
Trong chuyến thăm quan tập huấn ở Nhật Bản, các cán bộ của tỉnh Điện Biên đã được học tập về phương pháp phát 
triển sinh kế và cải thiện đời sống từ những trường hợp thực hành cụ thể. Khi đến tỉnh Tochigi, các cán bộ không 
những được học tập về cách thức người dân địa phương thực hiện các hoạt động nhóm theo sáng kiến của học với sự 
hỗ trợ của chính quyền địa phương (bao gồm cả hỗ trợ về hạ tầng cơ sở và kỹ thuật), mà còn được học về cách vận 
dụng và thực hành về “bản đồ điều tra và tầm nhìn phát triển” – một công cụ để “Bản làng có sự phát triển tốt hơn 
cùng với môi trường tốt hơn, sinh kế tốt hơn cho người dân và bởi người dân”. Sự thực hành công cụ này được tiến 
hành thông qua ba bước như sơ đồ dưới đây. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 20: Phương pháp huy động người dân và sáng kiến của 
chính họ trong quá trình phát triển sinh kế và cải thiện đời sống 

(1) Xác định ra những tài 
nguyên hữu dụng trong bản 
làng 

(2) Vẽ bản đồ và phân tích hiện 
trạng tài nguyên hữu dụng và các 
vấn đề 

(3) Tầm nhìn về phát triển để “Bản 
làng tốt hơn” & kế hoạch hành động 
để cải thiện 

Điều tra xác định các tài nguyên và 
vấn đề của bản làng 

Vẽ bản đồ và phân tích hiện trạng 

Tầm nhìn về phát triển 
“Bản làng tốt hơn”

Kế hoạch hành động để cải thiện 



 
Những điểm mấu chốt khi vẽ bản đồ điều 
tra bao gồm: a) Cách thức để huy động và 
thúc đẩy người dân trong bản làng; b) 
Cách thức xác định các tài nguyên và tiềm 
năng địa phương; c) Cách thức tăng cường 
quyền sở hữu và năng lực của dân bản. 
Mặt khác thực hành vẽ bản đồ điều tra và 
tầm nhìn phát triển đòi hỏi phải có người 
thúc đẩy với khả năng huy động và thúc 
đẩy người dân đóng vai trò chủ đạo trong 
cả ba bước của quá trình. 

                                                      
Thông qua vẽ bản đồ điều tra và phân tích trạng thái, người dân của bản làng có thể 
nhận ra tầm quan trọng và giá trị quý báu của các tài nguyên đối với bản làng và các 
thế hệ tiếp theo. Dựa vào tầm nhìn về sự phát triển của bản làng trong thời gian 3-5 
năm đã đồng thuận, những người dân bản xây dựng ra một kế hoạch hành động phù 
hợp với điều kiện thực tế để “Bản làng tốt hơn”. Bản kế hoạch hành động bao gồm 
các hoạt động sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên và thời gian thực hiện – trong ngắn 
hạn (trong thời gian 6 tháng đầu), trung hạn (từ tháng thứ 6 đến 1,5 năm) và dài hạn 
(từ 1,5 đến 5 năm). Bản kế hoạch hành động cũng xác định rõ vai trò và trách nhiệm 
của từng người dân cũng như các bên có liên quan, như chính quyền địa phương, 
các tổ chức chính trị xã hội … 
Các thành viên tham gia chuyến thăm quan cho rằng “bản đồ điều tra và tầm nhìn 
phát triển” là một công cụ hữu ích để thực hiện hoạt động tại các bản thử nghiệm 
của Dự án SUSFORM-NOW. 
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Ông Wakabayashi, chủ tịch “Hội Bảo Tồn Rừng và 
Nước” đang giới thiệu về bản đồ môi trường tự nhiên 

của vùng Nakakasuo do người dân địa phương xây 
dựng 

Các loại tài nguyên hữu dụng 
để phát triển “Bản làng tốt hơn” 

Kho Báu: 
Các tài nguyên có giá trị trong 

bản làng 

Các vấn đề cần giải quyết: 
Các tài nguyên cần có sự 
cải tiến về sử dụng 

Tiềm năng: Các tài nguyên 
hiện không sử dụng nhưng có 
tiềm năng sử dụng trong 
tương lai 


