
 
Trong khuôn khổ hoạt động phát triển năng lực, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012 Hợp phần Phát triển sinh 
kế với sự giúp đỡ của UBND TP Kon Tum đã tổ chức chuyến tham quan tại  Kon Tum. Đã có 22 người đại diện cho 
các bản, xã và trạm thú y tham gia chuyến tham quan. Mục tiêu của chuyến tham quan, học tập là tìm hiểu và rút ra  
các bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy các hoạt động phát triển sinh kế, như thực hành quay vòng vật nuôi, 
canh tác theo đường đồng mức và vai trò của việc điều phối tốt hoạt động giữa các đơn vị có liên quan. 

Thực hành quay vòng vật nuôi ở Kon Tum 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 17: Chuyến tham quan ở Kon Tum và phát triển mô hình 

Ví dụ: 
Con lợn nái hậu bị đẻ được 8 con lợn con 

3 con lợn con sẽ thuộc 
về hộ đang chăn nuôi 
con lợn nái 

3 con lợn con thuộc về 
ngân hàng quay vòng  

2 con lợn con thuộc về 
đơn vị quản lý 

Chú ý: 
Sự phân chia trên đây sẽ được lặp lại đến hết lứa 
lợn con thứ 3. Sau đó con lợn nái và tất cả lợn con 
do nó sinh ra đều là của hộ gia đình. 

Canh tác theo đường đồng mức để chống xói mòn 



Chuyến tham quan tập huấn là một phần của mô hình học tập và áp dụng các phương pháp tiếp cận được thực hiện 
theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (chuẩn bị); giai đoạn 2 (tập huấn); giai đoạn 3 (vận dụng). Sơ đồ dưới đây giải thích 
rõ hơn mô hình tham quan tập huấn bằng những thông tin ví dụ là chuyến tham quan tập huấn ở Kon Tum. 
 

 

 

 

 

 
 

Tính liên tục và tính nhất quán được đảm bảo dựa vào sự thiết lập nền 
tảng một nền tảng chung của toàn bộ quá trình. Từ đây, có sự nhấn mạnh 
vào giai đoạn chuẩn bị (Giai đoạn 1), là giai đoạn các thành viên tham dự 
xác định ra những vấn đề phát triển chung và cần phải giải quyết theo các 
cách thức tiếp cận mà họ sẽ học được từ chuyến tham quan (Giai đoạn 2). 
Giai đoạn vận dụng có mục tiêu đảm bảo rằng các thành viên tham dự 
hoạt động tham quan sẽ vận dụng các cách thức tiếp cận và phương pháp 
học được trong giai đoạn 2 vào các điều kiện thực tế của địa phương. 
Cuộc họp thảo luận về vận dụng vào thực tế sau chuyến tham quan ở Kon 
Tum được thực hiện vào ngày 9 tháng 4 (2012). 

Ngày 31/03/2012 (Code 2.9) 
Điện thoại của DA: 0230-8500-868 
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com  

Giai đoạn 1:  Chuẩn bị 
Xác định những vấn đề 

chung trong phát triển ở Điện 

Biên trước khi đi tham quan 

Giai đoạn 2: Tập huấn 
Học tập cách tiếp cận và 

kinh nghiệm ở Kon Tum để 

giải quyết những vấn đề đã 

xác định trong Giai đoạn  1 

Giai đoạn 3: Vận dụng 
Sử dụng cách thức tiếp cận 

và phương pháp để giải quyết 

các vấn đề ở Điện Biên 

Một cuộc họp để xác định ra các chủ đề 
chung về phát triển cần học tập trong chuyến 
tham quan được tổ chức trong giai đoạn 
chuẩn bị (Giai đoạn 1) ngày 15 tháng 3 năm 
2012 


