
             

 

HỘI THẢO 
Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long  

Khách sạn Phương Đông - Cần Thơ, ngày 28 tháng 12, năm 2017  

BỐI CẢNH 

Dân cư tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những 

tác động đang gia tăng do hậu quả của biến đổi khí hậu và các hoạt động phát triển trên dòng chính 

sông Mê Kông. Nước biển dâng, xâm nhập mặn, ô nhiễm đất và nước, suy thoái các hệ sinh thái và 

biến đổi dòng chảy đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân trong vùng. Tuy nhiên, 

phần lớn cư dân tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là nông dân và thanh niên, vẫn còn gặp 

nhiều thách thức trong việc thích ứng với biến đổi môi trường và khí hậu. Các chính sách nhằm ứng 

phó với các thay đổi môi trường trong khu vực cần có các hoạt động xây dựng năng lực cho cộng 

đồng để đảm bảo tính hiệu quả cũng như sự tham gia rộng rãi của các bên khác nhau.  

Các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp địa phương có vai trò quan trọng trong 

việc giúp cộng đồng nhận diện nguy cơ và ứng phó với những biến đổi môi trường trong khu vực 

ĐBSCL. Tuy vậy, vẫn nhiều khoảng trống trong hướng tiếp cận xây dựng và phát triển năng lực ở 

cấp địa phương về ứng phó các thách thức đe dọa nỗ lực phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Với bối cảnh đó, Hội thảo “Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông 

Cửu Long” được tổ chức nhằm (i) Xây dựng và tăng cường năng lực cộng đồng và các tổ chức đại 

diện cộng đồng, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thông qua kết nối và thúc đẩy trao đổi kiến thức, 

chia sẻ kinh nghiệm giữa các đại biểu tham dự bao gồm các nhà nghiên cứu, các tổ chức đại diện 

người dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cộng đồng và các chuyên gia trẻ. (ii) Nhận diện và 

đánh giá các mô hình thích ứng với khí hậu hiệu quả, khả thi để giới thiệu và phổ biến trong cộng 

đồng. (iii) Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các chuyên gia trẻ có quan tâm, đam mê nghiên cứu về bảo 

tồn thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu. Các câu chuyện thành công được giới thiệu tại hội 

thảo sẽ góp phần cho thấy triển vọng để các nhà nghiên cứu và người dân có thể hợp tác nhằm chọn 

lọc và phát triển các mô hình kinh tế mới thích ứng với bối cảnh môi trường đang biến đổi nhanh 

chóng như hiện nay. 

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO 

 Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

 Diễn đàn Môi trường Mê Kông (MEF) 

 Chương trình Phát triển Mở Vùng Mê Kông (Open Development Mekong – ODM) 

 Trường Đại học Cần Thơ  

PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC: 
 Làm việc nhóm; 

 Thuyết trình – poster; 



 Hướng dẫn nghiên cứu; 

 Cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu. 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI: 

 Nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về các tác động của biến đổi khí hậu, đập thủy 

điện và các dự án phát triển/hoạt động sản xuất ở địa phương đến môi trường và phát triển 

bền vững; 

 Tạo dựng mạng lưới kết nối người dân và thanh niên địa phương với các nhà khoa học và 

chuyên gia trẻ; 

 Tạo cảm hứng và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ có triển vọng; 

 Các kết quả sau hội thảo và các phân tích dựa trên nghiên cứu thực tế sẽ được đăng tải trên 

website của các đơn vị đồng tổ chức nhằm đóng góp cho các quá trình xây dựng chính sách ở 

các cấp độ khác nhau.  

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 
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 Địa điểm: Khách sạn Phương Đông, 62 đường 30 Tháng 4, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN: 

28/12/2017 Nội dung chương trình 

8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu 

8:30 – 8:50 Phát biểu chào mừng 

- PGS.TS. Nguyễn Văn Nở - Đại diện Đại học Cần Thơ 

- Ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc PanNature 

Chụp ảnh lưu niệm 

8:50 – 9:30 Biến đổi môi trường ở ĐBSCL – Nguyên nhân, thực trạng và các tác động 

Chủ tọa: Ông Trịnh Lê Nguyên và PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí (ĐH Cần Thơ) 

Các tham luận: 

Tác động của hoạt động phát triển và đầu tư lên ĐBSCL 
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature 

Biến đổi môi trường ở ĐBSCL: Nguyên nhân nội tại và nhận thức, ứng phó của 
cộng đồng địa phương 

NCS. Nguyễn Minh Quang (MEF) 

9:30 – 9:45 Nghỉ giải lao 

9:45 – 10:30 Chia sẻ kinh nghiệm về mô hình sinh kế thành công 

- Bác Lê Văn Thanh, đại diện nông hộ nuôi tôm Cù Lao Dung – Sóc Trăng 
- Bác Lê Văn Bon, đại diện nông hộ du lịch cộng đồng Thốt Nốt – Cần Thơ 
- Bác Nguyễn Văn Phụ, đại diện nông hộ lúa tôm Phong Điền – Cà Mau 

Điều phối: Nguyễn Minh Quang 

10:30 – 12:00 Nhận diện khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp 

- Phân 6 nhóm theo tiếp cận khu vực (khu vực lúa, thủy sản, cây ăn trái, lúa-
tôm, hải sản) 

- Nội dung: 

+ Nhận diện những tác động, khó khăn, thách thức 



+ Đề xuất mô hình: điểm mạnh, điểm yếu, triển vọng triển khai 

+ Trình bày nhóm; góp ý, phản biện 

Điều phối: PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí  

12:00 – 13:00 Tiệc trưa kết nối 

13:00 – 13:15 Dữ liệu mở với phát triển bền vững ở tiểu vùng Mekong 

Bà Nguyễn Thị Mai Lan, Đại diện Chương trình Phát triển Mở Vùng Mê Kông (Open 
Development Mekong – ODM) 

13:15 – 14:45 Thuyết minh dữ liệu ODM 

Trình bày: 6 sản phẩm nghiên cứu được chọn (10 phút/1 báo cáo) 

Phản biện và hướng dẫn nghiên cứu:  

- ThS. Hồ Thị Thu Hồ (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ SP – ĐH Cần Thơ)  

- TS. Nguyễn Đình Giang Nam (Khoa Môi trường – ĐH Cần Thơ) 

- ThS. Nguyễn Hồng Đức (Khoa Môi trường – ĐH Cần Thơ) 

- NCS. Nguyễn Minh Quang 

- Nguyễn Thị Mai Lan 

14:45 – 15:30 Thuyết trình và bảo vệ đề cương dự án nghiên cứu từ các tổ chức 

Người thuyết trình: 2 đề cương dự án cộng đồng (10 phút/báo cáo) 

Phản biện và hướng dẫn: 

-Trịnh Lê Nguyên 

-Nguyễn Minh Quang 

15:30 – 15:45 Nghỉ giải lao 

15:45 – 16:30 Thảo luận và hợp tác 

Các nhóm tác giả sẽ thảo luận trực tiếp cùng đơn vị tài trợ để hoàn thiện dự án. 

- Nhóm 1: Các nghiên cứu dữ liệu ODM  

-Nhà nghiên cứu trẻ, 

-Cán bộ hướng dẫn khoa học 

Phụ trách: Nguyễn Thị Mai Lan 

- Nhóm 2: Các dự án cộng đồng  

-Thành viên/tác giả dự án 

-Cán bộ hướng dẫn 

Phụ trách: Trịnh Lê Nguyên 

16:30 – 17:00 Công bố giải thưởng hỗ trợ nghiên cứu  

- Ông  Trịnh Lê Nguyên (Pan Nature) 
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan (ODM) 
- Ông Nguyễn Minh Quang (MEF) 
- Tất cả thành viên các nhóm tác giả 

Phát biểu tổng kết Hội thảo 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:  

Mr. Quang (MEF – ĐHCT): 0974 566 775 Ms. Hằng (PanNature): 0982 368 328 

Ms. Lan (ODM): 0989 735 567 


