
Từ ngày 5 đến 27 tháng 4 năm 2012, Dự án SUSFORM-NOW đã tổ chức một chuyến thăm quan tập huấn tại Nhật 
Bản cho cán bộ đối tác. Mười 12 thành viên đại diện cho các xã, huyện tham gia dự án và Sở NN&PTNT đã tham gia 
chuyến thăm quan tập huấn. Một trong các mục tiêu chính của chuyến thăm quan là học tập phương pháp phát triển 
sinh kế và cải thiện đời sống ở vùng nông thôn Nhật bản và sự vận dụng vào các điểm thử nghiệm ở tỉnh Điện Biên.  

   

 

         
 

 

 

 

 
 
 

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 19: Phương pháp và kinh nghiệm về phát triển sinh kế, 
cải thiện đời sống ở vùng nông thôn của Nhật Bản 

(1) Nhóm nông dân trồng 
mận 

(2) Nhóm phụ nữ chế biến quả 
mận thành nước uống và mứt  

(3) Điểm bán hàng của chính quyền 
thành phố 

Các thành viên tham dự khóa học đã thăm tỉnh 
Tochigi 
(1) Nhóm nông dân ở Magami 
(2) Nhóm phụ nữ của xưởng chế biến nông sản 
ở Nishikata 
(3) Điểm bán nông sản tươi và nông sản đã chế 
biến ở Nishikata 
 



Trong thời gian chuyến thăm quan các thành viên đã được học tập về phương pháp phát triển sinh kế và cải thiện đời 
sống, trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa tài nguyên vật chất (tài nguyên cứng) và tài nguyên phi vật chất (tài 
nguyên mềm, như năng lực, cách tư duy, hình thức ứng xử của người dân địa phương). Sự thực, phát triển sinh kế và 
cải thiện đời sống sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phát triển tài nguyên mềm của chính những người 
dân đang cần được cải thiện sinh kế và đời sống. 

 
 
 

 
 
 
                                                           Các học viên đang trình bày các bài học 

                                                                                                                      kinh nghiệm và các hoạt động vận dụng 

Các thành viên đã tìm ra một số yếu tố đã đóng góp vào sự phát triển năng lực của nông dân ở Nhật Bản, như: sự hình 
thành và quản lý nhóm, đào tạo trưởng nhóm, cách xác định ra các tài nguyên địa phương chưa được sử dụng, nỗ lực 
trong nhận thức để bắt đầu các hoạt động mà không cần phải sử dụng các tài nguyên từ bên ngoài. Trong thời gian tiếp 
theo, các thành viên sẽ vận dụng những điều đã học được ở Nhật Bản vào các hoạt động của Dự án ở Điện Biên.  

Ngày 27/04/2012 (mã số 2.9) 
Số điện thoại của Dự án: 0230-8500-868 
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com  

Tài nguyên cứng 

Lợn, bò, cá, ao, hệ thống 
cung cấp nước, trường học 
v.v… 
 

Tài nguyên mềm 

Năng lực lao động của 
người dân địa phương, các 
cách thức tư duy và hình 
thức ứng xử v.v… 

Phát triển 
sinh kế & cải 

thiện đời 
sống 


