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LỜI TỰA 
 

 

PRA – Đánh giá nông thôn có sự tham gia hiện đã và đang được 

áp dụng ở 5 tỉnh (Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hậu Giang, An 

Giang, Sóc Trăng) thực hiện Chương trình Khuyến nông có sự tham 

gia (PAEX) (2008 – 2012). Phương pháp này đã được giới thiệu trong 

cuốn PRA - Đánh giá nông thôn với sự tham gia của người dân (TS. 

Nguyễn Duy Cần – TS. Nico Vromant (tái bản lần 2, năm 2009). Cho 

đến nay, chúng tôi  tiếp tục tích lũy những kinh nghiệm ứng dụng thực 

tế các công cụ PRA trong Phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham 

gia (PTD) để xây dựng nên cuốn tài liệu này. 

Chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu Bộ công cụ Đánh giá nông 

thôn có sự tham gia – PRA (Ứng dụng trong phương pháp Phát 

triển kỹ thuật có sự tham gia – PTD) này sẽ giúp cán bộ khuyến nông 

và giảng viên ToT có thêm những kiến thức thực tế về các công cụ 

PRA áp dụng trong khuyến nông có sự tham gia. Tài liệu sử dụng các 

hình ảnh và tư liệu của cán bộ tham gia Chương trình PAEX và các 

dự án khác. 

Việc biên soạn một cuốn tài liệu nào cũng khó tránh khỏi các sai 

sót và những điểm giới hạn. Do đó, chúng tôi luôn mong đợi những 

trao đổi, đóng góp xây dựng của các đồng nghiệp, giảng viên và 

những cán bộ thực hiện tại thực địa để lần tái bản tiếp theo (nếu có) 

được hoàn chỉnh hơn.  

PAEX - 2012 
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TỪ VIẾT TẮT 

 
BVTV Bảo vệ thực vật 

CLB Câu lạc bộ 

CBKN Cán bộ khuyến nông 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

KIP Nhóm những ngƣời am hiểu 

KN Khuyến nông 

HND Hội nông dân 

PRA  Đánh giá nông thôn có sự tham gia 

PAEX Chƣơng trình khuyến nông có sự tham gia 

RRA 

PTD 

ToT 

Đánh giá nhanh nông thôn 

Phƣơng pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

Đào tạo giảng viên 

TKN Trạm khuyến nông 

TTKN Trung tâm khuyến nông 

VVOB Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng 

Flamăng, Vƣơng quốc Bỉ 
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Phần 1 

GIỚI THIỆU VỀ PRA 

 

1. Bối cảnh và sự ra đời
a
 

 
 

Phƣơng pháp Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA: 

Participatory Rural Appraisal) là một biến thể của phƣơng pháp Đánh 

giá nhanh ở nông thôn (RRA: Rapid Rural Appraisal). RRA ra đời là 

do sự thất bại của quan điểm phát triển nông thôn của những năm 

1950-1960 ở các nƣớc đang phát triển chỉ bằng các biện pháp tài chính 

và kỹ thuật – mà điển hình là cuộc Cách mạng Xanh. Từ những năm 

1970, việc chuyển giao kỹ thuật cho thấy không giải quyết đƣợc 

những vấn đề ở các nƣớc đang phát triển. Từ sự thất bại trên, những 

ngƣời làm công tác phát triển không còn nhìn cộng đồng một cách 

phiến diện mà xem cộng đồng là một hệ thống bao gồm nhiều khía 

cạnh tác động lẫn nhau và từ quan điểm này phát triển nhiều phƣơng 

                                                 
a
 Nguyễn Xuân Nghĩa, 2010. Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội. 

 Nhà xuất bản Phƣơng Đông.  
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pháp nghiên cứu có tính toàn diện hơn. Các phƣơng pháp Đánh giá 

nhanh ở nông thôn (RRA) chịu ảnh hƣởng của nhân học (dân tộc học) 

xem trọng quan điểm của đối tƣợng khảo sát vì dựa trên nguyên tắc 

những cá nhân khác nhau nhận thức và lý giải thực tế khác nhau, do 

đó các phƣơng pháp của Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) có 

tính toàn diện hơn, linh động hơn. Ngày nay RRA và PRA đƣợc áp 

dụng trong nhiều lĩnh vực nhƣ nghiên cứu nghèo đói, nhà ở đô thị, các 

vấn đề sức khỏe, môi trƣờng, vv...  

Sự khác nhau giữa RRA (Đánh giá nhanh nông thôn) &  

PRA (Đánh giá nông thôn có sự tham gia) 

 

RRA - 

Đánh giá nhanh nông thôn 

 PRA -  

Đánh giá nông thôn có sự tham gia  

Bản chất tự có. 

Đƣợc suy luận. 

Ngƣời ngoài cuộc sở hữu  

thông tin.  

 Cùng học với ngƣời dân  

địa phƣơng. 

Ngƣời dân địa phƣơng sở hữu thông 

tin có đƣợc và chia sẻ với ngƣời 

ngoài cuộc.  

PRA ra đời và phát triển cuối những năm 1970, đầu những năm 

1980 và một phần nhằm thay thế và bổ sung những hạn chế của các 

phƣơng pháp nghiên cứu truyền thống. Các hạn chế này thƣờng đƣợc 

nêu lên nhƣ sau:  

- Thời gian nghiên cứu kéo dài. 

- Tốn kém thời gian, tiền bạc, nhân lực. 

- Phạm vi hạn chế: nghiên cứu một vấn đề đơn lẻ.  

- Ít đa dạng, dù có nhóm nghiên cứu liên ngành.  

Nhƣ vậy, PRA là một hoạt động học hỏi kinh nghiệm đƣợc tiến 

hành trong cộng đồng, có tính tập trung, hệ thống, bán cơ cấu, trong một 

thời gian ngắn. Hoạt động này đƣợc thực hiện bởi một nhóm chuyên 

viên liên ngành và bao gồm tất cả các thành viên của cộng đồng.  

PRA giúp cho ngƣời dân nông thôn có thể chia sẻ, củng cố và 

phân tích kiến thức hiểu biết của họ về cuộc sống, điều kiện sống; 

cũng nhƣ lập kế hoạch, thực hiện và giám sát và đánh giá. Ngƣời 
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ngoài đóng vai trò là ngƣời hỗ trợ hay ngƣời thúc đẩy trong toàn bộ 

tiến trình đánh giá.  

2. Phạm vi PRA và các loại công cụ PRA 

Phạm vi PRA:  

Các công cụ và kỹ thuật PRA có thể đƣợc sử dụng ở tất cả các 

cấp xây dựng và thực hiện dự án. Tất cả các cộng đồng, chuyên gia, và 

ngƣời dân ở tất cả các cấp và với những điều kiện sống khác nhau đều 

có thể sử dụng các công cụ này. PRA đƣợc sử dụng để nhận dạng, xây 

dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá các dự án.  

Có ba loại PRA:  

Thăm dò:  Các công cụ và kỹ thuật PRA đƣợc sử dụng rộng rãi 

giúp tìm hiểu tình hình hiện tại nhƣ là hệ thống canh tác, sức khỏe và 

phƣơng tiện y tế, an toàn vệ sinh, phân tích giới, v.v…  

Theo chủ đề: Áp dụng PRA cho những lĩnh vực quan tâm cụ 

thể nhƣ khảo sát độ màu mỡ của đất, nƣớc, bệnh dịch, nguồn thu 

nhập, v.v… 

Giải quyết vấn đề: Tìm hiểu vấn đề và những gợi ý về giải 

pháp với sự tham gia của các bên liên quan.  

Bƣớc quan trọng nhất trong quá trình sử dụng PRA là “trao công 

cụ” cho ngƣời tham gia. Ngƣời tham gia phân tích tình hình của riêng 

họ, lập kế hoạch hành động và thực hiện. Ngƣời tham gia chủ động, 

sáng tạo và có năng lực, tham gia vào việc tìm hiểu, phân tích và lập 

kế hoạch. Ngƣời ngoài cuộc đóng vai trò là ngƣời sắp xếp, ngƣời xúc 

tác và ngƣời hỗ trợ.   

Phần quan trọng thứ hai của PRA là những kỹ thuật và phƣơng 

pháp đƣợc đổi mới khi thu thập và phân tích dữ  liệu thực địa. Dữ liệu 

đƣợc thu thập và phân tích giúp mô tả hiện trạng sẽ không theo một 

khuôn mẫu cố định. Các công cụ giúp quan sát thực tế trên cơ sở các 

thang đo nhằm tìm ra sự đánh giá tối ƣu; chỉ ra đƣợc sở thích và ƣu 

tiên của ngƣời tham gia, v.v…  

PRA giúp:  

- Cung cấp thông tin cơ bản trong những tình huống có ít thông 

tin đƣợc biết đến. 
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- Xác định và đánh giá vấn đề. 

- Đánh giá, thiết kế, thực hiện, theo dõi và đánh giá chƣơng 

trình và dự án. 

- Xây dựng bức tranh rõ nét hơn về các nhu cầu và khả năng của 

tổ chức nhằm đáp ứng các nhu cầu đó.  

- Xây dựng và chuyển giao công nghệ thích hợp.  

- Đánh giá tình trạng khẩn cấp.  

- Bổ sung góp ý, làm sáng tỏ hơn hoặc phân tích sâu thông tin. 

3. Mục tiêu và yêu cầu 

Ứng dụng trong phƣơng pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia 

(PTD), công cụ PRA đƣợc sử dụng để: 

- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của cộng đồng.  

- Xác định vấn đề ƣu tiên cho các hoạt động phát triển. 

- Tìm ra giải pháp có thể và xác định các hoạt động liên quan 

những lĩnh vực chủ đề khác nhau.  

- Chuẩn bị kế hoạch hoạt động cụ thể và hệ thống.  

- Huy động các nguồn lực tự nhiên và con ngƣời. 

- Xem xét những thành công và thất bại trƣớc đó. 

Các phƣơng pháp cụ thể 

Các công cụ PRA tạo sự tham gia của các nhóm đối tƣợng và 

giúp thu thập thông tin nhanh. Có từ 20-40 công cụ khác nhau đƣợc sử 

dụng trong PRA. Xét về chức năng, những công cụ PRA sau đây 

thƣờng đƣợc ứng dụng trong Phƣơng pháp Phát triển kỹ thuật có sự 

tham gia PTD:  

1) Kỹ thuật KIP (Key Informant Panel) 

2) Lịch thời vụ (Seasonal Calendar) 

3) Lịch sự kiện (Timeliness) 
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4) Sơ đồ nguồn tài nguyên (Village Resource Maps) 

5) Mặt cắt (Transect mapping) 

6) Phân hạng giàu nghèo (Wealth Ranking) 

7) Xếp hạng ƣa thích (Preference Ranking) 

8) So sánh cặp (Pair-wise Ranking) 

9) Cây vấn đề (Problem tree) 

10) Sơ đồ Venn (Venn Diagram) 

11) Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, trở ngại (SWOT) 

Các phƣơng pháp và vai trò đƣợc thay đổi 

Việc sử dụng các công cụ PRA đòi hỏi những thay đổi về cách 

làm việc truyền thống. Những thay đổi đó bao gồm nhƣ sau:  

Sự thay đổi về phƣơng pháp 

 

Phƣơng pháp truyền thống  Phƣơng pháp PRA 

• Đóng 

• Theo cá nhân 

• Bằng lời nói 

• Đếm đƣợc  

• Mở 

• Theo nhóm 

• Bằng  thị giác 

• So sánh đƣợc 

Mối liên hệ  

• Sự lấy đi 

• Có khoảng cách 

• Sự trao quyền 

• Sự giao tiếp 

Sự trải nghiệm   

• Sự buồn tẻ 

• Tâm trạng thất vọng 

• Sự vui vẻ/sự  thích thú 

• Sự thƣ giãn 
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Sự đảo ngƣợc vai trò 

“Chúng tôi” 

 

 Xây dựng mối quan hệ giao tiếp 

 Thuyết phục, hỗ trợ 

Trao công cụ 

 Quan sát, lắng nghe, học cách hỗ trợ 

HỌ 

 

 Vẽ bản đồ 

 Làm mô hình 

 Đạt điểm 

 So sánh 

 Xếp loại 

 Trƣng bày 

 Xây dựng biểu đồ 

 Dự đoán 

 Đánh giá 

 Giải thích.  

4. Thành viên PRA
b
 

Nhóm làm việc phải chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 

khoảng 5 ngƣời. Tuy nhiên cũng có thể tăng số thành viên trong nhóm 

nếu có ngƣời nào muốn tham gia thêm. 

Công việc này do nhóm thúc đẩy thực hiện và tài liệu hóa, tuy 

nhiên phải đảm bảo đƣợc ba vai trò chính khi đi đánh giá thôn/ấp tại 

hiện trƣờng và tại các cuộc họp thôn/ấp: 

- Ngƣời thúc đẩy PRA 

- Ngƣời ghi chép 

- Trƣởng nhóm PRA 

                                                 
b
 Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ). Bộ công cụ Đánh giá nhanh nông thôn có sự 

tham gia trong lập kế hoạch phát triển thôn bản – Bộ tài liệu đào tạo VDP 
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Trong khi làm PRA nên khuyến khích phụ nữ tham gia thảo 

luận. 

Cuối đợt PRA, nhóm làm việc xác định các hoạt động liên quan 

để đƣa vào bản Kế hoạch hoạt động hàng năm. 

NGƢỜI THÖC ĐẨY PRA 

Vai trò: Thúc đẩy sử dụng các công cụ PRA.  

Hoạt 

động:  

 

 Giới thiệu các công cụ PRA cho nhóm làm việc của 

thôn/ấp. 

 Thúc đẩy tiến trình. 

 Là ngƣời hỗ trợ cho các cá nhân trong nhóm. 

 Tìm cách cân bằng thảo luận giữa “ngƣời lấn lƣớt” và 

“ngƣời trầm lặng” và đảm bảo tất cả mọi thành viên 

đều có thể diễn đạt ý kiến của mình. 

 Đảm bảo nhóm tập trung thảo luận vào chủ đề nhƣng 

cũng phải linh hoạt đƣa vào thông tin bổ sung nào 

quan trọng. 

 Nhắc lại những gì mọi ngƣời phát biểu để xác nhận đã 

có sự hiểu biết chung trong thảo luận. 

 Quản lý tốt việc phân bổ thời gian. 

Thái độ:  

 

 Linh hoạt, kiên nhẫn, và có óc hài hƣớc. 

 Tránh sử dụng thuật ngữ phức tạp. 

 Nói tiếng địa phƣơng (nếu có thể). 

 Khuyến khích và động viên mọi ngƣời. 

 “Bàn giao gậy điều khiển” cho cộng đồng càng nhiều 

càng tốt. 

 Cố gắng “ẩn mình” suốt đợt đánh giá. 

 Lắng nghe cẩn thận ý kiến của bất kỳ thành viên nào 

và không đƣợc dạy họ; cố gắng lôi kéo sự tham gia 

của “ngƣời trầm lặng” và ngƣời chịu thiệt thòi. 
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NGƢỜI GHI CHÉP 

Vai trò: Ghi chép lại tất cả thông tin quan trọng và nhận xét  

liên quan trong khi thực hiện các công cụ PRA. 

Hoạt 

động:  

 

 Đem theo giấy A4 để ghi chép lại những gì vẽ trên 

nền hoặc trên giấy A0. 

 Đem theo tất cả vật liệu cần thiết. 

 Quan sát sự việc từ “hậu trƣờng”. 

 Ghi chép lại tất cả những thông tin quan trọng. 

 Phụ giúp ngƣời thúc đẩy bằng cách ra hiệu. 

 Hỗ trợ ngƣời thúc đẩy bằng cách trực tiếp đƣa ra câu 

hỏi nếu cần thiết. 

 Giúp mọi ngƣời ghi chép lại những vấn đề đã đƣợc 

trực quan hóa (sơ đồ, biểu đồ… ) vào giấy A4 ngay 

sau thảo luận. 

 Quan sát và thúc đẩy ghi chép nhƣng phải đảm bảo 

việc ghi chép phải đúng nhƣ bản gốc, có trình tự, ngày 

tháng và địa điểm. 

 Cùng ngồi lại bàn với ngƣời thúc đẩy về phần ghi 

chép vào cuối đợt đánh giá. 

Thái độ:  

 

 Là ngƣời quan sát tốt. 

 Mặc dù vai trò của ngƣời ghi chép là thụ động trong 

suốt đợt đánh giá, song ngƣời ghi chép lại giữ trách 

nhiệm chính trong việc chuyển phần chi chép thành 

kết quả hữu dụng và trực quan lại cho cả nhóm. 

 Quen thuộc với ngôn ngữ sử dụng. 

 Có khả năng trực quan và trình bày vắn tắt, cô đọng 

kết quả cho nhóm PRA. 
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TRƢỞNG NHÓM PRA 

Vai trò: Lãnh đạo nhóm suốt quá trình thực hiện PRA. 

Hoạt 

động:  

 

 Chịu trách nhiệm về nhóm thúc đẩy nhóm trong suốt 

đợt PRA. 

 Chịu trách nhiệm về vấn đề tổ chức và hậu cần khi 

thực hiện PRA tại hiện trƣờng và họp thôn/ấp. 

 Điều hành hội thảo PRA và họp vào thời điểm thuận 

lợi cho ngƣời tham gia. 

 Giới thiệu nhóm PRA cho cộng đồng. 

 Đảm bảo hội họp đƣợc bắt đầu đúng giờ. 

 Hỗ trợ các nhóm nhỏ nếu họ gặp khó khăn. 

 Điều phối các cuộc hội thảo tại thôn/ấp và thúc đẩy 

trình bày nhóm. 

 Thúc đẩy tiến trình tóm tắt và tài liệu hóa của các 

nhóm nhỏ khi vừa sử dụng xong một công cụ PRA. 

 Giao tiếp tốt với ngƣời liên lạc và tiếp nhận ý kiến 

đóng góp suốt hội thảo (ví dụ: để biết ai tham gia 

thƣờng xuyên vào các hoạt động). 

Thái độ:  

 

 Có óc tổ chức. 

 Luôn hòa nhã và kiên nhẫn, giữ bình tĩnh nếu có gì  

sai sót. 

 Có óc hài hƣớc. 

 Biết “ẩn mình”. 

 Biết lắng nghe, quan sát, và tƣ vấn. 
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5. So sánh PRA và các phƣơng pháp nghiên cứu khác
c
 

PRA có nhiều đặc điểm của nghiên cứu định tính do đó thƣờng 

đối nghịch với những đặc điểm của nghiên cứu định lƣợng – nhƣ 

phƣơng pháp điều tra xã hội học – và mặc dù là phƣơng pháp chịu nhiều 

ảnh hƣởng của nhân học, nhƣng PRA cũng có những đặc thù riêng.  

Bảng 1: So sánh PRA, phương pháp điều tra, phương pháp nhân học 

(J.Theis, 1991, 34 trích dẫn trong Nguyễn Xuân Nghĩa, 2012, 244) 

 PRA Phƣơng pháp 

điều tra 

(định lƣợng) 

Phƣơng pháp 

nhân học 

Thời gian Ngắn Dài  Dài 

Chi phí Thấp – trung 

bình 

Trung bình – cao  Trung bình  

Tính sâu sắc Sơ bộ  Cặn kẽ Cặn kẽ 

Lĩnh vực Rộng Giới hạn Rộng 

Tính liên kết Liên ngành Yếu Yếu  

Tính tổ chức Linh động, 

không chính 

thức 

Cố định, chính 

thức 

Linh động, 

không chính 

thức 

Hƣớng nghiên cứu Dƣới lên Trên xuống (Tùy) 

Tính tham gia Mạnh Yếu Trung bình – 

mạnh  

Các phƣơng pháp 

nghiên cứu 
Nhiều, đa dạng Chuẩn hóa Nhiều, đa dạng 

Công cụ nghiên cứu 

chủ yếu 

Phỏng vấn bán 

cơ cấu  

Bảng hỏi Quan sát tham 

gia 

Chọn mẫu  Quy mô nhỏ, 

thay đổi 

Ngẫu nhiên,  

đại diện 

Không xác suất 

Phân tích thống kê Ít hay không có  Quan trọng Ít hay không có  

Trƣờng hợp cá nhân Quan trọng Không quan 

trọng  

Quan trọng 

Mô tả định tính  Rất quan trọng Ít quan trọng Rất quan trọng 

Phân tích/học hỏi Trên hiện 

trƣờng, tức thời 

Ở văn phòng Trên hiện 

trƣờng, tức thời.  

                                                 
c
 Nguyễn Xuân Nghĩa, 2010. Sđd 
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6. Một số chỉ dẫn khi sử dụng PRA 

Đƣa ra lời khuyên dễ hơn là nhận một lời khuyên. Do đó mỗi 

chúng ta cần phải cẩn thận.  

Cán bộ khuyến nông sử dụng công cụ PRA để cùng ngƣời dân 

học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Vai trò của cán bộ khuyến 

nông khi sử dụng công cụ PRA là thực hiện chức năng thúc đẩy và tạo 

điều kiện phát huy năng lực của ngƣời dân địa phƣơng trong thu thập 

thông tin, phân tích, lập kế hoạch và thực hiện. Vì vậy, cán bộ khuyến 

nông cần hiểu rõ và thấm nhuần những nguyên tắc sau đây khi sử 

dụng công cụ PRA:  

- Học hỏi trực tiếp từ ngƣời dân địa phƣơng về kiến thức, kinh 

nghiệm điều kiện sống và sản xuất của chính họ.  

- Học hỏi nhanh và tích cực bằng sự khám phá, sử dụng mềm 

dẻo các phƣơng pháp, tạo cơ hội, tạo quan hệ và kiểm tra chéo.  

- Loại bỏ các thành kiến bằng sự lắng nghe chứ không giảng dạy, 

bằng sự thăm dò thay thế cho sự bỏ qua, quan tâm đến ngƣời 

nghèo và phụ nữ và học hỏi từ những quan tâm và ƣu tiên.  

- Sử dụng tối ƣu các phƣơng pháp và công cụ, tức là phải cân 

nhắc giữa số lƣợng, sự hợp lý, sự chính xác và thời gian.  

- Sử dụng phép kiểm tra chéo thông tin.  

- Luôn tìm kiếm mọi mặt từ phía ngƣời dân, nghĩa là tìm tòi và 

học hỏi từ những điểm không hợp lý, những ngƣời không ủng 

hộ, những ngƣời đứng ngoài cuộc ở mọi tình huống.  

- Hãy để cho dân tự làm, nghĩa là tạo điều kiện cho ngƣời dân 

địa phƣơng tự điều tra, phân tích, trình bày và học hỏi từ đó họ 

tự đƣa ra kết quả và là chủ sở hữu của các kết quả đó.  

- Hãy tự phê bình, nghĩa là cán bộ khuyến nông tự kiểm tra 

mình và tự phê bình về thái độ, phong cách và cách ứng xử khi 

cùng làm việc với ngƣời dân địa phƣơng.  
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- Hãy chịu trách nhiệm cá nhân, nghĩa là mỗi cán bộ khuyến 

nông phải tự chịu trách nhiệm với chính công việc mình làm, 

không đổ lỗi cho ngƣời khác. 

- Cùng chia sẻ, nghĩa là tạo cơ hội cùng làm việc, cùng chung 

sống, chia sẻ suy nghĩa, tình cảm, tâm tƣ giữa ngƣời dân với 

nhau, giữa ngƣời dân với cán bộ khuyến nông.  

- Sử dụng các công cụ PRA một cách mềm dẻo, linh hoạt và 

sáng tạo, nghĩa là không lựa chọn và sử dụng các công cụ một 

cách máy móc cho mọi nơi mọi lúc, bởi vì các phƣơng pháp và 

công cụ PRA không phải là công thức bất di bất dịch. Chính vì 

vậy, cán bộ khuyến nông phải học hỏi để có kinh nghiệm khi 

sử dụng các công cụ PRA vào công việc của mình có hiệu quả.  

- Không thuyết giảng. Để ý, lắng nghe và học, chứ không “lên 

lớp”. 

- Hỗ trợ, không lấn át, chi phối, không ngắt lời hay gây trở ngại 

một khi bắt tay vào công việc, để mọi ngƣời tự làm quen dành 

cho họ cùng có thời gian suy nghĩ và thảo luận. 

- Bỏ qua lỗi mắc phải. Tất cả chúng ta đều có thể mắc lỗi và đôi 

khi gây ra những điều tồi tệ. Đừng bao giờ bận tâm. Đừng che 

giấu lỗi gặp phải. Cùng chia sẻ. 

- Cố gắng lấy đƣợc ý kiến từ cả nhóm. 

- Không căng thẳng, không vội vàng, gấp gáp, không can thiệp 

đột ngột.  

- Gặp mọi ngƣời vào thời điểm thích hợp với họ.  

- Sử dụng sáu cụm từ trợ giúp – cái gì, tại sao, ai, thế nào, ở đâu 

và khi nào.  
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Chỉ dẫn… Ngụ ý, biểu lộ 

Giới thiệu bản thân…. Chân thật, rõ ràng, thân thiện 

Họ có thể làm điều đó…. Tin tƣởng vào năng lực của mọi 

ngƣời 

Hỏi họ… Hỏi mọi ngƣời về thực tế của họ, 

những điều cần ƣu tiên và lời 

khuyên 

Không vội vàng… Kiên nhẫn, dành thêm thời gian 

Ngồi xuống, lắng nghe và học… Không lấn át, gây chi phối 

Hỗ trợ… Không thuyết trình, chỉ trích hay 

giảng dạy 

Bỏ qua lỗi mắc phải… Học từ những điều sai hoặc không 

thực hiện đƣợc 

Trao công cụ thực hiện…. Thƣớc, phấn, bút viết, … trao quyền 

thực hiện 

 
7. Phân tích và chuẩn bị báo cáo 

7.1. Phân tích dữ liệu 

Khó gợi ý kỹ thuật phân tích dữ liệu và thông tin từ PRA theo 

các phƣơng pháp định tính hay định lƣợng. Mỗi kỹ thuật có phƣơng 

pháp phân tích riêng.  
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Việc phân tích cần đơn giản, gắn với mục đích và phạm vi 

nghiên cứu. Nếu sử dụng những dữ liệu phức tạp, nên cố gắng trình 

bày các kết quả đơn giản, không theo kỹ thuật phức tạp.  

Các dữ  liệu và thông tin cần đƣợc sắp xếp theo thể loại, vấn đề, 

chủ đề hay dạng câu hỏi.  

7.2. Trình bày báo cáo 

Đƣa vào báo cáo một số sản phẩm có đƣợc từ các hoạt động trên 

thực địa nhƣ là tranh ảnh, bản đồ, đồ thị khi cần thiết.  

Bám sát theo chuỗi hành động nối tiếp nhau: Ghi chép thô từ 

thực địa -> Ghi chép bổ sung chỉnh sửa (đã lƣợc bỏ những cụm từ 

không cần thiết) -> Ghi chép cuối cùng.  

Cuối mỗi ngày, tất cả các thành viên trong nhóm ngồi lại với 

nhau và bổ sung, chỉnh sửa bản ghi chép thô từ thực địa (bản ghi chép 

chi tiết, câu văn viết rõ ràng và dễ hiểu). Bản ghi chép chỉnh sửa là 

nền tảng cho những cuộc thảo luận cần và chuẩn bị báo cáo sau này.  

Bản ghi chép chỉnh sửa có đƣợc cấu trúc theo thứ tự thời gian 

(nếu cần đi vào chi tiết), hoặc theo chủ đề (nếu có những trở ngại về 

thời gian) hoặc theo câu hỏi đặt ra.  

Báo cáo nên bao gồm những phần sau đây: 

 Nêu vấn đề cần giải quyết (gồm cả khung khái niệm). 

 Mục đích và phạm vi. 

 Phƣơng pháp luận. 

 Dữ liệu và kết quả tìm thấy. 

 Tóm tắt, sơ lƣợc. 

 Tham khảo và phụ lục. 
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Phần 2 

BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN  

CÓ SỰ THAM GIA - PRA  

(ỨNG DỤNG TRONG PHƢƠNG PHÁP  

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ  THAM GIA – PTD) 

 

1. KỸ THUẬT KIP  

(Key Informant Panel) 
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1. Giới thiệu 

Phƣơng pháp hỏi những ngƣời am hiểu (KIP: Key Informant 

Panel) về một chuyên đề nào đó, là phƣơng pháp thông dụng để tìm 

hiểu thêm hoặc kiểm chứng những thông tin đã có từ trƣớc, hoặc đối 

chiếu những thông tin thu thập qua điều tra phỏng vấn chính thức.  

2. Tiến trình xác định một nhóm KIP và điều khiển thảo luận 

a. Bắt đầu bằng việc xác định các thông tin cần thu thập. 

b. Tiếp xúc với chính quyền địa phƣơng hoặc ngƣời đứng đầu 

một tổ chức, một cơ quan, cộng đồng. Giải thích mục đích của 

việc thu thập số liệu và loại thông tin cần thu thập. 

c. Xác định những chỉ tiêu chọn các thành viên của nhóm KIP. 

Chính quyền địa phƣơng hoặc ngƣời đứng đầu tổ chức, cơ 

quan sẽ cung cấp tên những ngƣời đủ tiêu chuẩn cho nhóm.  

d. Dự kiến số ngƣời tham gia nhóm KIP (7-15 ngƣời).  

e. Tiếp xúc với những ngƣời sẽ tham gia để khẳng định việc tham 

gia vào nhóm. Giải thích cho họ hiểu rõ mục đích của thảo 

luận.  

f. Ấn định ngày giờ và địa điểm thảo luận nhóm.  

g. Bắt đầu buổi thảo luận, điều tiên quyết là phải giải thích lý do, 

nêu mục đích cần đạt của việc thu thập số liệu và các dữ liệu 

này đƣợc các nhà nghiên cứu sử dụng nhƣ thế nào. Quan trọng 

hơn hết là địa phƣơng hoặc cộng đồng đƣợc lợi ích gì khi sử 

dụng các thông tin từ buổi thảo luận.    

3. Lợi ích của thảo luận nhóm KIP 

a. Phƣơng pháp này giúp mọi ngƣời tham gia tích cực hơn trong 

việc thu thập và phân tích dữ liệu. 

b. Việc thu thập thông tin qua nhóm KIP cung cấp thêm dữ kiện 

sau giai đoạn phác thảo phiếu điều tra bằng việc tăng mức 

chính xác của thuật ngữ sử dụng.  
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c. KIP giúp gia tăng số mẫu đại diện vì tham gia nhóm KIP có 

thể bao gồm những ngƣời ở khác xã hoặc ngoài tổ chức.  

d. KIP tốn rất ít tiền. 

Tóm lại:  

KIP cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho những câu 

hỏi sau:  

- Những sự việc có tính đại chúng hoặc có thể quan sát 

trực tiếp đƣợc.  

- Những đặc điểm nổi bật của cộng đồng.  

- Ít cần thiết đánh giá, phán đoán. 

- Không có câu hỏi gây tranh luận, bàn cãi.  

4. Nhƣợc điểm của KIP 

a. Những ý kiến cực đoan, ý kiến khác thƣờng hoặc những ý hay 

thƣờng bị triệt tiêu vì cần có sự nhất trí cao.  

b. Một số ngƣời tham gia nhóm KIP, nếu họ có trình độ và kỹ 

năng giao tiếp tốt thƣờng là ngƣời có thể chế ngự hoặc lấn át 

những ngƣời khác.  

c. Ngƣời điều khiển thảo luận cũng cần phải có đủ bản lĩnh trong 

việc điều phối, gợi ý. 
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2. LỊCH THỜI VỤ  

(Seasonal Calendar) 

 

1. Giới thiệu 

 

Lịch thời vụ: là loại lịch chỉ rõ các hoạt động chính trong suốt 

chu kỳ là một năm dƣới dạng biểu đồ. 

 

 

 
 

2. Sử dụng lịch thời vụ 

Lịch thời vụ có thể đƣợc sử dụng để tóm lƣợc các việc nhƣ: 

- Thời vụ ở địa phƣơng. 

- Khí hậu (lƣợng mƣa, nhiệt độ). 

- Thứ tự gieo trồng hoa màu (từ khi trồng đến thu hoạch) và sâu 

bệnh. 
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- Chăn nuôi gia súc (sinh sản, cai sữa, bệnh tật, tiêm chủng, cho 

ăn, vận chuyển, bán). 

- Các hoạt động tạo thu nhập, thu nhập và chi tiêu.   

- Nhu cầu lao động cho nam, nữ, trẻ con và khả năng cung cấp 

lao động. 

- Bệnh tật. 

- Giá cả thị trƣờng. 

- Các sự kiện lễ hội. 

 

 
 

Hình 1 - Lịch thời vụ trồng 

 



                      

Chƣơng trình Khuyến nông                 Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự 

có sự tham gia (PAEX)                  tham gia - PRA (Ứng dụng trong PTD) 

 www.vvob.be/vietnam 

26  

 
 

Hình 2 - Lịch bố trí thời vụ một số loại cây trồng (huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước) 

 
Hình 3 - Biểu đồ lịch mùa vụ của thôn Quyết Tiến, xã Địch Quả, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú 
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Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Điều Thu 

hoạch 

Thu 

hoạch 

   Trồng 

mới 

Trồng 

mới 

Trồng 

mới 

    

Tiêu Thu 

hoạch 

Thu 

hoạch 

   Trồng 

mới 

     Thu 

hoạch 

Cà 

phê 

     Trồng 

mới 

   Thu 

hoạch 

  

Bắp   Trồng Trồng   Thu 

hoạch 

Thu 

hoạch 

Trồng   Thu 

hoạch 

Bò, 

dê 

 

  Tiêm 

phòng  

Tiêm 

phòng  

Tiêm 

phòng  

     Tiêm 

phòng  

Tiêm 

phòng  

 

Hình 4 – Lịch thời vụ ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành,  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
 

 

        

Tháng   

Cây 

trồng                                                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Điều Thu hoạch Tỉa cành, 

tạo tán, bón 

phân đợt 1 

Trồng 

mới 

Làm 

cỏ 

Bón phân 

đợt 2 

Vệ sinh, phun 

thuốc 

Tiêu Thu hoạch, tƣới Chăm sóc Trồng 

mới 

Chăm sóc Làm bồn, tƣới 

Cao 

su 

Dọn 

vƣờn 

Cạo 

mủ, 

bón 

phân 

Cạo 

mủ 

Cạo 

mủ, 

trồng 

mới 

Cạo 

mủ, 

phòng 

bệnh 

Cạo 

mủ, 

phòng 

bệnh 

Cạo 

mủ, 

bón 

phân 

Cạo 

mủ, 

bón 

phân 

Cạo 

mủ 

Cạo 

mủ 

Dọn 

vƣờn 

Cạo 

mủ, 

bón 

phân 

 

Hình 5 - Lịch thời vụ cây trồng (tỉnh Bình Phước) 
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Hình 6 – Lịch thời vụ ấp 3, xã Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 

 
Hình 7 - Lịch thời vụ ấp I, xã Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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3. LỊCH SỰ KIỆN  

(Timeliness) 

 

 
 

1. Giới thiệu 

Lịch sự kiện là một danh sách các sự kiện chính diễn ra ở cộng 

đồng (xã, thôn) tƣơng ứng với thời gian.  

2. Mục đích của lịch sự kiện 

Lịch sự kiện có thể cho ta biết: 

- Các thông tin quan trọng để hiểu biết tình hình hiện tại của 

cộng đồng. 

- Có cái nhìn khái quát về các sự kiện lịch sử chủ yếu của một 

cộng đồng và tầm quan trọng của các sự kiện này với tình hình 

hiện tại. 
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3. Vật liệu để thực hiện 

- Giấy khổ lớn + bút lông/ hoặc bảng đen + phấn màu. 

4. Phƣơng pháp (đề nghị) 

- Liên hệ với lãnh đạo địa phƣơng để tổ chức buổi họp với các 

thành viên trong cộng đồng (có thể sử dụng kỹ thuật nhóm KIP). 

- Giải thích lý do xây dựng lịch sự kiện (tại buổi họp). 

- Hỏi những ngƣời am hiểu về các sự kiện xảy ra. 

- Để ngƣời dân tự nói và đừng làm cho họ lo ngại về việc phải 

nhớ chính xác các mốc thời gian. 

- Xác nhận lịch sự kiện bằng cách hỏi các thành viên khác trong 

cộng đồng/hoặc tổ chức báo cáo phản hồi. 

5. Hình thức sử dụng trong lịch sự kiện 

Sự kiện có thể là: 

- Thành lập thôn xã. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng (đƣờng xá, trƣờng học, công trình thủy 

lợi, điện v.v...). 

- Canh tác các cây trồng, vật nuôi mới, máy móc v.v...  

- Sự bùng phát nạn dịch (cho ngƣời, cây trồng, vật nuôi). 

- Thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão). 

- Thay đổi quyền sở hữu ruộng đất. 

- Thay đổi hành chính, tổ chức. 

- Các sự kiện chính trị. 
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Thời gian Các sự kiện Chú thích/giải thích 

 

   

   

   

   

 
Năm Sự kiện Diện tích  

cây trồng 

Ghi chú 

1975 Sông Xoài thuộc xã 

Hắc Dịch, huyện Châu 

Thành 

5% diện tích 

trồng bắp 

Còn lại là rừng 

nguyên sinh  

1978-

1980 

Ngƣời Hoa di cƣ vào 

định cƣ 

Trồng cà phê xen 

đậu nành và đu 

đủ 

Dân xâm canh họ 

trồng bắp 

1982 Rừng bị khai thác đến 

90%, thêm nguồn di 

dân từ Đồng bằng sông 

Cửu Long, miền Trung, 

miền Bắc vào 

Diện tích trồng 

cà phê tăng, và 

trồng thêm điều 

 

1992 - 

1995 

Giá cà phê cao 

1994 tổ sản xuất đƣợc 

thành lập 

Ấp có tên: ấp 1 Cầu Ri 

  

2000 Đổi tên thành ấp Cầu Ri 

Giá cà phê hạ 

Bỏ cà phê chuyển 

trồng tiêu, điều 

có xen mì 

Công ty Vedan 

thu mua mì cao 

sản 

2001 Mạng lƣới điện phủ ấp   

2003 Tăng đàn bò và dê Giá cao 90% dân có điện 

 

Hình 8 - Lịch sự kiện của ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài,  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
 

 

Ghi năm hoặc 

giai đoạn, thời kỳ 
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Năm Sự kiện Diện tích cây trồng, 

vật nuôi 

Ghi chú 

1978 Thành lập công ty 

giống cây trồng miền 

Nam 

  

1979 Thành lập cao su Đồng 

Phú 

Triển khai trồng cao su 

và điều 

 

1980 Thành lập xã Tiến 

Hƣng 

Thu hồi đất cá thể 

chuyển cho Công ty 

lâm nghiệp 

 

1990 Mở đƣờng giao thông 

liên xã 

  80% hộ dân 

có điện 

1997 Đổi tên tách xã Tiến 

Hƣng 

Cao su mất giá 

 

Diện tích cao su có 

giảm 

 

2002 Dê, bò tăng giá Phát triển bò, dê  

2003 Cao su tăng giá Diện tích cao su tăng  

2005 Dịch sâu róm hại điều Năng suất điều giảm  

2006 Dịch rầy nâu hại lúa Mất mùa lúa  

2007 Cao su đƣợc giá Diện tích cao su tăng 

nhanh, diện tích điều 

giảm 

 

Hình 9 - Lịch sự kiện xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước (Nhóm Đồng Xoài) 

 

2005 2006 2007 2008 

- Giải tỏa khu vực 

hành chính trung 

tâm huyện Bù 

Đốp. 
- Hệ thống đƣờng, 

điện, trƣờng, trạm 

phát triển 
- Bắt đầu xây dựng 

chợ cửa khẩu 

Hoàng Diệu 

- Dịch rầy nâu, 

vàng lùn, lùn 

xoắn lá. 

- Gia súc xuống 

giá 

- Tiêu bị bệnh 

chết hàng loạt 

- Phá điều trồng 

cao su 

- Giá nông 

sản tăng 

cao (tiêu, 

cà phê, cao 

su, mì) 

- Dịch rầy nâu, 

vàng lùn, lùn 

xoắn lá. 

- Cao su rớt giá 

- Phân bón, 

thuốc sâu tăng 

giá. 

- Khánh thành 

chợ cửa khẩu 

Hoàng Diệu 

Hình 10 - Lịch sự kiện huyện Bù Đốp- Nhóm Bù Đốp 
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4. SƠ ĐỒ NGUỒN TÀI NGUYÊN 

(Village Resource Maps) 
 

 

(Nguồn ảnh: Peter M. Horne và Werner W. Stur) 

1. Giới thiệu 

- Sơ đồ tài nguyên thôn, xã chỉ ra các đặc điểm và nguồn tài 

nguyên  mà nông dân xem là quan trọng trong thôn, xã.   

- Chỉ ra các nguồn tài nguyên khác nhau và phƣơng thức sử dụng. 

- Chỉ ra các nguồn tài nguyên khan hiếm hoặc dồi dào, xác định 

cơ hội, đề xuất hoạt động cải thiện hoặc phát triển chúng.  

2. Sử dụng sơ đồ tài nguyên 

- Xác định những vấn đề liên quan đến các nguồn tài nguyên và 

loại đất tại địa phƣơng. Xác định cơ hội cũng nhƣ giải pháp thích hợp 

nhằm cải thiện tình hình quản lý sử dụng đất.  

- Lập kế hoạch quản lý sử dụng đất đơn giản. 

Ghi năm hoặc giai đoạn, thời kỳ 
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3. Các bƣớc thực hiện 

 

Bước 1: Bắt đầu thực hiện trên đất, dùng các vật liệu có ở địa phương 

 

- Đề nghị các hộ dân xác định một địa điểm chính trong thôn, xã 

để làm mốc định hƣớng (nhƣ trƣờng học...). 

- Xác định những địa điểm chính quen thuộc với nông dân nhƣ 

đƣờng xá, nhà cửa, ruộng đồng, đồi núi, sông suối ...  

 

Bước 2: Sử dụng các vật liệu có ở địa phương để xác định các loại tài 

nguyên và loại đất khác nhau 

- Thống nhất các vật liệu tƣợng trƣng cho mỗi loại tài 

nguyên/địa điểm và lƣu ý sử dụng chúng một cách nhất quán từ đầu 

đến cuối.  

 

Bước 3: Thảo luận hiện trạng sử dụng các loại tài nguyên và loại đất 

- Các loại tài nguyên  dồi dào hay khan hiếm? 

- Mọi ngƣời đều có đất sử dụng? 

- Các vấn đề hiện nay liên quan đến từng loại đất/tài nguyên? 

- Một số hoạt động có thể đƣợc thực hiện để cải thiện tình hình? 

 

Bước 4: Sau khi  các hộ dân đã xây dựng được sơ đồ trên đất và các 

nguồn tài nguyên đã được xác định – Sao chép lại sơ đồ sang giấy A0, 

sử dụng các bút màu khác nhau.  

4. Những điểm cần lƣu ý 

- Sơ đồ tài nguyên thôn, xã có thể thực hiện cùng với công cụ lát 

cắt là tốt nhất.  

- Kết quả quan trọng nhất của Sơ đồ tài nguyên không phải là 

một sơ đồ đẹp, bắt mắt, mà thúc đẩy các hộ dân xác định vấn đề cũng 

nhƣ cơ hội liên quan đến các nguồn tài nguyên. 

- Các hộ dân sẽ xây dựng Sơ đồ tài nguyên – Cán bộ hỗ trợ chỉ 

hỏi và thảo luận. 
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Hình 11 - Bản đồ địa hình và thủy lợi xã An Ninh Đông, 1996 

 

 
 

Hình 12 – Bản đồ cơ sở xã hội xã An Ninh Đông, 1996 
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Hình 13 – Bản đồ hiện trạng sản xuất xã An Ninh Đông, 1996 

 
 

Hình 14 – Bản đồ hiện trạng cộng đồng, lưu vực sông Kot-kot, Cebu 
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Hình 15 – Cán bộ Khuyến nông cùng nông dân CLB ấp 3, xã Tân 

Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – thảo luận vẽ sơ đồ  

hiện trạng sản xuất của ấp. 
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Hình 16 – Sơ đồ hiện trạng CLB khuyến nông PTD ấp 8,  

xã An Khương, tỉnh Bình Phước 

 

 
 

Hình 17 – Sơ đồ tài nguyên (Hiện trạng sản xuất) ấp Tân Phước,  

xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 
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Hình 18 – Sơ đồ tài nguyên thôn 5, xã Minh Hưng, huyện Bù Đốp 

 

 
 

Hình 19 – Sơ đồ xã hội thôn Thắng Lợi, xã Nậm Dịch, Hoàng Su Phì 
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Hình 20 – Sơ đồ hiện trạng xã Thuận Phú, tỉnh Bình Phước 

 

 
 

Hình 21 – Sơ đồ hiện trạng CLB PTD ấp 8, xã Lộc Thuận,  

tỉnh Bình Phước 
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Hình 22 – Sơ đồ hiện trạng thôn 5, CLB PTD thôn 5, xã Long Hưng, 

huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 

 

 
 

Hình 23 – Sơ đồ tài nguyên khu dân cư ấp Chợ, xã Tân Tiến,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 
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5. VẼ SƠ ĐỒ MẶT CẮT (LÁT CẮT)  

(Transect Mapping) 

 

 

 
 

Hình 24 - Sơ đồ lát cắt Câu lạc bộ Tài Lộc, xã Hòa Bình,  

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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1. Giới thiệu 

- Sơ đồ mặt cắt là một lát cắt tƣởng tƣợng ngang qua vùng 

nghiên cứu thể hiện các vùng sinh thái nông nghiệp hoặc các kiểu sử 

dụng đất khác nhau.  

- Vẽ trên sơ đồ theo số liệu phỏng vấn từ nông dân và sự quan sát 

trực tiếp của nhóm nghiên cứu, có thể tham khảo tài liệu đã công bố.  

- Số liệu cần thu thập: cây hoang, cây trồng, vật nuôi chính trên 

từng loại đất (khó khăn, trở ngại và tiềm năng, triển vọng), nguồn 

nƣớc canh tác, địa hình.  

Yêu cầu: Cần thể hiện mối tƣơng quan giữa các mô hình canh 

tác và môi trƣờng.  

 

 

 

 

  Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

Địa hình Cao, hơi bằng 

phẳng 

Hơi dốc đến dốc, 

nhấp nhô 

Thấp 

Loại đất Đất đỏ, sỏi Đất đen, sỏi Đất đen 

Nguồn 

nƣớc 

Giếng khoan, 

nƣớc trời 

Nƣớc trời Nƣớc trời, nƣớc suối 

Cây 

trồng 

Điều, tiêu, cà 

phê, cao su, rau 

Điều, bắp, sắn mì, 

đậu phộng, rau 

Lúa, màu 

Vật nuôi Trâu bò, heo, gà Trâu bò, heo, gà  

Khó 

khăn  

Bệnh trên cây tiêu 

Diện tích đất đỏ 

ít. 

Thiếu nƣớc vào mùa 

khô; tầng đất canh 

tác mỏng, xói mòn 

Ngập úng vào mùa mƣa 

Thiếu nƣớc vào mùa 

khô. 

Cơ hội Phát triển cây 

trồng lâu năm có 

giá trị kinh tế 

cao. 

Đa dạng hóa sản 

xuất nông nghiệp 

để giảm rủi ro. 

Hình thành vùng 

chuyên canh cây 

màu. 

Có thể canh tác nhiều 

vụ hơn vùng 1 và 

vùng 2. 

Trồng cỏ chăn nuôi 

bò. 

Hình 25 - Lát cắt biểu thị hệ sinh thái nông nghiệp Phước An 
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2. Các bƣớc tiến hành vẽ mặt cắt (lát cắt)  

 

a. Tìm các thành viên cộng đồng có kiến thức, am hiểu sẵn lòng 

tham gia một cuộc đi bộ trong làng và các vùng xung quanh. 

b. Thảo luận với họ về các yếu tố cần vẽ trong mặt cắt (địa hình, 

đất đai, hoa màu, cách sử dụng đất, nguồn nƣớc, loại đất v.v. 

và tuyến đƣờng sẽ đi (đảm bảo phản ánh đầy đủ tính đa dạng, 

đại diện cho vùng nghiên cứu). 

c. Đi khảo sát mặt cắt cùng với các thành viên cộng đồng: quan 

sát, hỏi, lắng nghe (nhƣng không giảng dạy họ); thảo luận các 

khó khăn và thuận lợi (với các thành viên tham gia đi thực địa). 

d. Xác định các vùng tự nhiên, vùng nông nghiệp chủ yếu, phác 

họa các đặc điểm nổi bật. Đối với từng vùng cần mô tả: loại 

đất, địa hình, nguồn nƣớc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cây trồng (kể 

cả cây mọc tự nhiên), vật nuôi (bao gồm cả thủy sản), các khó 

khăn, thuận lợi, cơ hội, giải pháp. 

e. Vẽ mặt cắt và kiểm tra lại mặt cắt với những ngƣời hiểu biết. 

 

 
 

Hình 26 – Sơ đồ mặt cắt của thôn Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Hoàng 

Su Phì 
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3. Các yếu điểm của sơ đồ mặt cắt  

- Không thể giải thích tất cả các chi tiết do kích thƣớc giới hạn 

của hình vẽ. 

- Nếu nhóm nghiên cứu đi trên đƣờng không gặp đƣợc những 

chi tiết thú vị hoặc đa dạng, bản đồ mặt cắt trở nên nghèo nàn, đơn 

điệu, không mô tả đúng hiện trạng sản xuất. 

- Chỉ mô tả đƣợc phần nổi, phần thấy đƣợc, những chi tiết không 

thấy đƣợc về kinh tế xã hội sẽ không đƣợc thể hiện rõ ràng. 
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6. PHÂN HẠNG GIÀU NGHÈO 

(Wealth Ranking) 

 

1. Giới thiệu 

Trong tất cả các cộng động đều có sự khác biệt về mức giàu 

nghèo và sự phát triển không đồng đều. Sự khác biệt này có ảnh hƣởng 

đến thái độ, chiến lƣợc và quan điểm của hộ. Phân hạng giàu nghèo cho 

phép nhóm Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) khảo sát:  

- Nhận biết sự khác biệt về giàu nghèo và sự phát triển không 

đồng đều trong cộng đồng. 

- Khám phá các chỉ thị và tiêu chuẩn của địa phƣơng về giàu 

nghèo và sự thịnh vƣợng. 

- Thiết lập vị thế tƣơng đối của các hộ trong cộng đồng.  

2. Các bƣớc trong phân hạng giàu nghèo 

- Lập danh sách và số thứ tự các hộ trong cộng đồng. Tên chủ hộ 

và số thứ tự của hộ đƣợc ghi trên các thẻ riêng biệt.  

- Một số phân loại viên – những ngƣời có thời gian sống lâu và 

hiểu rõ những hộ gia đình trong cộng đồng – đƣợc mời tham 

gia để phân loại hộ theo các chồng thẻ khác nhau, mỗi ngƣời 

(phân loại viên) sẽ độc lập phân loại hộ theo những tiêu chuẩn 

riêng của họ (ít nhất là có 3 phân loại viên). 

- Sử dụng các giỏ hoặc các hộp nhỏ đƣợc đánh số (theo các mức 

phân loại của phân loại viên). 

- Sau khi phân loại, yêu cầu phân loại viên xác định chỉ tiêu phân 

loại trên các chồng thẻ. Tránh tranh luận về thứ hạng của mỗi 

gia đình, điều  này tránh nhận thức không tốt trong cộng đồng.  

- Sau khi đã phân loại chồng thẻ, ghi chú điểm từng hộ theo số 

chồng thẻ. Nếu hộ nào không phân hạng thì không cho điểm.  

- Sau khi điểm của các phân loại viên đã đƣợc ghi chú, điểm 

đƣợc cộng lại và chia cho số phân loại viên (tính điểm bình 

quân). 
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- Sắp xếp các hộ theo thứ tự giàu, nghèo. Nếu phân loại viên 

có số chồng thẻ khác nhau (số phân hạng khác nhau) thì 

lấy số phân hạng trung bình.  

 

Phân hạng Nghèo (1)  Trung bình (2) Khá, giàu (3) 

Đất đai (sào) < 3 >3 - 7 > 7 

Dạng nhà Vách đất, tre, lá Nhà xây chƣa tô Nhà xây nhỏ 

Tài sản Xe cũ không 

giấy 

Xe Trung Quốc Xe Trung Quốc 

Gia súc Không có bò, dê 1-2 con bò >2 con bò và dê 

Nguồn nƣớc 

tƣới và khả 

năng đầu tƣ 

Không có Có không đáp 

ứng đủ tƣới 

Có đầy đủ 

 

Hình 27 – Bảng tiêu chí phân hạng giàu nghèo ấp Cầu Ri, xã Sông 

Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

* Ví dụ 

Danh sách phân hạng trong một cộng đồng có 20 hộ đƣợc đánh 

số thứ tự từ 1 đến 20. Có 3 phân loại viên trong cộng đồng đã xếp các 

thẻ phân nhóm nhƣ sau theo các chỉ tiêu phân hạng riêng của cá nhân:  

 

Phân loại 

viên 

Chồng thẻ Số thẻ Điểm cho mỗi 

chồng thẻ 

1 1 (giàu nhất) 4, 10, 14, 19, 13, 5, 

18 

1/3 = 0,33 

 2 1, 6, 9, 15, 20, 7, 17 2/3 = 0,66 

 3 1, 6, 9, 15, 20, 7, 17 3/3 =1,00 

2 1 (giàu nhất) 19, 4, 14, 6 1/5 = 0,20 

 2 10, 5, 18, 13, 1, 15 2/5 =0,40 

 3 9, 20, 17, 7 3/5 = 0,60 

 4 16, 8, 11 4/5 = 0,80 

 5 2, 12, 3 5/5 =1,00 

3 1 (giàu nhất) 14, 6, 1, 15, 12 1/4 = 0,25 

 2 4, 9, 13, 15, 5, 10 2/4 = 0,5 

 3 19, 20, 17, 7 3/4 = 0,75 

 4 8, 11, 16, 3, 2 4/4 = 1,00 
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Số 

thẻ 

Điểm của phân 

loại viên 1 

Điểm của phân 

loại viên 2 

Điểm của phân 

loại viên 3 

Điểm 

trung 

bình 

1 0,66 0,40 0,25 0,44 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 0,33 0,20 0,50 0,34 

5 0,33 0,40 0,50 0,41 

6 0,66 0,20 0,25 0,51 

7 0,66 0,60 0,75 0,67 

8 1 0,80 1 0,93 

9 0,66 0,60 0,50 0,59 

10 0,33 0,40 0,50 0,41 

11 1 0,80 1 0,93 

12 1 1 0,25 0,75 

13 0,33 0,40 0,50 0,41 

14 0,33 0,20 0,25 0,26 

15 0,66 0,40 0,25 0,44 

16 1 0,60 0,75 0,78 

17 0,66 0,60 0,75 0,78 

18 0,33 0,40 0,50 0,41 

19 0,33 0,25 0,75 0,42 

20 0,66 0,60 0,75 0,67 
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7. PHÂN HẠNG GIÀU NGHÈO – KỸ THUẬT ABC 

 

 
 

 

1. Giới thiệu 

Phƣơng pháp ABC giúp phân loại nhóm nông hộ thành 3 dạng: 

giàu, trung bình, nghèo.  

Một cách tổng quát, phƣơng pháp ABC là để xác định những hộ 

nghèo trong làng, xã, cộng đồng.   

2. Tiến trình ABC 

- Thiết lập danh sách chủ hộ.  

- Viết tên danh sách chủ hộ trên những thẻ riêng biệt. 

- Tổ chức họp theo nhóm KIP. Thảo luận nhóm KIP về những 

chủ đề nhƣ phân loại gia đình thành 3 nhóm: giàu, trung bình, nghèo 

và những chỉ tiêu, tiêu chuẩn nào cho từng nhóm.  
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- Cho nhóm KIP tuần tự tên của từng chủ hộ và nhóm KIP sẽ 

thảo luận đƣa từng tên chủ hộ vào một trong 3 nhóm.  

- Nhóm KIP sẽ xác định rõ những đặc điểm nào của đa số chủ 

hộ ở cùng nhóm và làm thế nào để phân biệt với các nhóm khác.  

3. Hạn chế của ABC 

- Không liệt kê đầy đủ tên của chủ hộ dễ gây ra đánh giá không 

đúng mức các tiêu chuẩn phân nhóm.  

- Một vài nông dân hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá, đặc biệt là họ 

tiên đoán có những lợi lộc cho cộng đồng từ các dự án phát triển.  

4. Những điều rút ra từ ABC 

a. Một chỉ tiêu đánh giá dựa trên mức thu nhập từ nguồn thông 

tin của cuộc điều tra phỏng vấn nông hộ có thể liên quan đến 

những tiêu chuẩn xếp loại của nhóm KIP khi sử dụng phƣơng 

pháp ABC.  

b. Những tiêu chuẩn để phân loại thƣờng sử dụng: 

- Mức độ sở hữu ruộng đất. 

- Nguồn thu nhập. 

- Kiểu xây cất nhà ở. 

- Khả năng cho con đi học. 
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8. XẾP HẠNG THEO SỞ THÍCH  

(Preference Ranking) 

 

1. Giới thiệu 

Xác định nhanh chóng khó khăn chính hoặc sở thích (ƣu tiên) 

của nông dân, cộng đồng. 

2. Các bƣớc tiến hành 

a. Chọn các vấn đề hoặc các sở thích để xếp ƣu tiên. Ví vụ 

những khó khăn trong sản xuất hoặc những cây trồng, 

giống, vật nuôi mà nông dân thích nuôi trồng. 

b. Thảo luận các tiêu chuẩn để chọn, nên có từ 3-6 tiêu chuẩn. 

c. Tiến hành xếp hạng cho từng nông dân, sau đó làm bảng tổng 

hợp. 

Ví dụ về xếp hạng theo sở thích  

Ví dụ 1: 

- Chủ đề: Đánh giá chất lƣợng bắp 

- Các giống: Địa phƣơng, Giống 180, Giống nhập khẩu 

- Chỉ tiêu đánh giá: Năng suất (kg/ha), kháng bệnh, giá bán, 

mùi vị, chi phí sản xuất 

- Cho điểm: 1-Xấu, 3- Chấp nhận đƣợc, 5-Tốt 

 

 Giống  

địa phƣơng 

Giống  

180 

Giống 

nhập khẩu 

Năng suất ● ● ● ● ● ●●  ● ● ●●● 

Kháng bệnh ● ● ● ● ● ● ● ● 

Giá bán ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●  

Mùi vị ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Chi phí sản xuất ● ● ● ● ● ● 

Tổng điểm 19 15 12 
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Ví dụ 2: Xếp hạng sở thích chọn lựa loại phân bón thử nghiệm,  

Câu lạc bộ Châu Pha  (2005) (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

 Chất lƣợng Thông 

dụng 

Giá rẻ Tổng 

điểm 

Humix 16 20 22 58 

Ba lá xanh 19 23 22 64 

Bánh dầu đậu phộng 23 19 20 62 

Bánh dầu bông vải 19 15 21 55 

 

Ví dụ 3: Ma trận xếp hạng ƣa thích đánh giá thí nghiệm các giống bắp 

vụ Hè Thu 2005, tại CLB Phƣớc An, xã Đá Bạc, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

 

     Tiêu   

chí 

 

Giống 

Thời 

gian 

sinh 

trƣởng 

Chịu  

hạn 

Kháng  

sâu 

bệnh 

Năng 

suất 

Màu 

hạt 

Tổng 

số 

điểm 

Xếp 

hạng 

G49 xxx xx xxx xxx xxx 14x 2 

C5252 xxx xxx xxx xxx xxx 20x 1 

B9698 xx xx xx xx xx 10x 3 

CP989 xx xx xx xx x 9x 4 

DK414 xxx xxx xxx xxx xxx 20x 1 

 

Ghi chú: 

- X: Không ƣa thích 

- XX: Chấp nhận đƣợc 

- XXX: Rất ƣa thích 



                      

Chƣơng trình Khuyến nông                 Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự 

có sự tham gia (PAEX)                  tham gia - PRA (Ứng dụng trong PTD) 

 www.vvob.be/vietnam 

54  

 
 

 

 
 

Hình 28 - Nông dân tham gia thí nghiệm CLB thôn Phước An, xã Đá 

Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT – đánh kết quả thử nghiệm  

(Xếp hạng theo sở thích – Ma trận cho điểm trực tiếp) 
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Hình 29 - Nông dân CLB Khuyến nông ấp Tân Long, xã Đông Phước 

A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ngày 22/5/2009 

(Xếp hạng theo sở thích – Ma trận cho điểm trực tiếp) 
 

 

Hình 30 - Nông dân CLB Khuyến nông ấp Tân Long, xã Đông Phước 

A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ngày 22/5/2009   

(Xếp hạng theo sở thích – Ma trận cho điểm trực tiếp) 
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Hình 31 - Bảng Xếp hạng – thay đổi có ý nghĩa (tỉnh Hậu Giang) 
 

 
 

Hình 32 - Bảng Xếp hạng – Tổng hợp (tỉnh Hậu Giang) 
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Các thay 

đổi có ý 

nghĩa 

Nông 

dân 

1 

Nông 

dân 

2 

Nông 

dân 

3 

Nông 

dân 

4 

Nông 

dân  

5 

Nông 

dân 

6 

Nông 

dân 

7 

Tổng 

cộng 

Tăng thu 

nhập 

29 8 36 0 17 30 22 142 

Tăng kinh 

nghiệm, 

kiến thức 

46 19 16 0 49 30 30 190 

Tăng tình 

đoàn kết, 

tƣơng trợ 

24 75 48 100 34 39 48 368 

Tổng cộng 99 102 100 100 100 99 100 700 

 

Hình 33 -  Xác định thay đổi có ý nghĩa nhất đối với cộng đồng tại 

Câu lạc bộ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 (Phương pháp xếp hạng - cho điểm) 
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9. SO SÁNH CẶP (xếp hạng cặp đôi)  

(Pair-wise Ranking) 
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1. Giới thiệu 

So sánh cặp cho phép: 

-  Xác định các vấn đề hoặc sự ƣa thích của các thành viên cộng 

đồng. 

-  Xác định các tiêu chí xếp hạng. 

-  So sánh các ƣu tiên của các cá nhân, nhóm dân cƣ khác nhau 

trong cộng đồng. 

2. Các bƣớc tiến hành 

a. Chọn các vấn đề hoặc sự ƣa thích để xếp hạng (khó khăn 

trong chăn nuôi, trồng trọt, hoặc các loại cây trồng ƣu tiên 

chọn để canh tác). 

b. Thảo luận để chọn từ 3-6 vấn đề. 

c. Ghi mỗi vấn đề nêu trên vào từng tờ giấy (phiếu) riêng. 

d. Đƣa cho ngƣời đƣợc phỏng vấn lần lƣợt từng cặp 2 phiếu và 

hỏi họ vấn đề nào quan trọng hơn, ghi lại câu trả lời vào ô 

thích hợp của ma-trận xếp hạng. 

e. Kiểm tra chéo kết quả bằng cách hỏi lại ngƣời phỏng vấn về 

vấn đề quan trọng nhất trong danh mục đã nêu. 

f.  Lặp lại việc xếp hạng với nhiều cá nhân và lên bảng tổng hợp. 
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Vật nuôi 

 
 

 

 

Số 

lần 

xuất 

hiện 

Xếp 

hạng 

ƣu 

tiên 

 

 

   

1 3 

 

  

 
 

2 2 

 

 

   

 

3 1 

 

 

    0 4 

 

*Tiêu chí chọn: 

(1). Dễ nuôi;  

(2). Ít bị bệnh;  

(3).Tận dụng thức ăn có sẵn. 

 

Hình 34 – So sánh cặp – vật nuôi ưu tiên 
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 Dễ nuôi Ít bị 

bệnh  

Tận 

dụng 

thức ăn 

sẵn có 

Số 

điểm 

Xếp 

hạng 

ƣu 

tiên 

 

 

XX 

 

XXX 

 

XX 

 

7 

 

3 

 

 

XXXX 

 

XXX 

 

XXXX 

 

11 

 

2 

 

 

XXXXX 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

13 

 

1 

 

 

XX 

 

XXX 

 

X 

 

6 

 

4 

 

Ghi chú : X, XX: Không chấp nhận (không tốt), 

XXX: Chấp nhận đƣợc (tốt),  

XXXX, XXXXX: Chấp nhận (rất tốt)  

 

Hình 35 – So sánh xếp hạng ưu tiên 
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Vấn đề 

khó 

khăn 

Thời 

tiết 

xấu 

Sâu 

bệnh 

Cỏ 

dại 

Chi phí 

cao 

Thiếu 

đất 

Thiếu 

nƣớc 

Thiếu  

kỹ thuật 

Thời tiết 

xấu 

- Thời 

tiết 

Thời 

tiết 

Chi phí 

cao 

Thời tiết Thời tiết Thời tiết 

Sâu bệnh - - Sâu 

bệnh 

Chi phí 

cao 

Thiết đất Thiếu 

nƣớc 

Sâu bệnh 

Cỏ dại - - - Chi phí 

cao 

Thiết đất Thiếu 

nƣớc 

Cỏ dại 

Chi phí 

cao 

- - - - Chi phí 

cao 

Chi phí 

cao 

Chi phí 

cao 

Thiếu đất - - - - - Thiếu đất Thiếu đất 

Thiếu 

nƣớc 

- - - - - - Thiếu 

nƣớc 

Thiếu  

kỹ thuật 

- - - - - - - 

Hình 36 - Bảng so sánh cặp các khó khăn 
 

Vấn đề khó khăn Số lần xuất hiện Xếp hạng 

Thời tiết xấu 5 2 

Sâu bệnh 2 5 

Cỏ dại 1 6 

Chi phí cao 6 1 

Thiếu đất 4 3 

Thiếu nƣớc 3 4 

Thiếu kỹ thuật 0 7 

 

Hình 37 - Xếp hạng các khó khăn 
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Hình 38 - So sánh cặp chọn cây trồng ưu tiên CLB PTD thôn 7,  

xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

 

 

Cây trồng 

Điều Cao 

su 

Cà phê Tiêu Cây ăn 

trái 

Số lần 

xuất 

hiện 

Xếp 

hạng 

ƣu tiên 

Điều - Điều Cà phê Điều Điều 3 2 

Cao su - - Cà phê Tiêu Cây ăn trái 0 5 

Cà phê - - - Cà phê Cà phê 4 1 

Tiêu - - - - Tiêu 2 3 

Cây ăn trái - - - - - 1 4 
 

*Tiêu chí để chọn:  

(1) Phù hợp đất đai; 

(2) Phù hợp khí hậu;  

(3) Nguồn nƣớc tƣới;  

(4) Mức đầu tƣ;  

(5) Tiêu thụ;  

(6) Lợi nhuận. 

Hình 39 - Kết quả so sánh cặp chọn cây trồng ưu tiên (Nhóm Bù Đăng) 
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Cây trồng 
Điều Cao su Cà phê Tiêu 

Cây ăn 

trái 

Điều - Điều Cà phê Điều Điều 

Cao su - - Cà phê Tiêu Cây ăn trái 

Cà phê - - - Cà phê Cà phê 

Tiêu - - - - Tiêu 

Cây ăn trái - - - - - 

Số lần xuất hiện 3 0 4 2 1 

Xếp hạng ƣu tiên 2 5 1 3 4 
 

*Tiêu chí để chọn:  

(1) Phù hợp đất đai;  

(2) Phù hợp khí hậu; 

(3) Nguồn nƣớc tƣới;  

(4) Mức đầu tƣ;  

(5) Tiêu thụ;  

(6) Lợi nhuận. 
 

Hình 40 - Kết quả so sánh cặp chọn cây trồng ưu tiên (Nhóm Bù Đăng) 

 

 
 

Hình 41 - Ví dụ về so sánh cặp lựa chọn cây trồng ưu tiên  

(tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 
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Hình 42 – Kết quả so sánh cặp chọn vật nuôi ưu tiên  

(tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

3. So sánh giữa xếp hạng ƣu tiên và so sánh cặp 

 

Giống nhau 

- Chọn ra đƣợc ƣu tiên/khó khăn/giải pháp. 

- Tối đa 6 ƣu tiên/khó khăn/giải pháp. 

- Tiến trình thực hiện tƣơng tự nhau. 
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Khác nhau 

 

Xếp hạng ƣu tiên 

 

So sánh cặp 

 

- Phải có tiêu chí trƣớc 

khi xếp hạng. 

- Thống nhất cách cho 

điểm. 

- Thƣờng sử dụng để 

chọn lựa giải pháp 

(kỹ thuật thử 

nghiệm), đánh giá kết 

quả thử nghiệm. 

- Xác định đƣợc tiêu chí 

sau khi so sánh cặp. 

- Thƣờng đƣợc sử dụng để 

chọn cây trồng, vật nuôi 

ƣu tiên. 
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10. CÂY VẤN ĐỀ  

(Problem tree) 

 

 

Hình 43 - Nông dân trình bày kết quả thảo luận Cây vấn đề  

(tỉnh Bình Phước) 

 

 

Hình 44 - Cây vấn đề được thảo luận tại Câu lạc bộ nông dân  

(tỉnh Bình Phước) 
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1. Giới thiệu 

Cây vấn đề thể hiện các thông 

tin: 

- Vấn đề khó khăn nông dân gặp 

phải (thân cây). 

- Nguyên nhân gây nên vấn đề 

khó khăn đó (rễ cây). 

- Hậu quả (Kết quả) ngƣời nông 

dân (cộng đồng) phải gánh chịu 

(nhánh cây). 

2. Các bƣớc tiến hành 

a. Viết nguyên nhân chính lên tấm 

thẻ màu và đính ở giữa tấm 

bảng (sàn nhà, bàn – nơi đủ rộng để dễ thảo thuận). 

b. Hỏi nông dân nguyên nhân nào gây ra vấn đề này. Yêu cầu 

nông dân viết ra giấy, một nguyên nhân viết trên một tấm thẻ 

màu. Sau đó tập hợp các nguyên nhân tƣơng tự và viết lên thẻ. 

c. Đính các tấm thẻ ghi nguyên nhân phía dƣới tấm thẻ ghi vấn 

đề chính. Cùng nông dân sắp xếp các nguyên nhân và nối 

chúng với nhau bằng các mũi tên hợp lý. 

d. Hỏi tiếp nông dân, vấn đề chính sẽ gây ra những hậu quả, ảnh 

hƣởng gì và viết một hậu quả lến một tấm thẻ. 

e. Đính các tấm thẻ ghi hậu quả, ảnh hƣởng lên phía trên tấm thẻ 

ghi vấn đề chính. Cùng nông dân sắp xếp các hậu quả và nối 

vấn đề chính với các hậu quả, các hậu quả này nối với hậu quả 

khác bằng các mũi tên hợp lý. 

 

Hậu quảHậu quả

Hậu quả
Hậu quả

V
ấ
n
 đ

ề

Nguyên nhân  
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Một số lƣu ý 

- Mỗi tấm thẻ màu chỉ ghi một nguyên nhân, một hậu quả. 

- Kích thƣớc mỗi tấm thẻ nhỏ cỡ 15-20cm. 

- Tấm thẻ ghi nguyên nhân và hậu quả nên có màu khác nhau. 

- Mỗi tấm thẻ: (i) viết chữ to, (ii) không quá 2 dòng trên 1 thẻ, 

(iii) ghi một ý trên một thẻ, (iv) viết ý chính chứ không viết cả câu. 

- Để nông dân thực hiện, khuyến nông viên chỉ là ngƣời hƣớng 

dẫn, góp ý thảo luận để hiểu rõ hoặc làm sáng tỏ các vấn đề. 

- Các vật liệu cần thiết cho buổi họp xây dựng cây vấn đề: các 

tấm thẻ màu, bút lông, kim ghim, kéo, băng keo dán, giấy A0. 

 

 

 
 

Hình 45 – Các thành viên Câu lạc bộ nông dân (tỉnh An Giang)  

cùng xây dựng cây vấn đề 
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Hình 45 – Cây vấn đề - Bò bị bệnh, gầy và yếu 

 

 
 

Hình 46 – Sơ đồ về nguyên nhân (Bước 1) – Vấn đề then chốt là gì? 

Bò bị gầy và bệnh 

Bê con gầy 

Việc làm đất lâu 
hơn 

Đẻ bê con ít hơn 

Mắc nhiều 
chứng bệnh 

Thu nhập ít hơn 

Cần thuê thêm lao động 
cho việc làm đất 

Thiếu TĂ vào 
mùa khô 

Bệnh và bị các 
vật ký sinh 

Có quá nhiều 
gia súc trong xã 

Mở rộng diện 
tích cây trồng 

Không được chăn 
thả trong rừng 

Diện tích chăn 
thả bị thu hẹp 

Bị khô hạn 



                      

Chƣơng trình Khuyến nông                 Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự 

có sự tham gia (PAEX)                  tham gia - PRA (Ứng dụng trong PTD) 

 www.vvob.be/vietnam 

71  

 
Hình 47 – Sơ đồ về nguyên nhân (Bước 3) –  

Tác động của vấn đề này là gì? 

 

  
 

 

 

 

 

 

Hình 48 – Sơ đồ về nguyên nhân 

(Bước 4) – Nông dân đối phó với 

vấn đề trên như thế nào?          

 

Hình 50 – Sơ đồ về nguyên nhân 

(Bước 5) – Chúng ta vượt qua 

khó khăn này bằng cách nào? 
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3. Các bƣớc thực hiện trong việc xác định vấn đề, lựa chọn giải 

pháp trong việc áp dụng “cây vấn đề” 

 

 

 
(Nguồn: Cục KN và Khuyến Lâm, 1998) 

 

Hình 51 – Cây vấn đề – các bước thực hiện và lựa chọn giải pháp 
 



                      

Chƣơng trình Khuyến nông                 Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự 

có sự tham gia (PAEX)                  tham gia - PRA (Ứng dụng trong PTD) 

 www.vvob.be/vietnam 

73  

 

(Nguồn: Cục KN và Khuyến Lâm, 1998) 

Hình 52 – Cây vấn đề - Năng suất lúa thấp 
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(Nguồn: Cục KN và Khuyến Lâm, 1998) 

 

Hình 53 – Kết quả chuyển đổi “cây vấn đề” thành “cây giải pháp” 

(Đoạn thẳng đứt đoạn thể hiện rằng chưa chắc chắn về vị trí) 

 

4. Cây mục tiêu 

Cây mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ với cây vấn đề, lật ngƣợc 

các nguyên nhân thành các yếu tố tích cực. Khi đó vấn đề chính và 

nguyên nhân trở thành các giải pháp khả thi để đạt mục tiêu hay kết 

quả mong đợi. 
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(Nguồn: Cục KN và Khuyến Lâm, 1998) 

 

Hình 54 – Lựa chọn giải pháp: Cải thiện chất lượng hạt giống và  

tình hình sâu bệnh 

 

 
 

(Nguồn: Cục KN và Khuyến Lâm, 1998) 

 

Hình 55 – Kiểm tra tính thực tế: Phân tích yêu cầu và tính khả thi của 

từng giải pháp 
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11. SƠ ĐỒ VENN  

(Venn Diagram) 

 

 
 

 
 

Hình 49 – Sơ đồ Venn Câu lạc bộ Phú Hữu, tỉnh An Giang 
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1. Giới thiệu 

Sơ đồ Venn mô tả các tổ chức và mối quan hệ giữa tổ chức đến 

cộng đồng nông dân (thôn, xã) hoặc một lĩnh vực nào đó trong cộng 

đồng.  

2. Nội dung xây dựng sơ đồ Venn 

Xây dựng sơ đồ Venn gồm 2 nội dung: 

(1) Xác định lĩnh vực quan tâm (phát triển chung, phát triển cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản...) (thƣờng thể  hiện vòng tròn trung tâm). 

 (2) Thể hiện tầm quan trọng của các tổ chức liên quan: 

- Mỗi tổ chức đƣợc thể hiện vòng tròn. 

- Độ lớn của vòng tròn thể hiện tầm quan trọng khác nhau. 

- Vị trí của vòng tròn thể hiện tác động, ảnh hƣởng của tổ chức 

đó đến vấn đề đang quan tâm. Càng gần, hoặc chồng lên nhau càng 

nhiều thì có ảnh hƣởng, tác động càng lớn.  

3. Các bƣớc xây dựng sơ đồ Venn 

- Xác định vấn đề quan tâm của cộng đồng. 

- Xác định các tổ chức liên quan. 

- Cắt các vòng tròn lớn nhỏ khác nhau (có thể màu sắc khác 

nhau để phân biệt các tổ chức). Thảo luận mức độ quan trọng của các 

tổ chức để ghi vào các vòng tròn, vòng tròn càng to thì tổ chức đó 

càng quan trọng.  

- Đề nghị nông dân sắp xếp các vị trí của các vòng tròn. 

- Nhóm cán bộ hỗ trợ hỏi tại sao (có vị trí gần, xa)?  
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(Nguồn: Cục KN và Khuyến lâm, 1998) 

Hình 57– Sơ đồ Venn 

 

 

Hình 58 – Sơ đồ Venn – Tác nhân và yếu tố của sự thay đổi  

(Thực hiện tại CLB Khuyến nông ấp Tân Long, xã Đông Phước A, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ngày 22/5/2009) 
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12. PHÂN TÍCH SWOT 

 

 

 

 
1. Giới thiệu 

- Phƣơng pháp SWOT/SWOC giúp nhóm nghiên cứu hình dung 

rõ nét nhất bối cảnh hiện tại và triển vọng tƣơng lai của một cộng 

đồng, một làng xã, hay ở cấp cao hơn.  

- Xây dựng kế hoạch, chiến lƣợc hành động/giải pháp, trên cơ 

sở phân tích yếu tố bên trong, bên ngoài.  

- Là chữ viết tắt của 4 từ: Strength (mạnh), Weakness (yếu), 

Opportunity (cơ hội, triển vọng), và Threat/Constraints (rủi ro, cản ngại). 

2. Phân tích các yếu tố bên trong 

- Mạnh (Strength): Các điều kiện, phẩm chất, nguồn tài nguyên 

thúc đẩy tăng trƣởng sản xuất và do đó góp phần vào sự phát triển tốt hơn.  
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- Yếu (Weakness): Ngƣợc lại, các yếu tố bất lợi, những điều 

kiện không thích hợp làm cản trở sự phát triển.  

Hai thành phần trên biểu thị cho điều kiện tại chỗ và hiện thời.  

3. Phân tích các yếu tố bên ngoài 

- Triển vọng (cơ hội) (Opportunity): Những phƣơng hƣớng cần 

đƣợc thực hiện nhằm tối ƣu hóa các điều kiện phát triển, các biện pháp 

thực hiện để đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. 

- Rủi ro, trở ngại (Threat/Constraints): Ngƣợc lại với triển vọng, 

những yếu tố có thể tạo ra những kết quả xấu, không mong đợi, làm 

hạn chế hoặc triệt tiêu sự phát triển.  

Hai thành phần sau này có thể hoặc không xảy ra trong hiện tại, 

chỉ là những dự đoán.  

4. Các bƣớc thực hiện phƣơng pháp SWOT ở cấp xã, ấp 

Nhìn chung, phƣơng pháp SWOT có vài đặc điểm giống với 

phƣơng pháp KIP, các bƣớc: 

- Tiếp xúc với chính quyền địa phƣơng, giải thích lý do và mục 

đích của công việc. 

- Xác định thành phần và số ngƣời thảo luận, cung cấp thông tin 

ở mỗi nhóm. Chính quyền sẽ cung cấp danh sách những ngƣời theo 

yêu cầu công việc. Số ngƣời cho mỗi nhóm từ 5-10 ngƣời.  

- Ấn định ngày giờ và địa điểm làm việc cho từng nhóm.  

- Mỗi nhóm cử một ngƣời ghi biên bản thảo luận trên một tờ 

giấy lớn có chia thành ma trận SWOT. 

- Nhóm nghiên cứu cử một ngƣời phụ trách một nhóm thảo 

luận. 
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- Ngƣời phụ trách phải giải thích rõ lý do và mục đích cần đạt 

đƣợc sau thảo luận vấn đề. Thời lƣợng các nhóm hoàn thành bảng 

SWOT là từ 1 đến 2 giờ. Càng nhiều ý kiến tham gia càng tốt.  

- Mỗi nhóm cử ra một ngƣời trình bày kết quả. Thảo luận ngay 

sau khi mỗi nhóm trình bày kết quả.  

- Nhóm nghiên cứu tập hợp các bảng này để tổng hợp thành một 

tài liệu để phục vụ cho công tác kế tiếp.  

 

SWOT ĐIỂM MẠNH (S) 

1- 

2- 

3- 

……. 

ĐIỂM YẾU (W) 

1- 

2- 

3- 

 . . . . .  

CƠ HỘI (O) 

1- 

2- 

3- 

 . . . . . . . 

Ô GIẢI PHÁP: 

O1S1, O1S3 . . .  

Ô GIẢI PHÁP: 

O1W2, O2W3 . . . 

TRỞ NGẠI (T): 

1- 

2- 

3- 

 . . . . . . . 

Ô GIẢI PHÁP: 

T1S1,T3S3 . . .  

Ô GIẢI PHÁP: 

T1W1, T3W2 . . .  

 

Hình 59 – Khung SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, trở ngại) 
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ĐIỂM MẠNH (S) 
 

S1-Nông dân có tập quán và 

kinh nghiệm nuôi gà tốt. 

 

S2-Nguồn thức ăn cho gà phong 

phú chủ yếu là tận dụng đƣợc từ 

trồng trọt (bắp, mì và lúa cũng 

nhƣ từ cám). 

S3-Nhiều hộ thích nuôi gà do: 

chi phí thấp, dễ làm, có nguồn 

thu thƣờng xuyên để trang trải 

các chi tiêu gia đình và sản xuất 

nông nghiệp, không đòi hỏi 

nhiều nhân lực, tận dụng nguồn 

nhân lực nữ và thiếu niên, kỹ 

thuật đơn giản… 

S4-Thị trƣờng tiêu thụ dễ, giá cả 

ổn định. 

 

ĐIỂM YẾU (W) 
 

W1-Các lứa gà con thƣờng lẻ tẻ, 

không tập trung gây khó khăn cho 

chích ngừa cũng nhƣ xuất chuồng. 

W2-Dịch bệnh (Dịch cúm gia cầm 

H5N1, dịch tả, đậu gà, Gumbru,  

tụ huyết trùng….). 

 

W3-Thiếu thức ăn trong mùa khô. 

 

 

 

 

 

 

 

W4-Chƣa có sự liên kết trong tiêu 

thụ gà và trao đổi kinh nghiệm. 

W5-Tỷ lệ mất trộm cao. 

 

CƠ HỘI (O) 

 

O1-Giá gà ta hiện đang cao và 

nhu cầu về loại thịt này ngày 

càng tăng. 

O2-Tăng nguồn thu nhập đáng 

kể cho nông hộ từ chăn nuôi gà 

thả vƣờn. 

O3-Đƣợc sự ủng hộ mạnh mẽ từ 

chính quyền các cấp. 

O4-Tham gia tập huấn và tham 

quan nhiều mô hình nuôi gà 

vƣờn thành công. 

 

 

THÁCH THỨC (T) 

 

T1-Giá thịt gà nhập khẩu từ các 

nƣớc về rất thấp (giảm thuế nhập 

theo cam kết WTO). 

T2-Giá thức ăn cho chăn nuôi tăng 

(ảnh hƣởng trực tiếp đến hộ chăn 

nuôi). 

T3-Dịch bệnh thƣờng xuyên bùng 

phát, nguy cơ giảm bầy đàn rất 

cao. 

 

Hình 60 - Phân tích ma trận SWOT về tình hình chăn nuôi gà thả 

vườn tại xã Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu 



                      

Chƣơng trình Khuyến nông                 Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự 

có sự tham gia (PAEX)                  tham gia - PRA (Ứng dụng trong PTD) 

 www.vvob.be/vietnam 

83  

Từ bảng SWOT trong chăn nuôi gà, một số giải pháp đề nghị: 

- Xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi gà đúng kỹ thuật 

nhƣng phù hợp với địa phƣơng (khắc phục điểm yếu W2 và W5). 

- Xây dựng mô hình liên kết trong chăn nuôi gà nhằm kiểm soát 

dịch bệnh, tăng cƣờng liên kết tiêu thụ (bán với số lƣợng lớn cho các 

công ty thu mua) (khắc phục điểm yếu W4 và thách thức T3).  
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PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1: Báo cáo PRA Câu lạc bộ (CLB) Tài Lộc, xã Hòa Hiệp, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
d
 

 

 
 

 

1. SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH CHUNG 

CLB Tài Lộc thuộc khu vực 2 ấp Phú Lộc và Phú Tài, xã Hòa 

Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Tổng số hộ trong thôn: 418 hộ. 

- Số dân tộc ít ngƣời: 350 ngƣời. 

- Số hộ nghèo chuẩn quốc gia: 05 hộ, tỉnh 02 hộ. 

                                                 
d
 Nhóm thực hiện:  

Lê Đức Tài; Nguyễn Thị Duyên; Đặng Văn Long;  

Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Bá Phúc 
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- Các dạng đất: Có 2 dạng đất chính là đất đỏ và đất đen, đất 

bazan sỏi. 

- Nguồn nƣớc tƣới: Chủ yếu dùng nƣớc giếng khoan, giếng đào, 

nhƣng vẫn có hộ thiếu nƣớc do những năm gần đây mƣa muộn. 

- Diện tích cây trồng: 1.200 ha.  

Gồm các loại cây cà phê, điều, tiêu, cao su, cây ăn trái. Trong đó 

cây tiêu, cao su là cây trồng chủ lực của vùng và là cây trồng thuộc 

dạng ƣu tiên phát triển lâu dài. 

- Vật nuôi chủ yếu: heo và dê. 

- Khuynh hƣớng thay đổi vật nuôi cây trồng trong thời gian qua: 

Xu hƣớng chuyển đổi diện tích trồng cà phê, điều ở những vùng trũng, 

úng nƣớc vào mùa mƣa sang trồng cây cao su. 

 

2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT PRA NĂM 2010 

2.1. Lịch thời vụ 

     Tháng 

Cây  

trồng,  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Điều 

Thu hoạch Tỉa cành Làm cỏ Bón 

phân 

(nếu có) 

Xử lý ra hoa, 

phun thuốc 

Tiêu 

Thu hoạch Dọn 

vƣờn 

       

 Tƣới        

    Bón 

phân 

lần 1, 

trồng 

mới 

Bón 

phân  

lần 2, 

Bón 

phân  

lần 3, 

làm bồn 

Tƣới 

Cà phê 

Phun thuốc, tƣới        

Tỉa 

cành, 

bón 

phân 

lần 1 

  Bón 

phân  

lần 2,  

tỉa chồi 

 Bón 

phân  

lần 3,  

tỉa chồi 

Thu hoạch 
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2.2. Nêu những khó khăn trong sản xuất trên một số cây trồng, 

vật nuôi chính 

 

Cây trồng, 

vật nuôi 

Khó khăn, trở ngại Các thuận lợi,  

cơ hội phát triển 

Cây điều 

- Giá cả không ổn định 

- Năng suất thấp 

- Bị bọ trĩ, khô bông 

- Đầu tƣ thấp 

- Dễ bán 

Cây tiêu 

- Bệnh chết nhanh, chết chậm  

- Bị bọ xít thánh giá (gây rụng 

bông, trái) 

- Dễ bị úng nƣớc 

- Giá không ổn định 

- Cần có thêm kỹ thuật 

- Giá bán cao hơn các 

loại cây trồng khác 

- Đất đai ƣu đãi 

- Đủ nƣớc tƣới 

Cây cà phê 

- Bị sâu đục thân, đục cành 

- Rệp sáp 

- Giá thấp 

- Đầu tƣ cao (vốn, công) 

- Năng suất thấp (do khí hậu 

thay đổi thất thƣờng gây khó 

khăn cho sự phát triển của cây) 

 

Dê 

- Dễ bị tiêu chảy vào mùa mƣa 

(tháng 5-6) 

- Dễ nuôi hơn các loại 

vật nuôi khác 

- Giá bán cao 

- Ít bệnh 

- Tận dụng đƣợc 

nguồn thức ăn tự 

nhiên, thức ăn sẵn có 

(lá cây) 

- Chi phí đầu tƣ thấp. 
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Khuynh hƣớng thay đổi cây trồng vật nuôi 2000-2010 
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Chăn nuôi nuôi chủ yếu là dê, heo, bò, gà. Chăn nuôi (% số hộ) 

có khuynh hƣớng giảm từ 2000-2010, chỉ trừ chăn nuôi gà là ổn định. 

Tuy nhiên chăn nuôi gà chỉ mang tính chất nhỏ (khoảng 100 

con/hộ/năm), và để tiêu thụ gia đình. Dê là vật nuôi quan trọng trong 

vùng, so với năm 2000, thì số hộ nuôi dê giảm (từ 65% xuống còn 

30%), chủ yếu do giá dê giảm (năm 2007-2008), hiện tại chăn nuôi dê 

có khuynh hƣớng tăng do giá dê tăng, bên cạnh đó tận dụng đƣợc lá 

cây từ nọc tiêu sống để làm thức ăn nuôi dê và dùng phân dê bón trở 

lại cho tiêu.  
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Trong vùng cây trồng chủ yếu là tiêu, điều, cà phê và cây ăn trái 

(nhãn). Đối với cây điều, cà phê, cây ăn trái có xu hƣớng giảm, riêng 

cây tiêu có khuynh hƣớng tăng. Trong những năm tới diện tích cây cà 

phê sẽ đƣợc thay thế bởi cây tiêu do mức đầu tƣ cho cà phê cao hơn, 

nhu cầu nƣớc tƣới nhiều hơn tiêu, hiệu quả thu đƣợc từ trồng cà phê 

thấp hơn so với trồng tiêu. 

 

 

 

 
Tỷ lệ phần trăm các loại cây trồng năm 2005

Điều

30%

Tiêu
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Tỷ lệ phần trăm các loại cây trồng năm 2010
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2.3. Sơ đồ hiện trạng sản xuất, lát cắt của vùng 
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Địa hình Hơi thấp (triền) Bằng phẳng 

(TB) 

Hơi cao 

Dạng đất Đất đỏ, mỡ gà, sỏi Đất đỏ Đất đen, cát 

Nguồn nƣớc Giếng đào, giếng 

khoan 

Giếng khoan, 

giếng đào 

Giếng đào, 

giếng khoan 

Cây trồng Tiêu, điều, cà phê, 

cao su 

Tiêu, điều, cà 

phê, cây ăn trái, 

cao su 

Điều, cà phê, 

mì 

Vật nuôi Gà, bò, dê Dê, gà, bò Bò, gà, dê 

Khó khăn - Úng nƣớc vào 

mùa mƣa 

- Tiêu chết nhanh 

- Bệnh trên cây 

tiêu 

-Thiếu vốn sản 

xuất 

- Đất xấu 

- Thiếu nƣớc 

Cơ hội  

phát triển 

- Phát triển cao su, 

tiêu, dê 

- Ƣu tiên phát 

triển tiêu, dê 

- Phát triển  

cao su 

 

Khu vực này chia thành 3 vùng, vùng 1 có địa hình hơi cao tiếp 

giáp với núi (Trƣờng bắn Quốc Gia). Vùng 2 là nơi sản xuất chính, có 

địa hình bằng phẳng, cây trồng chủ yếu là tiêu, điều, cà phê, và chăn 

nuôi dê. Vùng 3 tiếp giáp với suối, địa hình hơi thấp.  

Nguồn nƣớc chủ yếu từ giếng khoan, giếng đào. Vùng 2, 3 có 

nguồn nƣớc dồi dào hơn so với vùng 1. Vào mùa mƣa vùng 3 có thể bị 

ngập nƣớc. 

Về cơ hội phát triển: Vùng 1 phát triển cây cao su, vùng 2 phát 

triển tiêu và dê, vùng 3 chủ yếu phát triển cao su, tiêu và chăn nuôi dê. 
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2.4. Phân hạng ƣu tiên cây trồng, vật nuôi 

 Cây trồng: 

Chỉ tiêu Tiêu Điều Cà phê Cây ăn 

trái 

Số lần 

xuất hiện 

Xếp 

hạng 

Tiêu - Tiêu Tiêu Tiêu 3 I 

Điều  - Cà phê Điều 1 III 

Cà phê   - Cà phê 2 II 

Cây ăn trái    - 0 IV 

 

Tiêu chí chọn:  

1. Mức đầu tƣ thấp; 2. Thu nhập cao; 3. Nguồn nƣớc đáp ứng 

đủ; 4. Diện tích phù hợp (những hộ có diện tích ít cũng có thể trồng 

đƣợc) 

 Vật nuôi: 

Chỉ 

tiêu 

Heo Bò Gà Dê Số lần 

xuất hiện 

Xếp 

hạng 

Heo - Heo Gà Dê 1 III 

Bò  - Gà Dê 0 IV 

Gà   - Dê 2 II 

Dê    - 3 I 
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Tiêu chí chọn: 

1. Diện tích nuôi phù hợp;  

2. Thức ăn dễ mua;  

3. Đầu tƣ thấp; 

4. Dễ nuôi;  

5. Tận dụng thức ăn sẵn có (từ lá cây nọc tiêu). 

Theo kết quả xếp hạng ƣu tiên thì thứ tự cây trồng, vật nuôi 

đƣợc sắp xếp nhƣ sau: 

Đối với cây trồng: Cây tiêu, cà phê, điều, cây ăn quả.  

Đối với vật nuôi: dê, gà, heo, bò. 

2.5. Cây vấn đề 

Khó khăn trong sản xuất tiêu của CLB: 

Khó khăn chính yếu là thu nhập từ sản xuất tiêu giảm, nguyên 

nhân ảnh hƣởng trực tiếp do chi phí sản xuất cao, năng suất giảm, 

nguyên nhân quan trọng là: 

- Bệnh chết nhanh. 

- Bệnh chết chậm. 

- Bị nấm lá, dây, cháy bìa lá. 

- Bị bệnh rụng bông. 

- Bị tuyến trùng, rệp sáp. 

Để hạn chế các nguyên nhân trên một số biện pháp tập trung 

trên hai vấn đề:  

- Kỹ thuật chăm sóc vƣờn. 

- Cách phòng ngừa bệnh vào đầu mùa mƣa. 
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THU NHẬP GIẢM 

CHI PHÍ SẢN XUẤT 

CAO 

NĂNG SUẤT 

GIẢM 

SỬ DỤNG PHÂN 

HÓA HỌC, ÍT 

PHÂN CHUỒNG 

THIẾU VỐN ĐẦU TƢ: 

- Phân bón, thuốc BVTV 

- Giếng (khoan, đào) 

BỊ BỆNH 

RỤNG CỌNG, VÀNG LÁ 

CHĂM SÓC VƢỜN 

CHƢA HỢP LÝ 

BỊ BỆNH 

CHẾT NHANH 

ÖNG NƢỚC KHÔNG BIẾT PHÕNG 

BỆNH ĐẦU MÙA MƢA 

THIẾU KỸ THUẬT 

TUYẾN TRÙNG, 

RỆP SÁP 

 

BỊ BỆNH 

CHẾT CHẬM 

BỆNH 

CHÁY BÌA LÁ 

Hình 61 - Khó khăn trong sản xuất tiêu ở CLB Tài Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (năm 2010) 
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Phụ lục 2: Báo cáo PRA Câu lạc bộ (CLB) nữ tiết kiệm ấp Bƣng 

Chụm, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 

 
 
GIỚI THIỆU 

nông ở Đồng Bằng Sông 

Cửu Long" từ ngày 23-25/6/2008 dự án đã tiến hành điều tra nhanh 

nông thôn có sự tham gia (PRA) ở C (CLB) nữ tiết kiệm ấp 

Bƣng Chụm, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên – tỉnh Sóc Trăng. 

Mục đích của đợt điều tra: (1) C

phƣơng để có thể  nhân rộng sau này. 

Phƣơng pháp và công cụ (xem phụ bản 1). 

4 thành viên: 

- , Viện Hệ thống canh tác – Đại học Cần 

Thơ. 

- , Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng. 
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- Lê Thị Ánh Nguyện, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng. 

- Huỳnh Bảo Quốc, Trạm Khuyến nông huyện Mỹ Xuyên. 

1.  TÌNH HÌNH ẤP BƢNG CHỤM VÀ XÃ THAM ĐÔN 

Tham Đôn là một xã đông đồng bào dân tộc của huyện Mỹ 

Xuyên. Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, diện tích trồng lúa 2 vụ là 

2.200 ha, bình quân năng suất vụ Hè Thu 4,6 tấn/ha và vụ Đông Xuân 

5,2 tấn/ha. Tôm sú 1150 ha, năng suất 350 kg/ha, diện tích trồng màu 

309 ha chủ yếu là rau màu ngắn ngày. Chăn nuôi qui mô nhỏ, đàn bò 

sữa 458 con, bò thịt 968 con, heo 1127 con, gia cầm 1127 con. 

Dự Án DANIDA  hỗ trợ  bò sữa 20 con. 

CLB nữ tiết kiệm nằm trên địa bàn ấp Bƣng Chụm nằm cách 

Quốc lộ 1, 6 km. 

Có tổng số dân là 1.161 ngƣời (263 hộ); trong đó dân tộc 

Khmer 237 hộ (90%), dân tộc Kinh 18 hộ (7%) và dân tộc Hoa 8 hộ 

(3%). Diện tích đất nông nghiệp là 181 ha; trong đó đất lúa 2.200 ha 

và năng suất lúa bình quân vụ Hè Thu là 4,6 tấn/ha, Đông Xuân 5,2 

tấn/ha. Màu 298 ha, năng suất bình quân năm hẹ 24 tấn/ha, bắp 50 

tấn/ha, 1.400 kg sữa/ngày, diện tích tôm sú 1150 ha năng suất 350 

kg/ha. 

Khó khăn: Kinh tế địa phƣơng vẫn còn hạn chế, hiệu quả sản 

xuất chƣa cao, chăn nuôi bò sữa chƣa cho năng suất cao, bò thịt  

lai Sind thấp, khoảng 20%. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm không ổn 

định, giá vật tƣ nông nghiệp tăng trong khi đó giá nông sản lên xuống 

thất thƣờng và dịch bệnh xảy ra thƣờng xuyên. Đa số là ngƣời dân tộc 

Khmer, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, trình độ 

dân trí còn thấp lại không đồng đều nên việc tiếp thu và ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật còn rất hạn chế… 

Định hƣớng: Từng bƣớc chuyển đổi bò sữa sang F2 cho năng 

suất sữa cao hơn, lai giống bò Sind lai sữa, tự để giống hẹ và lúa, ủ 

phân hữu cơ bón cho cây trồng để giảm chi phí đầu tƣ. Liên hệ với 

các trạm trại tìm giống lúa mới năng suất cao chống chịu sâu bệnh 

tốt.  
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2.  THÔNG TIN VỀ CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG XÃ  

THAM ĐÔN   

2.1.  Thông tin cơ bản 

, xã Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Số thành viên: 42 (Ghi nhận theo bảng danh sách thành viên) 

Ngày thành lập: 01/10/1999 

Thành viên: Lúc mới thành lập 31 thành viên, toàn bộ là nữ. 

Hiện tại là 42 thành viên và dân tộc Khmer là 40 thành viên (chiếm 

95,3%).  

Sự thay đổi do hộ nông dân thấy CLB hoạt động hiệu quả xin 

vào CLB  học hỏi khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 

Tổ chức: CLB họp định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, mỗi 

tháng đóng quỹ hoạt động 2000 đồng. Nếu thành viên vắng họp 3 

kỳ liên tiếp không có lý do, hoặc sử dụng đồng vốn không đúng mục 

đích sẽ không xét cho vay vốn lần sau. 

Ban chủ nhiệm CLB gồm có 6 ngƣời: 

- Chủ nhiệm:  

- hiệm:  

-  

- T  

Sự hình thành CLB: CLB đƣợc hình thành trên cơ sở tự nguyện 

của các thành viên, nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

Mục đích thành lập là chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân 

trong CLB, là CLB điển hình để sau này nhân rộng cho các vùng phụ 

cận. Do đó đa số những thành viên trong CLB là những hộ nông dân 

chịu khó yêu lao động. 

Tất cả các thành viên trong CLB đều có khả năng đọc và viết 

100%, tuy nhiên thành viên trình độ tiếp nhận khoa học kỹ thuật còn 

chậm, không đồng đều. 
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Các thành viên trong CLB rất quan tâm về khuyến nông và ham 

thích học hỏi khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. 

2.2. Xếp hạng giàu nghèo 

Cách thực hiện: 4 ngƣời của CLB (1 giàu, 3 nghèo) đƣợc mời 

để họ tự phân loại giàu nghèo từng thành viên trong CLB một cách 

độc lập. Bốn thành viên này đƣợc nhóm PRA thảo luận kỹ và hiểu rõ 

mục đích trƣớc khi phân loại. Tuy nhiên kết quả trình bày ở đây chỉ 

mang tính chất tƣơng đối và hoàn toàn theo tiêu chí của nông dân. Sau 

khi nông dân đánh giá, nhóm PRA họp lại tính điểm trung bình và 

thống nhất kết quả nhƣ bảng dƣới đây:  

 

Phân loại Số thành viên Tiêu chí phân loại 

Khá giàu - 11 thành viên (26%) - (6-15 công) 

 Hƣơng, Ni, Thu, Nga, -   Muốn thêm đất, bò 

 Hằng, The, Hoa, Mai, Tha, -   Có mua bán 

 Hiền, Sel -   Nhà tƣờng 

 

 -   Chăn nuôi nhiều, có 

sản xuất hoa màu 

nhiều 

 

 - Làm dịch vụ nông 

nghiệp (cho thuê 

máy móc) 

Trung bình - 16 thành viên (38%) - Đất (2-8 công) 

 Tha, Ghết, Xi, Sƣơng, -   Đất khoảng  ha 

 Kha, Đét, Son, Kinh, Tây, -   Nhà tƣờng 

 Hon, Lên, Khol, Nƣơng, -   Có xe gắn máy 

 Phƣơng, Ôl, Danh,   

Nghèo - 15 thành viên (36%) - Ít đất (1-6 công) 

 Hồng, Vinh, Nal, Bal, Hƣơng,  -   Thiếu vốn 

 Nê, Sa Nƣơng, Lân, Hƣơl, -   Nhà lá 

 Siêng, Gia, Ly, La, Niên, -   Xe gắn máy đời cũ 

 Nƣớl -   Làm thuê 
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2.3. Các hoạt động của CLB 

• CLB đƣợc tập huấn các kỹ thuật trồng lúa, phòng trị bệnh 

trên lúa, chăn nuôi bò sữa (Trạm khuyến nông, dự án DANIDA). 

• Trao đổi kinh nghiệm sản xuất với nông dân trong, ngoài 

CLB. 

• Vốn: Hiện tại CLB có nguồn vốn giúp đỡ cho các thành viên 

vay vốn sản xuất, vốn có từ các nguồn: tích lũy từ nông hộ, tín dụng 

ngân hàng, vay vốn CLB  và mua vật tƣ thiếu đến khi thu hoạch trả 

(có tính lãi). 

- Vay ngân hàng nông nghiệp: Cần bằng khoán, thủ tục 

rƣờm rà, cho vay giới hạn 10 triệu đồng/ha, lãi suất (1.1%/tháng). 

- Vay ngân hàng chính sách xã hội: Giới hạn 3-5 triệu đồng. 

- Nhìn chung có 90% thành viên trong CLB có nhu cầu vay 

vốn. 

2.4. Kế hoạch trong tƣơng lai và những mong đợi 

- CLB sẽ tiếp tục các hoạt động hiện tại. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Dự án DANIDA, Dự án PAEX, Trung 

tâm khuyến nông và các trạm trại. 

- Hy vọng dự án nuôi bò (tăng lên 60 bò sữa, 90 bò Sind). 

- CLB cũng mong có đƣợc sự hỗ trợ của dự án về kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp (ƣơm giống hẹ, ủ phân vi sinh). 

Sự tham gia của các thành viên 

- Tất cả các thành viên tham gia tích cực. 

- Ban chủ nhiệm CLB bàn bạc dân chủ khi ra quyết định . 

2.5. Mối quan hệ và những xung đột 

- CLB có quan hệ với Hội nông dân, Trung tâm Khuyến nông 

Sóc Trăng, Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện, chính 

quyền địa phƣơng trong các hoạt động của CLB. 
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3. CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC 

Trong CLB có vùng sinh thái ngọt làm 2 vụ lúa/năm, hoa màu, thủy 

sản không phát triển, chăn nuôi bò là chủ yếu quanh năm qui mô nhỏ. 

   Tháng 
Sự  
kiện 

Tháng  
1 

Tháng 
2 

Tháng 
3 

Tháng 
4 

Tháng 
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng  
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

Bò 
 
                                

 
Heo                         
Hẹ, 

hành, bí 
đao, 

dƣa leo, 
khổ 
qua,  
đậu 
que, 
đậu 
đũa, 
đậu 

phộng 
bí rợ, ớt 

  

            

 
 
      

Lúa  hè 
thu         

  

              
Lúa  
đông 
xuân 

 

        

 

  

Bệnh 
lúa 

 

   

 

    

 

  

Tôm sú 
   

 

        

Thiếu  
vốn 

    

 

       

Thu 
nhập  

           
Cao 
nhất 

       

Cao 

   

Lễ  hội 

 

Tết 

 

Tết dân 
tộc 

    

DƢNG 
BÔNG 

 

Oc 
Om 

 
BOCC 
  

 

Hình 62 – n  

t k , huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
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Sâu bệnh trên lúa bao gồm ốc bƣơu vàng, bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy 

nâu, lùn xoắn lá, vàng lùn, đốm vằn, đạo ôn giữa vụ, màu bệnh quanh 

năm, heo, bò bệnh nhiều nhất, và vào các giai đoạn chuyển mùa tôm 

chết nhiều. 

 

Nguồn tài 

nguyên 

Ruộng lúa K. thông 

lƣu 

Ruộng 

lúa 

Thổ cƣ, 

vƣờn tạp 

Lộ liên xã 

Đất 
Thịt, pha cát Thịt, pha 

cát 

Nhựa 

Nƣớc 
Nƣớc ngọt, nặng, nhiễm phèn 

tháng 5-6 dƣơng lịch. 

Giếng khoan, nƣớc 

mƣa, nƣớc máy. 

Cây trồng 

Lúa cao sản, đặc sản 2 vụ/năm, 

Đông Xuân, Hè Thu. 

Cập bờ kênh trồng rau màu. 

Vƣờn tạp (tre, dừa,...). 

Vật nuôi 
Bò, heo, gà. Chăn nuôi qui mô nhỏ: 

Bò, heo, gà. 

Tôm sú 
Tôm sú. Bệnh đốm trắng, 

đầu vàng. 

Khó khăn 

Thiếu lao động (do lao động 

chuyển lên thị xã hoặc đi 

TP.HCM). 

Ốc bƣơu vàng, bọ trĩ, sâu cuốn lá, 

rầy nâu, lùn xoắn lá, vàng lùn, 

đốm vằn, đạo ôn, bảo quản lúa sau 

thu hoạch (vụ Hè Thu cần có lò 

sấy).  

Năng suất lúa còn thấp. 

Giá vật tƣ nông nghiệp cao.  

Bệnh heo, gà vịt. 

Thiếu vốn chăn nuôi 

qui mô lớn. 

Giá vật nuôi không 

ổn định, giá thức ăn 

cao. 

Thiếu giống chất 

lƣợng. 

Cơ hội 

Giá hoa màu năm nay cao.  

Nƣớc ngọt quanh năm, không bị 

lụt. 

Thích hợp chuyên 2 lúa - 1 màu.  

Có đất: Cải tạo vƣờn 

tạp, trồng rau cung cấp 

cho đại lý thu mua. 

Giao thông thuận lợi. 

Có tập quán sản xuất 

hoa màu.  

 

Hình 63 – Mặt cắt sinh thái huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
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3.1. Hệ thống canh tác  

Màu: Thiếu nhân công thu hoạch, thiếu kỹ thuật; giá đầu ra 

không ổn định. 

Lúa: Giá lúa thấp, giá vật tƣ cao. 

Chăn nuôi: Dịch bệnh thƣờng xuyên xảy ra chƣa kiểm soát 

đƣợc, giá thức ăn cao. 

Thủy sản: Các ấp vùng lợ vào mùa khô, cập sông lớn, chủ yếu 

nuôi quản canh cải tiến. 

3.2. Cơ hội 

- Có đất, có kinh nghiệm trồng lúa, màu. 

- Lợ vào mùa khô, cập sông lớn, vùng ngọt không bị ngập úng 

vào mùa mƣa. 

- Giao thông thuận lợi, gần huyện, thành phố. 

- Có thể đƣa cây màu xuống chân ruộng, chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất chuyển sang 2 lúa - 1 màu. 

- Có cơ sở thu mua nông sản tại địa phƣơng. 

- Đƣợc sự quan tâm của trung tâm khuyến nông, chính quyền 

địa phƣơng. 

3.3. Những quan tâm đặc biệt của các thành viên 

-  Đầu ra nông sản ổn định. 

-  Giá vật tƣ  cao. 

-  Nuôi bò: Giá sữa bò.  

-  Trồng màu: Đầu ra sản phẩm.  

-  Chuyển đổi 2 lúa - 1 màu. 
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-  Giá tôm sú thấp. 

-  Làm sao để hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất và chất lƣợng 

sản phẩm. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

- Chúng tôi đề nghị dự án hỗ trợ kỹ thuật. 

- Sự chênh lệch về giàu nghèo trong CLB không nhiều, đa số 

họ là những ngƣời có đất và có vốn sản xuất, mặt khác họ còn có uy 

tín trong cộng đồng Khmer nên khi tiếp thu khoa học kỹ thuật, dễ 

dàng phát triển ra bên ngoài. 

- Vấn đề CLB quan tâm là sâu bệnh thƣờng xuyên xảy ra, làm 

cho chi phí đầu tƣ cao. 

- Trung tâm khuyến nông, chính quyền địa phƣơng và các thành 

viên CLB cam kết hợp tác tham gia dự án. 



                      

       Chƣơng trình Khuyến nông                Bộ công cụ Đánh giá nông thôn có sự 

      có sự tham gia (PAEX)                tham gia - PRA (Ứng dụng trong PTD) 

www.vvob.be/Vietnam 

103  

Phụ bản 1. Phƣơng pháp và công cụ  

1. Mục tiêu 

Tìm hiểu các đặc điểm của CLB, những vấn đề liên quan đến dự 

án. 

Có cơ sở để lựa chọn lần cuối CLB. 

Có những hiểu biết cơ bản về các điều kiện môi trƣờng địa 

phƣơng, bƣớc đi trƣớc tiên để bắt đầu các tiến trình PTD (tập trung 

vào các chủ đề phù hợp với PTD). 

2. Phƣơng pháp và công cụ 

 

Các nội dung/ 

Các thông tin cần thiết 
Các công cụ Nguồn thông tin 

1. Thông tin về CLB   

■   Thông tin về xã hội/ 

tình trạng kinh tế của 

các thành viên CLB 

Số liệu thứ cấp (thông 

tin từ TTKN) 

 

TTKN  

Vài thành viên 

CLB đƣợc chọn 

■   Những kinh nghiệm 

với khuyến nông  

 

Số liệu thứ cấp (thông 

tin từ TTKN) 

 

TTKN 

Các thành viên 

CLB  

Trạm KN, Cán bộ 

KN xã 

■   Những mong đợi 

đối với KN (cách thức 

KN, vai trò của CBKN, 

v.v...)  

Xếp hạng nghèo giàu 

Số liệu thứ cấp (thông 

tin từ TTKN) 

Phỏng vấn bán cấu trúc 

Các thành viên CLB 

 

■   Những mong đợi  

về các hoạt động 
Phỏng vấn bán cấu trúc 

Đóng góp dự án (các 

hoạt động) 

Các thành viên CLB 

 

■   Những mong đợi 

về tín dụng  

 

Phỏng vấn bán cấu trúc  

Đóng góp dự án (các 

hoạt động)  

Các thành viên CLB 

 

■   Quan hệ với chính 

quyền, các đoàn thể 

quần chúng 

Phỏng vấn bán cấu trúc 

 

Các thành viên CLB 

Trạm KN, Cán bộ KN 

xã  
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■   Xung đột trong nội 

bộ CLB 
Phỏng vấn bán cấu trúc 

 

Các thành viên CLB 

■   Các thành viên phụ 

nữ (Bao nhiêu? Hoạt 

động?) 

Phỏng vấn bán cấu trúc  

Quan sát trực tiếp 

Trạm KN 

Cán bộ KN xã 

2. Các hệ thống canh tác 

(các hệ thống chính) 

 

Số liệu thứ cấp (thông 

tin từ TTKN ) 

 

TTKN, Trạm KN, CLB 

■  Cây trồng 

 

Bản đồ xã (Ủy ban xã) 

Phỏng vấn bán cấu trúc 

Transect (+ Phỏng vấn tại 

chỗ) 

Vài thành viên CLB 

 (+ các dân cƣ khác) 

■   Chăn nuôi 

 

Phỏng vấn bán cấu trúc 

Transect (+ Phỏng vấn 

bất chợt) 

Vài thành viên CLB  

(+ các dân cƣ khác) 

■   Lịch thời vụ (cây 

trồng, chăn nuôi, các 

hoạt động khác) 

Lịch thời vụ hàng năm 

 

Vài thành viên CLB  

(+ các dân cƣ khác) 

■   Những trở ngại 

(Về sản xuất hay thị 

trƣờng liên quan đến 

trở ngại bao gồm vốn, 

dịch bệnh, v.v...) 

Phỏng vấn bán cấu trúc 

Phỏng vấn bất chợt 

trong lúc làm transect  

 

Vài thành viên CLB 

(+ các dân cƣ khác) 

■   Những cơ hội 

(Về sản xuất hay thị 

trƣờng liên quan đến 

trở ngại, bao gồm dịch 

bệnh, v.v...) 

Phỏng vấn bán cấu trúc  

Phỏng vấn bất chợt trong 

lúc làm transect 

Vài thành viên CLB 

(+ các dân cƣ khác) 

3. Những sự can thiệp 

(các dự án) 
  

■   Những sự can 

thiệp  

 

Phỏng vấn bán cấu trúc CLB 

Ủy ban xã  

Trạm KN 
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3. Lịch làm việc 

  

i gian Hoạt động 

Trƣớc PRA 
Nghiên cứu số liệu thứ cấp từ TTKN về CLB, những can 

thiệp bên ngoài trƣớc đó. 

Ngày 1 

Phỏng vấn bán cấu trúc các CBKN huyện: những kinh 

nghiệm khuyến nông của CLB, những mâu thuẫn trong 

CLB, sự tham gia các thành viên nữ, những sự can thiệp 

khác. 

 

 

Phỏng vấn bán cấu trúc các CBKN xã: những kinh nghiệm 

khuyến nông của CLB, những mâu thuẫn trong CLB, sự 

tham gia các thành viên nữ.  

 

 

Phỏng vấn bán cấu trúc Ủy ban xã: những sự can thiệp khác. 

 

 

Tài nguyên và hoạt động sản xuất; lấy danh sách của tất cả 

các thành viên và các hộ trong CLB.  

 

 

Phỏng vấn bán cấu trúc CLB: những kinh nghiệm/ những 

mong muốn các hoạt động CLB, tín dụng, quan hệ với chính 

quyền và các tổ chức quần chúng, các mâu thuẫn trong CLB, 

sự tham gia của các thành viên nữ.  

Quan sát trực tiếp sự tham gia của các thành viên gồm cả 

các thành viên nữ. 

 

 

Xếp hạng giàu nghèo do 3 thành viên CLB + 1 Ban chủ 

nhiệm, tách riêng và làm độc lập. Đƣa ra kết luận về xếp hạng 

giàu nghèo (nhóm PRA + CBKN xã). 

 

 

Họp nhóm PRA: Quyết định các tiêu chí, phân tích những 

kết quả thông tin đã tìm ra, xác định thông tin thiếu, cách 

nào để bổ sung những chỗ thiếu này? Điều chỉnh thời gian 

biểu ngày kế tiếp xác định chủ đề để phản hồi. 
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Ngày 2 
Phỏng vấn bán cấu trúc CLB về: các loại cây trồng, hoa 

màu, chăn nuôi, những trở ngại, những cơ hội. 

 

 

Họp nhóm PRA: Phân tích những kết quả, xác định thông 

tin thiếu; cách/khi nào để bổ sung những chỗ thiếu này? 

 

 

CLB về lịch thời vụ trồng trọt, chăn nuôi, các hoạt 

động khác. 

 

 

Họp nhóm PRA: Phân tích các kết quả tìm ra, xác định 

thông tin thiếu; cách/khi nào để bổ sung những chỗ thiếu 

này ? Điều chỉnh thời gian biểu ngày kế  tiếp xác định chủ 

đề để  phản hồi. 

Ngày 3 

Vẽ sơ đồ mặt cắt với vài thành viên CLB + Phỏng vấn 

với những nông dân khác; trồng trọt, chăn nuôi, những trở 

ngại và những cơ hội. 

 

 

Họp nhóm PRA: Phân tích các kết quả phản hồi. 

 

 

Họp với CLB: Cung cấp thông tin phản hồi, ghi nhận tất 

cả những thông tin yêu cầu (thông tin thiếu), giải thích các 

hoạt động dự án trong tƣơng lai. 

Ngày 4 Dự phòng 
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