp đó được
đánh giá dựa vào 5 tiêu chí và cũng dựa
vào tính cấp thiết mà địa phương ưu tiên
lựa chọn. Kết quả lựa chọn các giải pháp
được trình bày ở bảng 12.

Bảng 12. Phân tích năng lực thức ứng các giải pháp của các Hazards và Issues tại
huyện Tri Tôn- An Giang.

Giải pháp
Tập huấn KTCT sản xuất
bền vững , sử dụng giống
hợp lý
Nạo vét kênh mương, tăng
cường máy bơm đủ công
suất
Xây dựng kênh thông tin dự
báo tới địa phương
Xây dựng những tổ nhóm
sản xuất (chung giống,
chung qui trình canh tác)
Xây dựng những kênh thông
tin giá cả chính thống

Tài
sản

Thể chế,
chính sách

Tính
sáng tạo,
sáng kiến

Kiến
thức và
thông tin

Linh
hoạt và
phù hợp

Tổng
điểm

3

5

5

3

5

21

1

5

1

2

5

14

3

5

2

4

5

19

4

5

5

4

5

23

4

2

5

2

5

18

những tổ nhóm sản xuất (chung giống,
chung qui trình canh tác) và xây dựng
những kênh thông tin giá cả chính thống.
Các giải pháp sẻ được đưa vào khung kế
hoạch hành động cho tỉnh An Giang với
cụ thể các hoạt động, nguồn lực, ai làm,
làm khi nào,...

Từ kết quả bảng 12 cho thấy có 5
giải pháp ưu tiên được lựa chọn: tập huấn
KTSX bền vững và sử dụng giống hợp
lý; nạo vét kênh mương, tăng cường máy
bơm đủ công suất; xây dựng kênh thông
tin dự báo tới địa phương; xây dựng
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 Kế hoạch hành động tại An Giang

Solotions

Tập huấn KTCT
sản xuất bền
vững , sử dụng
giống hợp lý

Xây dựng kênh
thông tin dự báo
tới địa phương

Xây dựng những
tổ nhóm sản xuất
(chung giống,
chung qui trình
canh tác)
Xây dựng những
kênh thông tin giá
cả chính thống
Nạo vét kênh
mương, tăng
cường máy bơm
đủ công suất

Activitys

- Mở lớp tập huấn SX:
- Xây dựng mô hình thí điểm
Mở các điểm café
khuyến nông
Cung cấp sách báo, tài
liệu KTCT
Trao đổi thông tin cán
bộ địa phương và nông dân
Mời chuyên gia thông
tin mới
Thành lập tổ nhóm sản
xuất, tổ hợp tác, HXT
Họp dân lấy ý kiến
Làm các thủ tục pháp
lý
Tập huấn kỹ thuật
Ký hợp đồng tiêu thụ
sản phẩm
Đối thoại với doanh
nghiệp
Thuê phương tiện
Đề xuất chính quyền
hỗ trợ
Đối thoại 3 bên:

Who

When

GR 2

Địa
phương

Resource
Nông
Doanh dân
nghiệp THT/HT
X

Chuy
ên gia
KHCT
Nông
dân + cán
bô NN

5/2019

x

x

x

x

- Trạm
khuyến
nông

2019

?

x

x

x

- Nông dân
- Cán Bộ
NN
- Hội Phụ
nữ

2019

x

x

x

x

2020

x

x

x

8/2019

x

- DN
- Nông
dân
Nông dân
Địa
phương
Chủ đầu tư
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x

Khác

x

x

 Một số hình ảnh tập huấn VRA tại An Giang (ngày 7/7/2019)
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA 3 TỈNH
 Chung cho 3 tỉnh
STT
1
2
3
4
5

Hoạt động
Thúc đẩy liên kết giữa HTX và Doanh nghiệp
Tập huấn nâng cao kiến thức KHKT( SX lúa bền vững, SRP, hữu cơ,
GAP, an toàm dư lượng)
Xây dựng kênh thông tin giá cả thị trường (minh bạch giá cả)
Tăng cường công tác thông tin truyền thông (dự báo thời tiết, dịch hại, các
mối nguy như mặn, hạn, mưa,bão, nắng nóng kéo dài,…)
Liên kết trong sản xuất tập thể và tiêu thụ

 Riêng biệt cho từng tỉnh

1

SÓC TRĂNG
Phối hợp vận hành điều tiết nước ở các khu vực lân
cận

2

Thay đổi cơ cấu giống cây trồng (ngắn ngày, chịu
mặn tốt)

3

Tập huấn KH-KT xây dựng mô hình trình diễn sản
xuất lúa tiết kiệm nước

4

Phát động phong trào thu gom thuốc BVTV

1
2

KIÊN GIANG
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng (hệ thống đê, công trình
thủy lợi
Thay đổi tập quán canh tác: sản xuất cơ giới hóa

Note
Hạn chế tác hại hạn, mặn
Hạn chế tác hại của mặn,
thích ứng biến đổi khí hậu
(BĐKH)
Thích ứng với hạn hán,
Sáng kiến thích ứng biến
đổi khí hậu
Các sáng kiến hạn chế ô
nhiễm MT
Ngăn mặn, trữ nước ngọt
trong mùa khô
Vùng lúa – tôm tỷ lệ cơ
giới thấp

AN GIANG
1

Hạn chế tác hệ của mưa
Nạo vét kênh mương, tăng cường máy bơm đủ công
kéo dài và cung cấp nước
suất
trong mùa khô
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4. Outcomes
 Chung cho 3 tỉnh
STT
Hoạt động
1

Thúc đẩy liên kết giữa HTX
và Doanh nghiệp

2

Tập huấn nâng cao kiến thức
KHKT( SX lúa bền vững)

3

Xây dựng kênh thông tin giá
cả thị trường (minh bạch giá
cả)

Issues directly related to
GRAISEA 2
A1.2.2.2:Cung cấp huấn luyện
kỹ năng và thúc đẩy cho các
buổi thương lượng và hợp đồng
thương mại để tăng sự tự tin,
tiếng nói và khả năng đại diện
thúc đẩy các điều khoản hợp
đồng công bằng hơn.
A1.2.2.3:Thúc đẩy và hỗ trợ
các nhóm sản xuất đàm phán
quy tắc ứng xử chuỗi giá trị
làm cơ sở tham chiếu cho các
hợp đồng chuỗi giá trị. Thúc
đẩy quá trình tham gia và dẫn
dắt đối thoại, đàm phán của
phụ nữ trong nhóm sản xuất vói
các tác nhân khác trong chuỗi.
A2.1.3.2:Thúc đẩy và hỗ trợ
các thỏa thuận hợp đồng, sản
xuất theo hợp đồng giữa các
nhóm sản xuất và các công ty
để đảm bảo việc chia sẻ lợi ích,
trách nhiệm và rủi ro, có tính
đến những rủi ro thiên tai và
biến đổi khí hậu
A1.2.1.1:Cung cấp đào tạo kỹ
thuật, hướng dẫn và hỗ trợ sau
tập huấn về việc áp dụng các
tiêu chuẩn sản xuất bền vững
và thực hành thích ứng khí hậu
(bao gồm mô hình nuôi tôm lúa
kết hợp), sản xuất tập thể và
quản lý tuân thủ với hồ sơ canh
tác cải tiến
Có thể lồng ghép hoạt động
A.1.1.1.
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Issues relating to the
work of Oxfam and
partners in Vietnam

4
Tăng cường công tác thông
tin truyền thông (dự báo thời
tiết, dịch hại…)

5

Liên kết trong sản xuất tập
thể và tiêu thụ (thành lập tổ
nhóm sản xuất tập chung)

A1.2.3.2:Cung cấp các công cụ
và tập huấn phân tích, đánh giá
và quản lý rủi ro thiên tai trong
kế hoạch hành động tập thể, hỗ
trợ cả nam và nữ SSPs trở trở
nên nhạy bén hơn, thích ứng
tốt hơn với biến đổi khí hậu
A1.1.2.3:Thúc đẩy và cung cấp
hỗ trợ cho việc áp dụng và thực
hành các nguyên tắc thành viên
và quy chế nhóm
Hoạt động A.1.2.2.2. và lồng
ghép A1.1.2.2: Xây dựng năng
lực và huấn luyện dựa trên
GALS cho các nhóm sản xuất,
trưởng sản xuất, thành viên nữ
chủ chốt của các nhóm sản xuất
(như năng lực quản lý và lãnh
đạo, kỹ năng lập kế hoạch và
thúc đẩy, lập kế hoạch tập thể,
quy chế nhóm bao gồm bình
đẳng giới và các vấn đề xã hội ,
v.v.)
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