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I. THÔNG TIN VỀ KHÓA TẬP HUẤN 

1. Lý do tổ chức khóa tập huấn 

Dự án “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí 

hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam“ do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ, 

thực hiện tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng từ 1/7/2017 đến 

30/6/2019. Tại các địa phương, dự án đã được khởi động ngày 25/8 tại Ngã Năm và ngày 1/9 tại 

Tam Đường. 

Tam Đường và Ngã Năm là các địa phương chịu nhiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

trong những năm gần đây. Huyện Ngã Năm có địa hình thấp và bằng phẳng dẫn đến thoát nước 

kém, ngập lụt thường xuyên vào mùa mưa trong khi thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng do xâm 

nhập mặn vào mùa khô. Những lý do kể trên khiến cho việc sản xuất nông nghiệp, vốn là sinh kế 

chính của người dân địa phương, ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

Trong đợt hạn hán đầu năm 2016, 31.000 ha cây trồng của tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng, 

trongđó có 24.000 ha lúa, 6.000 ha mía đường mất đi 30-100% vụ, hơn 23.000 hộ dân bị ảnh hưởng. 

Tại huyện Tam Đường, thiệt hại gây ra do thiên tai trong 3 năm 2013-2015 vào khoảng 

19.08 tỉ đồng. Kế từ đầu năm 2016, tình hình thiên tai tại địa phương diễn biến ngày càng phức 

tạp. Đợt rét từ 22/01 đến 05/02/2016 với nhiệt độ thấp nhất từ 3-6oC, trong đó nhiều vùng núi cao 

nhiệt độ xuống dưới 0oC, băng tuyết xuất hiện tại một số khu vực huyện Tam Đường gây ra thiệt 

hại về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Hậu quả là, 133,296 ha lúa, 128,045 ha ngô, 1373.52 

ha đậu bị ảnh hưởng, 276 con gia súc thiệt mạng bởi trận rét này1. 

Trong khuôn khổ dự án, hai tập huấn về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại Ngã Năm và 

Tam Đường  

2. Mục tiêu tập huấn 

Tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về BĐKH và ảnh hưởng, chú trọng vào những tác động 

trực tiếp liên quan đến bối cảnh đặc thù và sinh kế của người dân tại địa phương (đặc biệt là hiện 

tượng xâm nhập mặn, hạn hán ở huyện Ngã Năm, hoặc rét đậm rét hại, hạn hán, lũ ống lũ quét và 

                                                           
1Website chính thức của huyện Tam Đường:  http://www.tamduong.laichau.gov.vn 

http://www.tamduong.laichau.gov.vn/


các thiên tai khác ở Tam Đường ảnh hưởng tới các nguồn sinh kế tại địa phương như nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản). 

3. Nội dung khóa tập huấn (Giảng viên biên soạn) 

4. Thời gian và địa điểm khóa tập huấn 

Thời gian và địa điểm: 11-12/9/2017 tại Tam Đường, Lai Châu và 19-20/9/2017 tại Ngã Năm, Sóc 

Trăng 

5. Kết quả mong đợi 

• Chỉ số đầu ra: Một khóa tập huấn 2 ngày với sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của từ 22-25 

học viên/ khóa là người dân, cán bộ đến từ huyện Tam Đường và thị xã Ngã Năm được tổ 

chức 

• Kết thúc khóa tập huấn, học viên 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu 

- Hiểu và nắm được phương pháp phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới địa 

phương mình, đặc biệt là đối với sinh kế 

- Nắm được định hướng giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với địa phương 

6. Đối tượng tập huấn 

Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp, Phòng Khuyến Nông, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 

Cấp xã: cán bộ khuyến nông, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, trưởng thôn, thành viên cộng 

đồng (tại các thôn triển khai hoạt động dự án, có tiềm năng trở thành các trưởng nhóm cộng đồng) 

Số lượng: mỗi tập huấn 25 người gồm 

Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp: 2 người; Khuyến Nông: 2 người; Hội Nông dân: 1 người; 

Hội Phụ nữ: 1 người 

Cấp xã: mỗi xã; Khuyến nông: 1 người; Hội Nông dân: 1 người; Hội Phụ nữ: 1 người; 

Trưởng thôn/ấp: mỗi xã 2 trưởng thôn/ấp (các thôn/ấp sẽ triển khai hoạt động dự án); Thành viên 

cộng đồng: mỗi xã 4-5 thành viên cộng đồng (từ các thôn sẽ triển khai hoạt động dự án, nhiệt tình, 

nhanh nhẹn, có tiềm năng là trưởng các nhóm cộng đồng sau này); Thành phần (nam, nữ, dân tộc): 

nữ tham dự 50%, khuyến khích sự tham gia của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN/TẬP HUẤN VIÊN 

1. Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm vụ của giảng viên: 

- Hoàn thiện nội dung và chương trình tập huấn chi tiết 

- Thực hiện tập huấn tại Tam Đường ngày 11-13/9 và Ngã Năm ngày 19-21/9 

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo khóa tập huấn 

2. Tiêu chí lựa chọn giảng viên 

- Có hiểu biết sâu sắc về Biến đổi khí hậu và Sinh kế thích ứng BĐKH 

 



- Có kinh nghiệm làm việc về các dự án Biến đổi khí hậu 

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm giảng viên 

- Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số 

- Có kỹ năng làm việc có sự tham gia và tuân thủ thời hạn tốt.    

- Có bằng sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan 

 

III. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN 

 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

20/8-4/9/2017 Đăng tuyển, tìm kiếm, lựa chọn giảng 

viên/ tư ván 

Trao đổi yêu cầu về khóa tập huấn với 

giảng viên và thống nhất kế hoạch tập 

huấn tại địa phương 

 

5/9/2017 Ký hợp đồng  

6/9 đến 10/9/2017 Hoàn chỉnh chương trình và nội dung 

tập huấn  

 

11,12/9/2017 Tập huấn tại Tam Đường  Đi tối ngày 10/9, về tối 

12/9 

19,20/9/2017 Tập huấn tại Sóc Trăng Đi tối 18/9, về sáng 21/9 

(tối 20/9 không có chuyến 

bay muộn) 

25/9 đến 6/10 Bổ sung và hoàn thiện các báo cáo tập 

huấn 

 

29/9 đến 6/10 Hoàn thiện các thủ tục thanh toán và 

chuyển tiền thanh toán 

Tùy thuộc thời gian gửi 

báo cáo của giảng viên 

 

IV. KINH PHÍ CHO GIẢNG VIÊN/TÂP HUẤN VIÊN 

Theo ngân sách dự án đã được nhà tài trợ phê duyệt  

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

             Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, cán bộ chương trình. Email: nha.ntt@cisdoma.org.vn . SĐT: 

0987798115. 

                                                                                      Hà Nội, ngày 20  tháng 8 năm 2017 

Người lập 

 

 Quản lý dự án 
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