
Trong chuyến tham quan học tập tại Nhật Bản, các cán bộ của tỉnh Điện Biên đã học thêm khái niệm phát triển sinh 
kế dựa trên tài nguyên địa phương và các công cụ để thúc đẩy, huy động người dân tự phát triển sinh kế. Hai cán bộ 
đã vẫn dụng kiến thức thu được từ khóa tập huấn vào xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế (LDP) và kế hoạch quản 
lý rừng (FMP) tại bản Lọng Hỏm, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ. Bằng cách tiếp thu phương pháp một cách 
có chọn lọc, sửa đổi, hai thành viên này đã tham gia điều hành xuất sắc một cuộc hội thảo xây dựng kế hoạch phát 
triển sinh kế và kế hoạch quản lý rừng trong thời gian 1.5 ngày. Các hoạt động và phương pháp tiếp cận có sửa đổi 
như sau: 
 

 

Trước khi bắt đầu thảo luận về phát triển sinh kế, các thành viên của hội 
thảo bao gồm người dân bản và các thúc đẩy viên đã có một chuyến đi khảo 
sát quanh bản. Chuyến khảo sát bản là nhằm giúp những thành viên tham 
dự kiểm tra lại hiện trạng và khu vực xung quanh bản bao gồm rừng, các 
hoạt động canh tác ruộng nương, ao cá v.v…. 

Mục đích chính của việc khảo sát là nhằm thúc đẩy người dân sử dụng tài 
nguyên trong phát triển sinh kế và bảo vệ rừng sao cho hiệu quả hơn. Ngoài 
ra, đây còn là cơ hội tốt cho người dân trao đổi thông tin, khám phá ra lợi 
ích từ nguồn tài nguyên và các tiềm năng nơi họ đang sinh sống. Trong 
chuyến khảo sát bản, các thúc đẩy viên cần đưa ra lời khuyên giúp người 
dân nhận biết/quan tâm và tận dụng tài nguyên có thể đem lại lợi ích cho 
việc cải thiện sinh kế  

 

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 27: Xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế và kế hoạch quản lý 
rừng: Áp dụng những kinh nghiệm học được từ chuyến tham quan học tập tại Nhật Bản 

Bước 1. Tổ chức khảo sát bản 

Chuyến khảo sát  tại bản Lọng Hỏm 



 
 

Sau chuyến khảo sát quanh bản, mọi người ngồi lại cùng thảo luận về tình trạng hiện tại, ngọn nguồn của những vấn 
đề, xác định các tài nguyên hữu ích thúc đẩy phát triển sinh kế cho bản.  
Việc lập bản đồ tài nguyên giúp người dân hiểu biết nơi có sẵn tài nguyên. Điểm mấu chốt là làm cho dân bản tìm ra  
những loại tài nguyên họ có thể sử dụng hiệu quả hơn. Cuối cùng, những người tham gia phát triển/xây dựng một 
bảng tóm tắt các nguồn tài nguyên hữu ích, kích thước và khối lượng của các nguồn tài nguyên, hạn chế hiện tại và 
làm thế nào họ có thể tận dụng các tài nguyên.  
 
 
Dựa trên bảng phân tích tài nguyên, những người tham gia đã xác định được những hoạt động để có thể sử dụng tốt 
hơn các nguồn tài nguyên nhằm nâng cao thu nhập và quản lý rừng bền vững tốt hơn. Những hoạt động này sau đó đã 
được dân bản thành lập vào bảng có tên là bảng kế hoạch phát triển sinh kế và bản kế hoạch bảo vệ rừng với khung 

thời gian, dự kiến kết quả đầu ra, đầu vào và các hỗ trợ cần thiết.  
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Bước 2. Nhận định và lập bản đồ nguồn tài 

Bước 3. Xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế và kế hoạh quản lý rừng  


