
 

Để phát triển năng lực cho đối tác, Hợp phần 
Phát triển Sinh kế sẽ tổ chức các khoá tập huấn, 
ví dụ như tập huấn về chăn nuôi theo hình thức 
vừa học vừa làm, hoặc tổ chức các chuyến tham 
quan học tập khác. 
 
3. Giám sát các hoạt động thí điểm: 

Giám sát các hoạt động thí điểm nhằm theo dõi 
xem việc thực hiện các hoạt động này có đúng kế 
hoạch hay không và có cần phải điều chỉnh hay 
không. Do mục đích của các hoạt động phát triển 
sinh kế là làm tăng thu nhập tiền mặt nên Hợp 
phần sẽ giám sát tình hình thu nhập và chi tiêu 
bằng tiền mặt thông qua sự hợp tác và chia sẻ của 
người dân. 
 
4. Tham quan học tập tại Nhật Bản       

Một chuyến tham quan cho cán bộ các cơ quan 
đối tác sẽ được thực hiện vào tháng 4 năm 2012 
để chia sẻ và học tập kinh nghiệm về phát triển 
sinh kế và cải thiện đời sống của người dân miền 
núi Nhật Bản. Những kinh nghiệm thu được từ 
chuyến tham quan sẽ được áp dụng trong việc 
thực hiện các hoạt động thí điểm ở Điện Biên. 

5. Hội thảo về phát triển sinh kế 

 
Một hội thảo về các hoạt động phát triển sinh kế 
sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2012 để chia sẻ 
kết quả các hoạt động đã triển khai của Hợp phần 
Phát triển Sinh kế giữa những cán bộ của Sở 
NN&PTNT và các bên liên quan. 

Địa chỉ liên lạc: 
Dự án quản lý bền vững rừng đầu nguồn Tây Bắc  
Hợp phần phát triển sinh kế 
Khách sạn Mường Thanh. Số 514 – Đường 7/5, 
Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên. 

Điện thoại: +842308500868 
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com 
Website:www.jica.go.jp/project/english/vietnam/004/index.html 
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6. Các hỗ trợ về tài liệu kỹ thuật, chính sách và 
thể chế 
 
Một cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật sẽ được biên soạn 
trên cơ sở những kinh nghiệm và những bài học rút ra 
từ một năm thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 
sinh kế và cải thiện đời sống. Hy vọng cuốn sách sẽ   
mô tả được các chủ đề như quy trình triển khai các 
hoạt động thí điểm và những điều cần lưu ý. Cuốn 
sách cũng nhằm mục đích phổ biến các phương pháp 
tiếp cận nhằm cân bằng quản lý rừng với phát triển 
sinh kế của người dân địa phương ngay cả sau khi kết 
thúc những hỗ trợ từ Hợp phần Phát triển Sinh kế. 
Ngoài ra, những khuyến nghị về chính sách và các 
khía cạnh về thể chế cũng sẽ được cân nhắc để mở 
rộng vùng thí điểm và phát triển bền vững các hoạt 
động thí điểm trong tương lai. 
Các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế của Hợp phần 
Phát triển Sinh kế đang trong bước đầu thực hiện. 
Những kinh nghiệm và bài học thu được từ các hoạt 
động này sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi địa bàn 
thí điểm mà còn được áp dụng ở những địa phương có 
điều kiện tương tự trong và ngoài tỉnh Điện Biên. Mọi 
hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho Hợp phần Phát triển 
Sinh kế của Dự án quản lý bền vững rừng đầu nguồn 
Tây Bắc đều rất được trân trọng. 

 

           Bản tóm tắt dự án số 1.0       11/11/2011 

Tóm tắt Dự án: Người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc 
ở vùng rừng núi Việt Nam hiện đang sống trong những 
điều kiện rất khó khăn. Do quản lý rừng chưa phù hợp 
nên chất lượng rừng tự nhiên và sự đa dạng sinh học 
đang ngày càng suy giảm. Với mục đích dài hạn (mục 
đích cuối cùng) “tăng độ che phủ rừng vùng đầu nguồn 
Tây Bắc”, Dự án quản lý bền vững rừng đầu nguồn Tây 
Bắc (tiếng Anh viết tắt là SUSFORM-NOW) - dự định 
thực hiện trong 5 năm - bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 
2010 nhằm thực hiện các hoạt động theo phương thức 
tiếp cận bền vững trên cơ sở kết hợp giữa quản lý rừng 
và phát triển sinh kế có người dân tham gia. 

� Mục tiêu dự án 
Quản lý rừng và Phát triển 
sinh kế có người dân tham 
gia được duy trì bền vững 
tại các địa bàn thí điểm, trên 
cơ sở áp dụng các phương 
pháp tiếp cận có thể vận 
dụng cho các vùng khác. 

� Địa bàn dự án    
Hiện tại Dự án đang triển 
khai hoạt động tại địa điểm 
ở TP Điện Biên Phủ, huyện 
Điện Biên và Điện Biên 
Đông. 

 



 

SUSFORM-NOW (LDC): Tiến độ & các ho

� Thành quả dự án 

(1) Xây dựng được các phương án tiếp cận khả thi với 
các kế hoạch về cảnh quan và các kế hoạch phát 
triển sinh kế dựa vào sử dụng đất đai;  

(2) Nâng cao được năng lực kỹ thuật và thể chế của 
các cơ quan (các cơ quan thực thi, cơ quan hỗ trợ);  

(3) Kế hoạch cấp tỉnh về phổ biến các thành tựu của 
hoạt động thí điểm được tỉnh Điện Biên chấp 
thuận. 

� Các đối tác 

Là thành viên Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Ban Quản lý Dự án 
thành phố Điện Biên, huyện Điện Biên và huyện Điện 
Biên Đông. 

 
Hợp phần phát triển sinh kế 

Trong khuôn khổ Dự án quản lý bền vững rừng đầu nguồn 
Tây Bắc, Hợp phần Phát triển Sinh kế đã xây dựng kế 
hoạch mở rộng các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế 
trong thời gian một năm, từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 
10 năm 2012.  

Tầm quan trọng của việc cân đối ba nguyên tắc cơ bản 

Tính hiệu 

quả 

 

 

Tính bền 

vững 

 

 

Tính công 

bằng 

Đề xuất sử dụng bếp tiết kiệm củi 
 

& các hoạt động dự kiến nhằm phát triển sinh kế

Kế hoạch đó bao gồm những hoạt động sau (1-6): 

1.Các hoạt động thí điểm về phát triển sinh kế 
và cải thiện đời sống 

Nhiều hoạt động khác nhau về phát triển sinh kế và 
cải thiện đời sống được lên kế hoạch triển khai nhằm 
một mặt, tăng thu nhập tiền mặt thông qua các giải 
pháp phát triển sinh kế từ khía cạnh thị trường vàmặt 
khác, giảm chi phí tiền mặt thông qua việc giảm sử 
dụng củi đun v. v… 

Các hoạt động này sẽ được triển khai trên cơ sở cân 
nhắc sự hài hòa giữa ba nguyên tắc ‘tính hiệu quả’, 
‘tính bền vững’ và ‘tính công bằng’. Việc cân đối ba 
nguyên tắc này khi lựa chọn các hoạt động thí điểm 
hoặc xác định các đối tượng hưởng lợi để hỗ trợ cũng 
có vai trò rất quan trọng. 

Ví dụ, khi lựa chọn các hoạt động thí điểm để hỗ trợ, 
việc cân nhắc ba yếu tố cơ bản trên được áp dụng như 
sau: 

 

 

2. Nâng cao năng l
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Đề xuất trồng trọt theo các đường đồng mức Đề xu

Tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi Tầ

ế và cải thiện đời sống 

 

� Hoạt động có mang lại lợi nhuận không?  

� Hoạt động có đóng góp vào việc quản lý 
bền vững rừng không? 

� Hoạt động có tạo ra các cơ hội bình đẳng 
cho người dân địa phương không? 

Nâng cao năng lực cho đối tác 

c triển khai các hoạt động thí điểm của người 
dân sẽ được hỗ trợ thông qua việc phát triển năng 

c cho các cơ quan đối tác. Để đảm bảo tính bền 
ng sau khi Dự án kết thúc, các chuyên gia của 
p phần Phát triển Sinh kế sẽ không trực tiếp 
ng dẫn nông dân. Thay vào đó, họ sẽ giúp nâng 

cao năng lực cho cán bộ của các cơ quan đối tác để 
n lượt mình, những cán bộ này sẽ trực tiếp chỉ 
o hoặc hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. 

 

xuất kết hợp trồng cỏ và phát triển chăn nuôi 

ầm quan trọng của việc đối thoại với người dân 


