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Hình 2.1: 
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Hình 5.1: 
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Hình 5.2: 
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C
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6 7 30 3

7 9 30 3

8 6 40 1: C
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CHƯƠNG 7
Danh sách người tham gia

Danh sách dưới đây sẽ được chuyển cho từng người tham gia trước khi cuộc họp và thu lại trước khi 

thảo luận nhóm.

Người thúc đẩy sẽ ghi ngày tháng, tên thôn, xã, huyện, tỉnh và loại nhóm.

Những người tham gia hoàn thành các thông tin chi tiết của bản thân.

Danh sách người tham gia

Người thúc đẩy: ___________________________________________

Thứ: _______ (ngày) ____________ (tháng) 20___________ (năm)

Thôn: ________________________________________

Xã: __________________________________________

Huyện: ______________________________________________

Tỉnh: _____________________________________________

Nhóm: A: _____ B: ______ C: ______
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CHƯƠNG 8
Sơ đồ thôn bản

Chuẩn bị một bản đồ phù hợp, hoặc một vài bản đồ tùy thuộc vào tình hình của bạn. Lựa chọn một hoặc 

nhiều các công cụ dưới đây.

Công cụ 1a Sơ đồ vẽ tay
Mục đích Công cụ này được sử dụng khi không có các bản đồ có sẵn của thôn bản hoặc nếu bạn 

  muốn vẽ lại thực trạng để được hiểu rõ hơn về thôn bản.

  Mục đích chính của công cụ sơ đồ là tạo ra điểm tham khảo chung cho các thành viên 

  tham gia và người thúc đẩy. Ví dụ, sơ đồ có thể được sử dụng để xác định vị trí của 

  thiên tai thường xảy ra (xem Công cụ 3 và 4). Sơ đồ này sẽ là cơ sở để lập bản đồ rủi 

  ro, các kịch bản có sự tham gia và kế hoạch sử dụng đất.

Kết quả Sơ đồ thôn bản chỉ rõ ranh giới với các thôn lân cận, đường giao thông lớn, sông,   

  hồ, núi, các cánh đồng với các tên địa phương thường gọi của chúng và tình trạng sử 

  dụng đất hiện tại (nông nghiệp, lâm nghiệp, nông lâm kết hợp), cũng như các đặc 

  điểm quan trọng khác đối với người dân bản địa..

Chuẩn bị Không cần các kiến thức khác của bất kỳ công cụ nào.

Dụng cụ Bảng đứng cùng với giấy A0 (hoặc bảng trắng và bút màu; hoặc cát và một cây gậy); 

  bút chì và GPS.

Thời gian 60-90 phút, tùy thuộc vào độ lớn của nhóm và thôn bản. 

  Thường thì cần phải vẽ lại sơ đồ, do vậy cho phép thời gian vẽ sơ bộ trước cộng thêm 

  với thời gian để vẽ bản sơ đồ chi tiết..

1 ‘

2 ‘
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3 ‘

4

Chú ý
Để tiết kiệm thời gian, có thể vẽ sơ đồ thôn bản với sự tham gia của một vài người trước 

cuộc họp chính thức. Chúng tôi đã thấy rằng nhóm có từ 3-4 người là hiệu quả nhất.Điều 

quan trọng là nhóm bao gồm những người đã đi đến hầu hết các nơi trong làng và các làng 

lân cận, những người có thể gần đây đã làm việc với cán bộ địa chính về thực hiện các hoạt 

động giao đất và lập bản đồ, hoặc là lãnh đạo địa phương hoặc thành viên của các tổ chức 

cộng đồng và/hoặc những người già trong làng.

Bản đồ có thể được sử dụng lại khi thêm các khu có nguy cơ chịu hiểm họa thiên tai (Công 

cụ 4).

Bản đồ vẽ trên cát thì dễ dàng thay đổi và cho phép các nhóm nhiều thành viên cùng tham 

gia vẽ. Tuy nhiên, các dòng kẻ thể hiện có thể khó nhìn thấy (và chụp ảnh), mọi người có 

thể vô tình bước lên sơ đồ và chúng sẽ bị hư hỏng khi trời mưa. Như vậy dùng bảng trắng 

là một lựa chọn tốt hơn, nếu chúng ta có sẵn.

Sau khi bản đồ được vẽ trên cát hoặc hoặc bảng trắng, thông tin phải được chuyển tải sang 

giấy.
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Hình 8.1: Sơ đồ thôn bản thể hiện trên giấy

Chú ý: Đánh dấu đường ranh giới thôn, thôn giáp ranh, đường xá, sông, tên cánh đồng và khu đất sử 

dụng, nhà cửa. Những ghi chú quan trọng được viết trên sơ đồ.

Công cụ 1b Bản đồ sử dụng đất trên giấy (vẽ lại từ các loại bản
 đồ khác)

Mục đích Sử dụng khi bản đồ hiện tại của thôn có thể được vẽ lại hoặc sao chép (phóng to) lên 

  khổ giấy A0.

Mục đích của công cụ này là tạo ra một điểm tham khảo chung cho các thành viên 

tham gia và người thúc đẩy khi xác định vị trí của thiên tai thường xảy ra (xem Công 

cụ 3 và 4). Bản đồ này sẽ là cơ sở để lập bản đồ rủi ro, các kịch bản có sự tham gia và 

kế hoạch sử dụng đất.

Kết quả  Bản đồ thôn bản chỉ rõ ranh giới với các thôn lân cận, đường giao thông lớn, sông, hồ, 

  núi, và các cánh đồng với các tên địa phương thường gọi của chúng và tình trạng sử 

  dụng đất hiện tại (nông nghiệp, lâm nghiệp, nông lâm kết hợp), cũng như các đặc 

  điểm quan trọng khác cho người dân bản địa.

Chuẩn bị Sơ đồ thôn bản trên giấy thể hiện ở công cụ trước. 

Dụng cụ Bản đồ thôn bản được in lại trên khổ giấy A0, bảng đứng cùng với giấy A0, bút chì và 

GPS.

Thời gian 30–45 phút.
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Chú ý
Để tiết kiệm thời gian, có thể vẽ sơ đồ thôn bản với sự tham gia của một vài người trước 

cuộc họp chính thức. Chúng tôi đã thấy rằng nhóm có từ 3-4 người là hiệu quả nhất. Điều 

quan trọng là nhóm bao gồm những người đã đi đến hầu hết các nơi trong làng và các làng 

lân cận, những người có thể gần đây đã làm việc với cán bộ địa chính về thực hiện các hoạt 

động giao đất và lập bản đồ, hoặc là lãnh đạo địa phương hoặc thành viên của các tổ chức 

cộng đồng và/hoặc những người già trong làng.

Bản đồ có thể được sử dụng lại khi thêm các khu có nguy cơ chịu hiểm họa thiên nhiên 

(Công cụ 4).
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CHƯƠNG 9
Cây vấn đề về các nhân tố làm hạn chế canh tác và sinh kế

Công cụ 2 Cây vấn đề
Mục đích Để hiểu được tác động của khí hậu, thời tiết và các áp lực khác đối với sinh kế của 

nông dân.

Kết quả  Một “cây vấn đề” hoặc sơ đồ (các giai đoạn phát triển của nó được thể hiện ở hình 9.1, 

  9.2 và 9.3 dưới đây), qua đó trình bày nguyên nhân và kết quả của các yếu tố hạn chế 

  đến sinh kế của nông dân. Điều này giúp minh họa tác động của thời tiết và khí hậu 

  theo cách thể hiện bằng hình ảnh rõ ràng.

Chuẩn bị Không cần các kiến thức khác của bất kỳ công cụ nào trước đó.

Dụng cụ Giấy dính ghi chú màu và ít nhất là 2 tờ giấy A0 cho bảng đứng, và bút chì.

Thời gian 30–60 phút.

1

2
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Chú ý
Nhắc người tham gia rằng họ đang đại diện cho toàn bộ thôn bản hơn chỉ là các hộ gia 

đình cá nhân của bản thân họ. Vì vậy, họ nên tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến toàn 

bộ thôn bản. Không xóa câu trả lời trái ngược nhau, nhưng cố gắng tìm hiểu chi tiết về các 

quan điểm khác nhau. Liệu các câu trả lời có bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của những 

người tham gia liên quan đến các loại cây trồng hoặc vị trí cụ thể trong làng? Hoặc chúng 

có thực sự là các nhận thức chung cho toàn bộ thôn bản? Người thúc đẩy nên hỏi những 

câu hỏi kiểu này trong khi giúp các nhóm tìm ra mối liên hệ giữa các yếu tố khác nhau mà 

họ đã viết trên các tờ giấy ghi chú.

Di chuyển các tấm giấy ghi chú khi xây dựng cây vấn đề có thể giúp học viên hình dung 

những kết nối quan hệ nhân quả giữa các vấn đề khác nhau mà có ảnh hưởng đến sinh kế 

của họ. Mỗi người tham gia có thể xếp hạng về ba yếu tố gây hạn chế hàng đầu tùy theo 

quan điểm cá nhân của họ sau đó tính trung bình cho cả nhóm. Đôi khi, sẽ rất hữu ích 

khi sử dụng hạt đậu hoặc một số vật liệu sẵn có khác: người tham gia đặt ba hạt đậu đại 

diện cho yếu tố gây hạn chế nhiều nhất (‘tồi tệ nhất’); hai hạt cho một yếu tố gây hạn chế 

ít hơn một chút, và một hạt đậu cho yếu tố gây hạn chế ít thứ ba. Yếu tố gắn với số hạt đậu 

nhiều nhất thì có xếp hạng cao nhất. Ngoài ra, bảng xếp hạng có thể được thực hiện với 

bút và giấy.

* Nếu giá biến động rất nhiều trong suốt quá trình sản xuất này thì điều này cần phải được 

làm rõ bằng cách sử dụng một công cụ thời gian riêng biệt để có thể sử dụng đồng thời 

hoặc sau khi thực hiện điều tra hộ gia đình một cách đầy đủ (với nhiều thông tin kinh tế 

hộ gia đình hơn). Giá theo thời gian có thể được thực hiện tương tự như lịch thời vụ với 

các tháng thể hiện trên trục x và giá mỗi kg sản phẩm thể hiện qua trục y và các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá cả.

Hình 9.1: Mô hình cây vấn đề cho thấy các yếu tố làm hạn chế sản xuất nông nghiệp tại một thôn bản

Lưu ý: Các yếu tố hạn chế được viết trên các giấy ghi chú và dán vào dưới các nhóm đã phân loại. Các 

mũi tên thể hiện hướng của nguyên nhân và kết quả. Dữ liệu có thể được sàng lọc và phân tích lại sau 

này (xem hình bên dưới).
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CÁC TÁC ĐỘNG 
CỦA THỜI TIẾT

HẠN CHẾ VỀ 
CÔNG NGHỆ

TIẾP CẬN 
THỊ TRƯỜNG

Mùa hè ẩm ướt gây 
ra nấm mốc và 

sâu bệnh

Sâu bệnh làm 
giảm năng suất 

cây trồng

Khó khăn 
cho việc bán 
sản phẩm tại 

thị trường 
địa phương

Giá cả thay đổi 
quá nhiềuHạn hán làm

giảm thu hoạch

Các đợt gió lạnh 
giết hại những 

vật nuôi

Chất lượng hạt 
giống kém

Thiết bị cũ, thường 
bị hư hỏng

Công nghệ chăn 
nuôi cũ và yếu kém

Hình 9.2: Mô hình đơn giản của cây vấn đề với những thách thức (trong khung màu vàng) được tập hợp 

lại thành ba nhóm chính.

L i nhu n
th p

Bi n ng th i ti t
Các t gió l nh, h n

hán, l l t, bão

N c/Không
khí nhi m m n

S c kh e
(Con ng i,

ng v t)

Thi u n c
s ch

Gi ng cây
kém Sâu h i &

d ch b nh
N ng su t

th pt nghèo
ki t

Ô nhi m
(n c)

Khai
khoáng

Thi u t
ai

Phá r ng

S n

Keo

H p ng

Khó vay v n

Giá th p/b p bênh

Kh n ng u
t th p

Công ngh
h n ch

Phân bón &
thu c sâu kém

ch t l ng

Hình 9.3: Một cây vấn đề đã được sàng lọc lại cho thấy các yếu tố gây hạn chế được xác định trong thảo 

luận nhóm, và mối liên kết giữa chúng.
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CHƯƠNG 10
Công cụ 3 Lịch sử thôn bản và thiên tai theo thời gian 

Mục đích Lịch sử thôn bản làm nổi bật các mốc thiên tai quan trọng và các tác động của chúng 

  nhằm hiểu rõ hơn về tính dễ bị tổn thương với các sự kiện cực đoan và biến đổi khí hậu.

  Lịch sử thôn bản và thiên tai theo thời gian cung cấp các chi tiết cơ bản cần thiết cho 

  việc hoàn thành các công cụ 4 và 5, mà qua đó cho thấy việc đối phó như thế nào, ở 

  đâu và khi nào với các mối nguy về thiên tai và các ảnh hưởng đến thôn bản. Dòng 

  thời gian có lẽ là cách tốt nhất thực hiện song song với Công cụ 4, bản đồ các khu vực 

  bị thiên tai của thôn. Nếu bạn chỉ sử dụng một bản đồ thôn, thì có thể chia công việc 

  giữa hai nhóm: một nhóm có thể xây dựng lịch sử thôn bản theo thời gian trong khi 

  nhóm kia hoàn thành bản đồ các mối nguy về thiên tai của thôn.

Kết quả  Dòng thời gian cho thấy lịch sử của thôn cũng như các thiên tai và thảm họa tự nhiên 

  quan trọng nhất. 

Chuẩn bị Không cần các kiến thức khác của bất kỳ công cụ nào trước đó, nhưng điều quan   

  trọng là sử dụng công cụ trước đây trong quá trình tiến hành và kết hợp với   

  sơ đồ thôn bản (Công cụ 1).

Dụng cụ Giấy to khổ A0 và bút viết giấy.

Thời gian Tối thiểu 30 phút.

1

2
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Chú ý  Đừng cố gắng lập một danh sách dài các thiên tai hoặc vị trí của các thiên tai nhỏ   

  hơn. Người tham gia sẽ nhớ những sự kiện quan trọng nhất. Danh sách dài và chi tiết 

  về thiên tai sẽ thực hiện ở Công cụ 5.

  Tại bước 4, sẽ rất hữu ích nếu có các câu hỏi về cách thôn bản phục hồi từ thảm họa 

  thiên nhiên lớn. Gợi nhớ người tham gia về khả năng phục hồi từ các sự kiện trước 

  đó có thể giúp họ sau này trong tiến trình khi thảo luận về cách thức làm thế nào họ 

  (sẽ) đối phó với những tác động liên quan của khí hậu. 

Tham khảo Daze A, Ambrose K, Ehrhart C. 2009. Phân tích khả năng và tính dễ bị thương tổn do khí hậu/Climate 

  vulnerability and capacity analysis. Handbook. Geneva: CAREInternational.

3

4

Hình 10.1: Ví dụ về lịch sử thôn bản và thiên tai theo thời gian đang được xây dựng. 

Chú ý: Cần lưu ý tới những năm khi các sự kiện lớn xảy ra, số lượng các hộ gia đình (hoặc dân số), các thiên tai và 

thảm họa, tái trồng rừng và sự kiện phát triển quan trọng.



36

Bảng 10.2: Ví dụ về lịch sử thôn bản và thiên tai theo dòng thời gian.

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

I ter et

Thôn 26

Lưu ý: Bảng được lập theo mỗi thời kỳ 10 năm, cảnh quan, lưu vực và các đơn vị sử dụng đất.




