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LOI GIÔI THIÊU 

Nghiên cdu vê quân lÿ và sd dung nguôn tài nguyên thiên nhiên ngày càng du(ic 

su chi không chi cûa nhiing nhà nghiên criu mà côn côa cic nhà kÿ thuât, câc nhà 
hoach dinh chinh sich và bân thân ngûôi dan ô câc dia phtiông. Vdi su ho tri vê tài 

chinh cûa tô choc IDRC Canada và sri giùp do vê kÿ thuât cûa Trung tâm Nghiên criu 

Nông nghiêp Nhiêt ddi Quôc tê CIAT, du in nghiên criu quân lÿ tài nguyên vùng dôi 
nûi duôc thuc hiên tai xà Hông Ha, huyên A Ltidi, tinte Thùa Thiên Huê tù nâm 1998 

dên nim 2001. Nhdm nghiên criu gôm câc nhà khoa hoc cûa câc trtiông Dai hoc Nông 
Lâm Huê, Dai hoc Khoa hoc Hué và Khoa Kinh te - Dai hoc Huê tien hành de tài 

nghiên criu này. 

Dé hoàn thành nôi dung nghiên criu, chông tôi xiii chan thành cira ôn sri tài trô và 
huông dan kÿ thuât cûa tô chdc IDRC Canada, troc tiêp là tiên s7 John Douglas Graham 
cùng câc chuyên gia dâ hudng da-^n giLip dô nhdm nghiên criu, cini on su quan tâm chi 
dao và hop tic dày trich nhiêm vê niât kÿ huât cûa câc chuyên gia tô chùc CIAT, mà 
dtJng dau là tien si Peter Kerridge. Nhdm du in xin bày tô lông bit on vê su quan tâm 
giLip dô cûa Iânh dao Truông Dai hoc Nông Lâm Hué, Truông Dai hoc Khoa hoc Huê 
và Khoa Kinh te dâ tao dieu kiên vê thôi gian cho câc cin bô nghiên criu tham gia cûng 
nhti dâ giLip dô nhôm nghiên criu trên nhiêu linh vt 

* 

ic hoat dông khic. Hoàn thành nôi 
dung nghiên cdu này, chting tôi xin chân tlhành cira on su hop tic nhiêt tinh cûa Iânh 
dao huyên A Lûôi và câc phông choc nâng trong huyên, Sô NN & PTNT, Chi cuc dinh 
canh dinh eu, Ban dân tôc mien mii tinh, Ban quân lÿ rùng dàu nguôn sông Bd... Chinig 
tôi cûng xin chân thành cim on Iânh dao xâ Hông Ha va càc hô gia dinh thuôc cic dan 
tôc khic nhau ô I-lông Ha dâ giûp dô và trien khai du in nghiên criu cd hiêu qua'. 

Thay mât nhôm nghiên cûu 

Th.S. Lê Vân An, 

Diêu phôi du ân 
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TÔM TÂT NÔI DUNG, PHU'ONG PHÀP VÀ CÀC KÊT QUÀ 
NGHIÊN CUU GIAI DOAN 1998-2001 

Lê Vllii An 

1.DÂTVÂNDÊ 

Giai doan 1998-2001, dti àn nghiên ctiu quân lÿ tài nguyên diia vào công dông 
chon xâ Hông Ha, huyên A Ltidi, tinh Thùa Thiên Hué làm diém nghiên ctiu vi xà Hông 
Ha mang môt sô dâc trting sau: 

Tinh dai diên vé dia hinh: Hông Ha thuôc Ittu vtic dâu nguôn sông Bô, mât trong 3 
con sông chinh dô vê phâ Tam giaàg nâm gân bà bien cûa Tinh Thùa Thiên Huê. Diêu 
kiên dia hinh ô dây hâu hêt là dôi nùi cao xen IL vdi câc khe suôi, mang tinte dâc trung 
cho vùng dôi nt i 6 mien trung Viêt Nam. Là xâ nâm trên quôc lô 49 nôi lien Trung tâm 
huyên A LUdi vôi thành phô Huê và dûôc coi là cûa ngô cûa huyên mien nùi. 

Tinh dai diên vè kinh i''và xù hôi: Ngtiôi dân ô dây dang on dinh dôi sông chuyên 
tù phtiông canh tâc du cash sang dinh canh. Hông Ha là môt trong 2000 xà nghèo 
nhât trong toàn quôc vit là môt trong 16 xà nghèo nhât cûa huyên A Ltïôi, là nôi sinh 
sông cûa nhiêu nhôm dân tôc khâc nhau. Nhà nudc dang cô chttông trinh ho trô sçt phàt 
trién cûa câc công dông dân toc. Nhiêu chttông chinh nhâm nâng cao câc dich vu công 
công châng han nhtt dtiông, diên, y te và giâo duc. Mtic dich cûa du ân này nhâm bô 
sung câc hoat dông trên. 

Vè tài nguyên thiên nhiên: Diên tich rùng tu nhiêii giâm do ânh httông cilla clliêil 
tranh trüôc nàm 1975 vit do stt khai thâc cûa con ngtiôi sau nâm 1975 trô lai dây. Dât dai 
hàu hêt dùôc qui hoach cho viêc tâi trông rùng. Tài nguyên rùng và dât rùng dang dügc 
nhiêu co quan quân lÿ, trong dô ngüôi dân dia phttông chu' yêu sinh sông b ing hoat 
dông trên diên tich dât nông nghiêp vit loai dât này chiêm môt tÿ tê rât nhô trong long sô 
diên tich dât tai nhiên mà dang co nguy cô suy giâm do su xôi môn dât và dât thièu dinh 
dtiông. 

2. MUC TIÊU NGHIÊN CUU 

Muc tiêu tông quât cûa dü ân nghiên ctiu là dé; phât trién nhùng khâ nâng quân lÿ, 
sû dyng tài nguyên ben vùng và hop lÿ vôi ngtiôi dân dia phtïông ô nhiîng vùng dôi ntii 
de bi phâ vô ô mien trung Viêt Nam, xây dang nâng lue trong hoat dông nghiên cria và 
phât trién data vào si tham gia cilla ngtiôi dân. 

Nhi?ng inuc tiêu cu thé là: 

1. Mô ta' dic diein nôi nghiên ctiu chu yêu tâp trtuig xâc dinh tinh trong vê nguôn 
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nûdc, dât dai, nông nghiêp, lâm nghiêp, chân nuôi và con ngtiôi, xâc dinh 

nhûng bien dôi co bân và chièu htiông cûa sti thay dôi. 

2. Nghiên cûu câc chinh sâch cûa Nhà ntïôc, câc tâp tue cita dia phuông, su hiéu 

bit nhûng chinh sâch này duôc trién khai nhu thé nào fl dia phuông cûng nhu 

ânh htiông cûa chting dén dôi sông cita ngtiôi dân và tài nguyên thiên nhiên. 

3. Thông qua phuông phip nguÔi dân tham gia dé dinh giâ viêc thû nghiêm trong 

san xuât trông trot, chân nuôi, làm vtiôn và câc hoat dông sân xuât khâc dé 

làm tâng mdc an toàn ltïông thtic và thu nhâp cho ngtiôi dân ô trong khu vuc. 

4. Nghiên cdu, thû nghiêm viêc dua dông co' tranh vào sân xuât c6 hiêu qua va 

ben vûng hôn. 

5. Làm tâng khâ nàng nghiên cdu cô su tham gia cûa công dông cho câc cô quan 

nghiên cûu, dào tao kÿ thuât sân xuât cho ngtiôi dân và càc cân bô cap huyên 

dé truyèn bi và nhân rông câc két qua thu duôc. 

6. Giim sât và xâc dinh nhûng thay dôi vé dieu kiên kinh té - xà hôi, dieu kiên 

tài nguyên thiên nhiên và môi truông khi duôc tic dông. 

3. MÔT SÔ KHÂI NIÊM VÀ PHUONG PHÂP NGHIÊN CUU CÛA DU ÀN 

3.1 Nhôm nghiên cru Iiên ngành (Interdisciplinary team) 

Môt trong nhûng nguyèn tac trong tien hành du ân là câc thành viên nghiên edu 
thuôc câc chuyên ngành khic nhau. Su phong phû vé câc chuyên ngành khic nhau làm 

giam tinh chu' quan và dinh kiên nghe nghiêp trong chân doin cic van de thtïc trong ô 

dia phuông, trong viêc xâc dinh nôi dung nghiêp cdu và trong dinh giâ nghiêm thu hoat 

dong cûa cic chuông trinh nghiên cûu. Thüc tien cho thây ngtiôi rông dân dang phai 

duông dâu viii nhiéu van de khô khân trong cuoc sông, van dé khô khân nào cûng cô 

quyen ngang nhau khi xem xét cic hoat dông nghiên cdu cùng viii nông dân. Nhôm 
nghiên ctiu cùng nhau giai quyét câc van de phtic tap. 

Nhôm nghiên edu cûa dt:i ân bao gôm cic thành viên thuôc truông Dai hoc Nông 
Lâm Huê viii cic chuyên ngành: Hê thông chân nuôi gia suc, Nông hoc, Làm vUôn, 

Lâm nghiêp, Thûy san; câc thành viên cûa Khoa Kinh te Dai hoc Hue vé Kinh te nông 
nghiêp và Phân tich chinh sâch; câc thành viên Trtïông Dai hoc Khoa hoc chu' yêu thuôc 
chuyên ngành xâ hôi hoc. Ngoài câc giang viên ô câc truông Dai hoc, nhiim nghiên cûu 
côn két hop viii sinh viên cûa câc truông Dai hoc ô Hué dé hop tâc tien hành câc de tài 

nghiên cdu nhô tai dia phuông. Thôi gian ô diém nghiên cdu cûa moi sinh viên khoang 
tù 2 dén 5 thâng. Dé tài nghiên cûu côn két hop chât ché viii câc chuyên gia thuôc câc 

cô quan khâc nhau trong tinh nhu chuyên ngành Nông nghiêp, Lâm nghiêp, Thûy sân và 
Môi truông. 

Câc hoat dông nghiên cdu liên ngành giûp câc nhà nghiên cdu cùng nhau hop tâc 

chât ché hôn và ho c6 thé cùng nhau xâc dinh dugc nhu càu nghiên cûu trong dieu kiên 

7 



DU.4N NGHIÊN CL/U QUÂN L >' TÀI NGUYÊN Truàng Dai hoc Nông Lâm Huê 

hê thông canh tic tu nhiên. Tuy nhiên, nhôm nghiên ctiu không thé giâi quyét dugc tait 
câ cic vain de càn quan tâm. Trong nhûng trtiông hqp này, sii phôi hôp vôi cic nhà 
chuyên môn là rat quan trong. Nhdm nghiên cuu chi là nhûng dàu moi de thu htit càc 
nhà khoa hoc cd chuyên môn sâu cùng tien hành nghiên ctiu nhûng nôi dung cûa du in. 

3.2. C1c phuong phàp nghiên ciru cô su tham gia (Farmer Participation 
Research-FPR) 

Khii niêm ngtïôi dân tham gia trong qui trinh nghiên ctu khi ]chic biêt so vôi mô 
hinh truyên thông. Nhà nghiên ctiu vit càn bô kÿ thuât dtia kÿ thuât tai diém nghiên ctiu 
vit chuyén giao nhûng kÿ thuât này dén ngtiôi dân thông qua kluiyên nông (Sô do 1). 

Nht ng han che trong phtïông phip nghiên cdu truyèn thông dô là sân pham cûa 
nhà nghiên ctiu tao ra chi dip ûng duôc yêu câu cûa ngtiôi nghiên cûu chu không han 
hoàn toàn dip ring yêu eau cda nnông dan va cûa ngtiôi sân xuat. Mât khàc nhiên khi 
ngtïôi làm công tàc chuyén giao kÿ thuât côn tô vé thêm, phdng dai thêm su thât de dê 
thuyêt phuc ngtiôi dân. Sau mât quà trinh ip dung vào s n xuat, câc ket qua nghiên ctiu 
thüông bi ngtiôi dân loai bô hoc không thé tôn tai dügc trong s'il xuait. Nghiên côu co 
su tham gia tim càch khâc phuc nhtiôc diém d6 bâng cich tao dieu kiën cho nông dân 
tham gia vào quà trinh nghiên ctiu ngày càng nhiên vit ip dung cic kÿ thuât thich hop 
vôi ngtiôi dân. 

1 
Nghiên cùu trên dông ruông 

1 
Thù nghiêm trên sân xuât 

1 
Sân xuât giông/kÿ thuât 

Si LIô 1. Mô hinh nghiên cûu Iri(vèn không 
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Trong quâ trinh nghiên cdu, sti tham gia cûa ngtiôi dân ngày càng tâng và mdc dô 

tham gia cûa nông dân ngày càng nhiêu thi quâ trinh nghiên cdu càng dam bao tinh bên 
viïng. Sti bên vûng trong nghiên cdu â dây thé hiên ngùôi nông dân dê tiêp nhân câc van 

dé kÿ thuât dtuoc phât trién, cûng nhù stt nhân rông cûa câc kêt qua' nghiên cdu. Nêu sif 

tham gia cûa ngùôi dân thap thi câc công trinh nghiên cdu chi dùng lai â mdc trinh diên 
mà thôi. Trong nhiêu dù ân phât trién nông thôn dâ cô không it câc công trinh mang tinh 
trinh diên, chi duy tri dtiôc khi cô sit chi dao và giùp dô tiI bên ngoài, sau khi hêt sù giûp 
dô td bên ngoài thi mô hinh trinh diên cûng cham ddt. Trinh diên chi mang lai cho ngùôi 
dân môt khâi niêm chd chùa tim ra giâi phâp thich hop cho tting ngt.iôi nông dân trong 
quâ trinh thtic hiên. 

Nghiên cdu cô sü tham gia cûa ngtiôi dân là phttông phâp tao diêu kiên cho ngùôi 
dân tham gia dày dû vit cô vai trô quan trong trong tat cal câc giai doan cûa quâ trinh 
nghiên cdu, tù viêc xâc dinh câc van dé, câc nhu càu cân giâi quyêt dén viêc lên kê 

hoach thLic hiên, thtic hiên kê hoach nghiên cdu d'6, tham gia dânh giâ kêt qua cûa câc 
nghiên cdu và ltta chon nhiing kêt qua thich hop. Dây là môt quâ trinh dùôc lâp di lâp lai 

liên tuc trong sit phât trién cûa công dông. 

Sathich üng 

Danh gia câc 
giâi phâp 

Lita chon câc giâi 

phâp phù hop dé 

thit nghiêm 

Sa dô 2. Nghiên cdu cô sa thain gia cira ntguài dân 

Dé trânh khuynh htiông sai Iàm trong nghiên cdu cô st tham gia cûa ngùôi dân, 
cân chu ; : Phtiong phâp này muon nhân manh dén st tham gia cûa ngtfôi dân chd không 
nôi rang kién thdc cûa ngtiôi ngoài cô thé là câc nhà khoa hoc không dtioc coi trong, mà 
ngtioc lai sù giûp dô vê mât kiên thdc cûa câc nhà khoa hoc cô tâc dung rat tich clic cho 

Chan doan 

van dé 
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nguôi dân trong viêc nâng cao sti hiéu biêt và câch nhin nhân cûa ho. Môt dièu nûa là dé 
cô duôc sti tham gia cûa nguôi dân và mon sti tham gia dô cô nghia trong nghiên cria 
thi phi thuông xuyên tao cô hôi dé cho nguôi dân nâng cao sü hiéu biêt cûa ho nhu 
thông qua câc lôp tâp huân, thông qua câc buoi hop, thâo luân, tham quan... 

3.3. Cùng phôi hop trong quàn Iÿ tài nguyên 

Thtic tê trong quân lÿ nguôn tài nguyên không chi dia vào công dông. Ô Hông Ha 
nguôi dân chi duôc giao 275 ha dât nông nghiêp trong tong sô 14.100 ha, viêc quân lÿ 
nguôn tài nguyên ô dây vüot ra khôi pham vi cûa dia phüông. Muc tiêu cûa dü ân lôi 
kéo công dông tham gia quân lÿ nguôn tài nguyên. Nêu muc tiêu này dat dtiôc thi dü ân 
cân tao dièu kiên dé công dông va câc cô quan cô stï hôp tàc khi ban hành câc chinh 
sâch quân lÿ dât giao cho công dông. 

Cùng phôi hop trong quân lÿ cân cô môt sô diéu kiên nhât dinh sau: 

Câc cô quan nhà nudc cô cùng phôi hôp quân lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên và 
sân pham cûa câc tài nguyên này hay không? 

Ngtiôi dân dia phüông cô thé hôp tâc vdi câc tô chic khâc nhau cûa Nhà Nuôc dé 
phât trinn câc chinh sâch hay chüông trinh quân lÿ tài nguyên? 

Môt minh ngûôi dân dia phuông cô thé tti quân lÿ tôt nguôn tài nguyên trên hïu 
vile không? 

Ngtiôi dân dia phüông cô thé tâc dông dên viêc làm thay dôi hay câi tin câc 
chinh sâch dê quân lÿ tôt hôn nguôn tài nguyên môt câch bén vüng vit công 
bang? 

Néu không thl làrn thé nào dê nâng cao nâng lue công dông trong quân lÿ sii dung 
nguôn tài nguyên tôt hôn? 

Vôi nhûng vân dé dtioc dât ra dô, nhôm nghiên ctiu dà buôc dâu thtic hiên nôi 
dung nghiên ctîu khi nâng hqp tâc trong nghiên cûu vdi nhièu to chic ô huyên và tinh. 
Câc co quan cô hoat dông liên quan dên quân lÿ, sii dung nguôn tài nguyên ô dia 
phüông dtioc tao câc cô hôi de';' trao dôi thông tin cho nhau thông qua câc cuôc gâp gô 
trao dôi và câc cuôc hôi thâo. Khi câc to chtic dà hiéu dùoc nôi dung hoat dông cûa câc 
to chûc khâc trên cùng môt dia bàn ho sê di dên hop tâc vôi nhau. 

4. TÔM TÂT KÊT QUA NGHIÊN CIJU 

Muc tiêu 1. Mô tri dàc di'in nghiên ctt'u chu yêu tîp trong vào xuc ctinh thitc trais, 
cua nguôn nuôc, dit, nông nghiêp, Min nghiêp, chan nuôi vii con ngu"üi, xac ltinh 
bién dôi co'biiii và chiêu htMM hg bién (Mi. 

Nhôm nghiên cûu dâ tao ra môt bân dô tông quât vè sû dung dât vît câc nguôn tài 
nguyên duoc thiêt kê dtïa trên sô liêu cûa dia phuông; diên tich cûa bân do dtiôc thiét kê 
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nhàm phuc vu cho câc dti ân và câc cô quan khâc nhau trong vùng; mât bân dô vê su" 

dung tài nguyên và dât cûa nguôi dân và mât bân dô vê nguôn thtic ân gia sic. 

Phân tich sti tiêp cân dât và tài nguyên rùng cûa nguôi dân. Nhin chung, câc du àn 

tâi tao rùng kêt hôp vdi câc chinh sâch nhà nudc dà gôp phân ngân ch in ngtïôi dân su`i' 

dung dât vào viêc du canh du cü. Ap lue dân sô trong viêc sû dung dât, câc chfnh sâch 
han chê vê sui dung dât và kêt qua cûa thôi kÿ dât bi bô hoang, nh:ing yêu tô này dà dan 
dên dât bi suy thoâi và dâp ûng van de an toàn luông thuc cho nguôi dân ring bi giâm. 

Kiên thûc bân dia cûa nguôi dân gân lien vôi nông nghiêp ntîông rây düôc 111Ô tâ. 

Viêc du canh du cil dê trông trot theo câc mita không côn phù hop vôi môi trüông chfnh 
sâch kinh té hiên nay. Nguôi dân dang âp dt)ng câc phtidng phâp sân xuât truyên thông 
thieh hop dê chuyên tù du canh sang dinh canh. 

Sti phân tich vai trô vê gidi tinh ô công dông Hông Ha cho thây viêc dông gôp suc 
lao dông cûa nguôi phu nü cho gia dinh và cho hoat dông sân xuât nhiêu hôn so vôi dàn 
ông nhting nguôi phu nü rât cô it quyên quyêt dinh trong gia dinh. Phu nû cho rang 
ngtïôi dàn ông khai thâc câc sân phân phi gô chung han nhu mây mât phàn là do muôn 
cô tien dé uông rudu và hât karaoke. 

Mô t'a dâc diêm vê câc phuong thùc canh tâc và sû dung nguôn tài nguyên ô Hông 
Ha dtfoc phân tfch vào thôi gian bât dâu cûa du ân và dén nâm 2001 nhüng sti phân tfch 
này van chtia dây dû. 

Muc tiêu 2. Nghiên ctiu cric chfnh srich chia nhà nuée vii tizp qucin chia dia phûohhg 
qua dé xezn nhiizzg chfnh srich này ducre triên khai' dia phûolig nhu thê inào ring 
nhu'(nh ht(ihig chu ch ûng di±n dôi siing nguôi dizn và nguôn titi nguyên. 

Câc chfnh sâch nhà nüôc và nhûng dtu ân tâi sinh rùng gôp phàn han chê nguôi 
dân tiêp cin dât nông nghiêp. Câc chinh sâch liên quan khâc mât phân nào han chê 
nguôi dân sû dung dât lâm nghiêp cho trông trot. Nguôi dân cho rang dât nông nghiêp 
sê không bi han chê nêu nhü không cô sti qui hoach chia câc du ân tâi trông rùng.Trong 
nâm 2000, dti ân dâ tô choc câc cuôc gâp mât giûa câc nhà quân 1 tai cuôc hop moi bên 
dà dua ra nhûng quan diem cûa minh vê quân lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên. Ban quân 
lÿ dau nguôn sông Bô, ngành phât trién Lâm nghiêp, Hat kiêm lâm dua ra kê hoach cho 
plue tiêu tâi trông rùng trên phuông diên toàn vùng. Mât khâc nguôi dân Hông Ha, du 
ân, Ban dinh canh dinh cil dang cô gâng phât triên chien lüoc nhâm nâng cao dôi sông 
cho công dông, dông thôi duy tri nguôn tài nguyên vôn cô. Nhôm nghiên cdu cho rang 
can thiêt cô sti trao dôi thuông xuyên liên tue giiïa câc nhà quân lÿ và dti ân. Dà cô 
nhûng cuôc nôi chuyên nhâm chia sé kinh nghiêm dung nhu giao trâch nhiêm cho công 
dông nhiêu hôn và nhûng ÿ kién dông gôp chia ngtïôi dân ve công tâc rùng phôi hop 
trong quân lÿ nguôn tài nguyên. Tuy nhiên, câc hoat dông rât it düôc thtïc hiên, ngoai 
trù sit hôp tcrc giûa Ban cdinh canh cdinh cil và nhdm du cin thuôc truàng fiai hoc giaip ho 
tu vin vê viêc phân phôi lai 125 ha et rt trudc de y nguài dirn sit dung trông nia; và 8 ha 
dirt b ô i tu dang duo'c phina phôi cho c6ng dag dé trông trot. 
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Trong cuôc thâo luân vdi ngtiôi dân, moi ngtiôi cûng nhât tri dé xuât 125 ha dât 
trüdc dây trông mia nên dùcjc giao lai cho ngüôi dân dia phüông. Nh6m nghiên cdu 
cûng giip cho ké hoach này bang câch tao diéu kiên cho ngtiôi dân lâp kê hoach sii 
dung dât vit di khâo sait dé mô tai dât trên phtïông diên tiêm nâng vit sü x6i môn cûa dât 
và làm viêc cùng vôi ngüôi dân dé dânh giâ khâch quan viêc sii dung dât trên câc vain de 
kÿ thuât, xâ hôi vit kinh té. 

Nhôm nghiên ciu cho rang tiép tue khôi xttdng liên lac giiia câc nhà quân lÿ nham 
phât trién câc con duông dé cuoi cùng xâc dinh câc mât han chê cûa chinh sâch, dâp ring 
tôt hôn câc nhu eau cûa ngüôi dân dia phüông thông qua câc chtiông trinh hành dông, 
thüc hiên câc hinh tlnic phi hop trong qua 'n lÿ. 

Câc chinh sâch giip viêc phât trién câc cô sô ha tâng ô dia phtïông gain dây dâ gôp 
phân nâng cap duông sâ vit giao thông liên 1ac. Kêt qua này sé dtiôc thây rô trong giai 
doan tiép theo cûa dti tin. Ngtiôi dân cûng thây viêc giao ILfu vôi bên ngoài düôc mô 
rông hôn; cd nhiéu sti d'au tü vào dia phtiông; câc dich vu cûa nhà nüôc tôt hôn; vain dé 
dinh cil cûa ngtiôi dân cûng dan, dan düôc on dinh ngtiôi dân chu' yêu tâp trung sang doc 
câc dtiông chinh vit dât sû dung cûng tâng lên. Mât khâo viêc nâng câp duông sâ dà giân 
tiêp xây dung dan cô sô ha tâng cho dia phùông. 

Muc tiêu 3. Thông qua phli'o»g phdip (Min thalii gia dllllh girl viêc thd nghiêm 
Long san Yuit trôllg trot, chlill nuôi, lalit vu"fli va CIIC hoat dông sali xuût kh11C 1aun 
tlïng luûc an toiln lu'onig thiic và thu nhîlp cho ngu[li d(11 tronc khu vifc. 

Dü àn dâ tao dieu kiên cho ngûôi dân thû nghiêm canh tàc lia nüôc, nhân rông 
viêc nuôi Ion thit cd hiêu qua', cung câp nüôc sinh hoat, nuôi câ, hoa màu, câi tien viêc 
thông sein, câc hoat dông này dâ cd nhông tien bô dàng ké. Sain lüông lia nüôc dâ tâng tù 
1,9 de-n 2,0 tain/ha lên 2,7 dên 4,3 tân/ha mot vu mùa. Trông trot dtïoc dua vào thii 
nghiêm vôi nhiéu giang dâu và ngô da dang khàc nhau. Câc loai rau qua khâc nhau duoc 
gidi thiêu thông qua câc nhôm cd cinlg sô thich riêng, nhôm làm vUôn, nhôm nuôi lon 
vit cà cûng duoc thành lâp. Két qua' eu thé cûa nhüng hoat dông này duoc thé hiên trong 
câc bào câo hàng nâm 1999 vit 2000. 

Theo kiên cûa ngüôi dân nhûng hoat dông mà dü ân dat duoc thành công nhât là 
trông lia nüôc, chân nuôi lqn vit nuôi cà. Ngüôi dân cûng dành giâ cao sit dông gôp cûa 
du àn trên câc linh vtic kÿ thuât, tâp huân, âp dung câc giông ltia moi vit trông sen. 

Muc tiêu 4. Nghiên citu vii thit nghiêm khu nlillg siÏ dyng dông co tranh hiêu qua 
vü ban viïng boni 

Trên môt vài khia canh, ngüôi dân dâ cd ltic trông co' tranh trên dât lâm nghiêp khi 
viêc khai thâc rùng bi han chê. Nguài dân dia phüông cho rang dông col tranh là mot 
nguôn tài nguyên thiên vé sa hiong hôn (mie dû dât lâm nghiêp duoc dùng trudc dây cd 
hiêu qua hôn). Câc dông col tuy nâm xa noi ô cûa ngtiôi dân nhting vain düôc xem là 

nguôn tht c ân chinh cho gia sic và nguyên liêu làm mâi che nhà. Van dé chu yéu là 
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viêc kêt hop trông co' tranh phù hop cho nông nghiêp vi nguôn col tranh ttiông dôi dôi 

dào và gân n ii d cûa ngtiôi dân và dôi hdi cd môt hic ltïông lao dông ldn cho công viêc 

vân chuyén, phôi khô, dôt cây col dâc biêt là ré cûa cây. 

Trên vùng dit trông co' tranh, du ân cûng dà bàn vdi ngtiôi dân ve vin dé trông 
trot câc vu mùa, làm hàng rào giïi dit, trông dda, sân và câc cây ltiu niên. Mâc dù ngtïôi 

dân cd quan tâm dén viêc trông câc loai co' nhti Stylosanthes, Panicum maximum và 

nhi ng loai co' khâc nhung su dâu tu dé câi tien trung Co' tranh van côn it. 

Môt trong nhiing van de chinh là môt diên tich dit rât lôn bi bd hoang dieu dd cd 

nghia là loai dât này không nàm trong diên tich dit nông nghiêp và vi thé ngtiôi dân 
không muôn bd nhièu công sic de câi tao. Tuy nhiên trtïông hop diên tich dit trtïdc dây 
giao cho viêc sân xuit mia nay dtiôc giao lai cho công tâc dinh canh dinh cil cho nên ho 
di chuyén rit nhanh, bd di col tranh thay vào dd trung xen kê cây Itiu niên và cây trung 
niên. 

Muc tiêu 5. Liurt tâng khû nrinb nghiên cuti c(; su'thani glu ciia cûng dông trong cric 

co quan nghiên ciiu, dito tao kÿ thuût Si!!! xuat cho ngtîüi Brin vit cdc crin bô cal) 
htryên nlùint truyètz bti vii nhaz rcîng cric kit yuii thu cttWJ. 

Nhdm nghiên ctïu dà thành công khi thiét lâp môi quan hê tôt dep vdi lành dao và 
ngtiôi dân dia phtiông. Ngüôi dân dia phüong dà dàp lai bang câch hôp tâc nhiêt tinh vôi 
nhdm nghiên cdu và sïin sàng thü nghiêm câc giông cây trông vât nuôi mdi và càc 
phtiông phâp sân xuit. Vdi sri lành dao nhit dinh nào dd cûa dia phtiông dâ dâp ring 
duôc yêu câu tù câc cô quan câp Huyên và Tinh. Tuy nhiên, van côn it hoat dông day 
manh khâ nâng nghiên ctiu cd sü tham gia cûa dôi ngû cân bô nhà nudc hay câc td chtte 
khâc ngoai trÙ câc truông hop nêu trên. 

Nhdm nghiên cdu dà dâp ring môt câch nhiêt tinh câc yêu câu cûa ngtïôi dân dtïa 
ra, rôt ra duôc câc bài hoc kinh nghiêm tù ngtiôi dân. Dièu này dà da-^n dén nhdm nghiên 
ctiu quan tâm nhiêu dên vân dé an toàn ltïông thtic, lôi cuôn sri tham gia cûa phu nii 
trong viêc câi tien chân nuôi lon thông qua hôi phu nû và du ân tâp trung tâng thu nhâp 
cho ngtiôi dân bang viêc trông dâu, hô tiêu, nuôi lôn và câ. Tuy nhiên, tu ttïdng va moi 
quan tâm cûa ngtiôi dân cûng thay dôi theo thôi gian. Trtidc dây ngtiôi dân chd rit it 
vè sân luong sari. Khi viêc chân nuôi lôn và câ dtioc md rông, nguôi dân nhân thiy viêc 
tâng sân luong sân cao hôn dé tao nguôn thdc ân cho chông rât quan trong. Ngoài ra 
vdi sti gitip dô cûa dü ân ngüôi dân bât dâu thû nghiêm trung câc giông S in theo 1cÿ 

thuât câi tien. 

Vdi môt su nô hic rit ldn cula nhdm nghiên ctiu trong viêc tâp huân cho ngtiôi dân 
dia phtiông tàng cuông nâng suât cây trung và vât nuôi. Dâp lai su nô lüc cula nhôm, 
ngtiôi dân tham gia rit tich cric và mong muôn tiêp tue duôc tham du thêm câc budi tâp 
huân. Nhiêu hinh thûc tham gia nghiên cdu khâc nhau duoc triên khai nhü câc cuôc 
tham quan giûa ngtiôi dân duôc tô choc ( kinh thûc này phd bien nhung ket qua' dânh già 
không thành công lâm) trong câc cuôc thi nghiêm ô thlic dia cûng co sui tham gia dinh 
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giâ cûa ngüôi dân, câc cuôc huéing dan vê kÿ thuât cho câc nhôm cd sô thich khâc nhau. 

Muc tiêu 6. Gidin sdt và ddnh gizi nhûng thay dé )i vi diéu kiên kinlz té xâ Ii i, rtiêu 
kiên tài nguyên tlziên nhiên và môi truôrzg khi du(c tdc dông bôi kÿ thuût. 

Giâm sât vit dânh giâ duôc tien hành cho nhôm không tham gia (diêu tra cô bân và 
tiep theo) vit nhôm tham gia (nhôm nông côt và nhôm sô thich). Nhting gi dà duôc dé 
câp trên thl diêu tra hinh thtic tiêp theo không duôc phân tich . 

Thuân lôi cûa viêc dânh giâ cd sti tham gia cûa ngùôi dân là câc kêt qu'a dûôc 
phân hôi ngay lâp tdc cho cal nguôi dân bit lan câ nhà nghiên cûu. Dânh giâ cd sti tham 
gia cûa nguôi dân giûp ngüôi dân tiep cân vdi du ân. Cd môt sô sti thay dôi khi dânh giâ 
bao gôm 1) tâng sù chû vào van de an toàn ltiông thüc, 2) lay môt ngüôi dân làm 
gu ing de phô bien kÿ thuât cho nhiêu nguôi dân, 3) hinh thành càc nhôm cd cùng sô 
thich và 4) giâm bot hôi viên nam dé cho phu nü tham gia. 

Dânh giâ cd sti tham gia cûa nguôi dân cûng rat hi?u ich trong viêc xâc dinh duôc 
nhûng khô khân va moi quan tâm cûa nhdm phân loai theo nhôm giàu nghèo vit nhôm 
dàn ông , phu nû. Châng han phu mi quan tâm nhièu den câc van dé stic khôe, giâo duc 
vit vôn sân xuât nhièu hôn dàn ông. Ngoài câc nhôm tham gia và không tham gia thi 
nhûng ÿ kiên cûa câc ngùôi dân khâc cûng cân duôc dânh giâ. Suy nghï" cûa nhôm nguôi 
dân không tham gia cûng cho rang sti giûp dô cûa dti ân trong viêc chân nuôi lon và 
trông lûa nudc dà gây ân tüông cho ho và nguôi dân phân ra câc két qua' mà du ân dat 
duôc vit mong muôn nhûng ngüôi dân tham gia trUdc dây phô bien lai cho ho. Thtic te 
câc cuôc thû nghiêm vê phân bôn vit giông Ida chi chinh thûc tien hành trên 5 ruông, 75 
nguôi dân dà dânh giâ câc giông ida mdi sau môt nâm vit tat cal ho sû dung câc giông ida 
và phân bôn này trong giai doan cuôi cûa du ân. 

Nguôi dân xà Hông Ha mong muôn si.[ dâu tu cûa du ân duôc tiêt tue trong tu ing 
lai. Nhôm ngüôi dân tham gia vit không tham gia, nhôm dàn ông vit phu nû cho rang 
viêc tâp huan vit cho vay vôn tin dung là quyên uu tiên hàng dau. Nhûng ngüôi dân 
không tham gia muôn nhân duôc nhiêu sti giùp dô vê kÿ thuât. Nguôi phu nii cho rang 
khô khân nhât là su thieu hiéu biêt vê kÿ thuât sân xuât vi ho dà quên câc chuông trinh 
tâp huan. Thtic te khi câc buôi tâp huân duôc tô chtiic ô xà thi da sô dàn ông tham gia. 
Tuy nhiên cd mât sô phu nû tham gia duôc câc buôi tâp huan vdi tu câch là thành viên 
cûa câc nhôm sô thich. 

5. NHÛNG KÊT QUÂ BLIÔC t)ÂU VÀ CÂC BÀI HOC KINH NGHIÊM 

5.1. Xây dung nhém nghiên cru Iiên ngành 

Mât trong nhûng mue tiêu de tien hành dô ân là hinh thành nhôm nghiên ctiu da 
liên ngành. Nhôm nghiên ci.?u cûa du ân bao gôm càc thành viên thuôc truông Dai hoc 
Nông Lâm Huê vdi câc chuyên ngành: Chân nuôi gia sûc, nông hoc, làm vtiôin, lâm 
nghiêp, thûy sân; câc thành viên cûa Khoa Kinh te Dai hoc Hue vê kinh té Nông nghiêp 
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và phân tich chinh sàch; càc thành viên Trtiông Dai hoc Khoa hoc chu' yêu thuôc chuyên 
ngành xà hôi hoc. Ngoài câc giâng viên cu'a câc trtfông Dai hoc, nhôm nghiên ctiu côn 
kêt hop vol sinh viên càc truông Dai hoc 6 Hué de tien hành câc de tài nghiên câu nhô 
ô dia phüông trong khoâng thôi gian tii 2 dên 5 thâng. Ngoài ra du ân dang duy tri môi 
liên hê chàt ché vdi câc cô quan ô Tinh vôi nhiêu ngành khâc nhau nhü lâm nghiêp, 
nông nghiêp, thûy sân và môi truèng. 

Stu phong phd vè câc chuyên ngành khâc nhau dem dên cho dtï àn nhiêu kinh 
nghiêm và tüông khàch quan nhâm làm sao tiêp cap va giâi quyêt câc vân de khd khân 
ô xà Hông Ha. Sù phong phù vè câc ttîdng rat cd ich trong câc buôi thâo luân. Thtïc 
tien cho thây nguôi nông dân dang phi duông dàu vdi nhiêu vân dé khô khân trong 
cuôc song, van de khô khân nào ngüôi nông dân cûng cd quyên ngang nhau khi xem xét 
câc hoat dông nghiên edu cùng vdi nhôm nghiên ctiu. Vi thé nhâm nghiên ctiu không 
nhûng pliât huy tinh thân hop tàc giûa nhôm vdi nhau mà côn hop tàc vôi ngüôi dân va 
vdi công dông, xây dutng nièm tin và quan tâm dên nhùng khd khân cûa ngüôi dân. 

Bài hoc rôt ra trong hoat dông nhôm nghiên câu da ngành trong quà trinh thtic 
hiên dù àn là nguôi dân và càn bô dia phtiông düoc xem nhü là càc thành viên cula nhôm 
nghiên ctiu dé cùng nhau giâi quyêt câc van dé trong quâ trinh thtic hiên du ân. Nhà 
nghiên cûu cûng nhü ngüôi dân cd quyên ngang nhau khi dang thtuc hiên câc hoat dông 
nghiên cdu. Vdi plniông phâp hoat dông nghiên ctiu này dâ nâng cao tinh tü chii cûa 
ngüôi dân trong viêc xâc dinh câc nôi dung hop tàc nghiên ctiu trong tüông lai. 

5.2. Nghiên cru cô su tham gia 

Khài niêm ngtiôi dân tham gia trong quâ trinh nghiên ctiu düoc phât trinn trong 
nhting nam gân dây. Mât han chê cula phuông phâp nghiên ctiu truyên thông dd là sân 
pham cûa nhà nghiên cuu tao ra chi dâp dng düoc yêu eau cûa ngtiôi nghiên ctiu chii 
không han hoàn toàn dâp ring yêu câu cûa ngtiôi nông dân và cûa ngtiôi sân xuât. Mât 
khâc nhièu khi ngtiôi làm công tàc khuyên nông côn tô vê thêm, phong dai thêta stu thât 
dé de' thuyêt phuc ngtïôi dân. Sau môt quà trinh âp dang vào sân mât, câc két qua' 
nghiên cdu thuông bi ngüôi dân loai bô hoc không thé tôn tai düoc trong sân xuât 
Nghiên cûu cd su tham gia cûa ngtïôi dân tim câch khâc phuc nhuoc diém dô bâng câch 
tao dieu kiên cho ngüôi dân tham gia trong quâ trinh nghiên ctïu nên làm gi và làm nhü 
thé nào? 

Càc phüông phâp PRA, PD, PTD và PM&E là nhting công cu dé thtic hiên düôc 
mué tiêu cûa dü ân nghiên cria cd sri tham gia cûa nguôi dân. Trong quà trinh nghiên 
cdu sit tham gia cûa ngtiôi dân ngày càng tàng dieu dd giùp câc kêt qu'a nghiên ctiu duoc 
nhân rông hôn. Thêm vào dô ngüôi dân dê dàng nhanh chông tiêp nhân câc vân de kÿ 
thuât. Khi nhôm nghiên câu tao duc niêm tin vôi ngüôi nông dân thi nhûng két qua' 
nghiên cûu cûa nhôm düoc ngtïôi dân nhanh chông àp dang dông thôi ho nhân rông câc 
kêt qua' àp dung môt câch rông râi.Trong câc dti àn phàt trién nông thôn, dâ cd không it 
càc công trinh nghiên cdu mang tinh trinh diên chi duy tri düoc khi cd st chi dao gitip 
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dâ tù bên ngoài. Khi hêt sù giùp dô tù bên ngoài thl mô hinh trinh dién cûng châm dttt. 
Mô hinh trinh diên chi mang lai cho ngùôi dân môt khâi niêm moi chi không mô ra môt 
khâ nâng cho ngùôi dân thüc hiên. 

Trong nhiéu dù ân phât trién nông thôn dà cô không it câc công trinh mang tinh 
trinh dién, chi duy tri dùoc khi co stï chi dao vit giùp dô tù bên ngoài, sau khi hêt stf gitip 
dô tù bên ngoài thi mô hinh trinh dién cûng châm dût. Trinh dién chi mang lai cho dân 
môt khâi niêm chi chùa tim ra giâi phâp thich hop cho tùng ngùôi nông dân trong quà 
trinh thùc hiên. 

Dôi vdi câc công dông câc dân tôc thiêu sô ô vùng dôi nùi thi âp dung phùong 
phâp nghiên ciu co sù tham gia sê lôi cuôn dùoc stt quan tâm chû cûa ngùôi dân. 
Công cu này rat quan trong giûp ngùôi dân hiêu dùoc nhûng van dé dang dién ra vit dé 
xuât câc ÿ kiên cûa minh. Stt tham gia cûa ngùôi dân trong quâ trinh nghiên cttu vôi 
muc dich nhâm nâng cao nâng lttc cho công dông. 

Sû dung phùông phâp nghiên ctiu co stf tham gia giùp chûng ta xâc dinh vai trô và 
nhu câu cûa ngùôi phu nü. Trong khi ngùôi dàn ông ngôi chôi thi ngùôi phu nu dang 
làm ngoài câc cânh dông. Da sô câc công viêc déu dùgc ngùôi phu nû d'am nhân châng 
han câi tiên trong chân nuôi lqn. 

Sù tham gia cûa ngùôi dân cûng düoc thé hiên trong viêc dânh giâ câc két qua' 
nghiên cûu cûa dtt ân. Câc buôi hop nhom, tô chûc hôi nghi dâu bd tao dièu kiên cho 
ngùôi dân tù dùa ra câc nhân xét vit dânh giâ câc két qua' nghiên ciu. 

Côn môt van dé nia mà chûng ta cân lùu là tât câ câc thành viên trong nhôm 
nghiên cûu cân co nhûng kién thông nhât khi làm viêc vdi ngùôi dân trânh di stf long 
tûng cho ngùôi dân. 

5.3. Nghiên cûu dua vào công dông 

Nghiên cûu dùa vào công dông dé tao diéu kiên xây dùng nâng luc cho công dông 
và nhôm nghiên ciu nhân dùoc sù giûp dô cûa dia phùong nhâm xây dung nièm tin giüa 
ngùôi dân và nhôm nghiên cûu. Nhiing ngùôi quân lÿ giàu kinh nghiêm co tâc dông dan 
dan dên ngùôi dân tham gia. 

Co môt hoat dông hop tâc nhô do là cung cap nudc sach trong sinh hoat cho môt 
sô hô gia dinh dà dâp ttng dùgc yêu câu cûa câc lânh dao ô dia phùong nhâm tao dièu 
kiên thuân loi trong sinh hoat cho tât câ câc thôn trong xà. 

Khuyên khich tham gia câc hoat dông xà hôi nhâm xây dung tinh c'am tôt dep vol 
công dông vit dê co moi quan hê mât thiêt giûa câc nhà nghiên cûu và dia phùdng. 

Hâu hêt ngùôi dân trong câc công dông cûa 4 thôn dà âp dung nhanh chong câc 
loai giông lûa nùôc moi và sû dung thuôc trù sâu nhâm nâng cao sân lùdng lûa. Câc 
cuôc tham quan cûa nhûng nhôm nông dân giüa câc thôn dem nhûng kêt qu'a sân xuât 
moi cho công dông. Câc hoat dông nghiên cttu khâc thtïông dùcjc thttc hiên thông qua 
câc nhdrn nông dân cd cùng sô thich châng han viêc nuôi lon vit câ. Tuy nhiên, viêc âp 
dung câc kêt qua' nghiên cûu chi mdi dem lai loi ich vôi ngùôi dân nào tham gia chi 
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không toàn bô công dông. Viêc âp dung câc kêt qu'a nghiên ctiu chua duçic rông rài do 

môt sô nguyên nhân châng han sü'thiêu vôn dé mua câ giông hay thiêu nguôn lao dông 
de xây dung hô câ. Do vây, môt sô ngüôi dân trong xà thiy dügc lôi ich trong viêc câi 
tien sân xuit cho nên chi truyèn bâ cho môt sô ngüôi khàc. Câc gia dinh nghèo, là nhiing 
ngüôi it biét xoay sô dé kiém sông, tht ông ho âp dung câc phuông phàp mdi không miy 
hiêu qu'a thâm chi ho cô tham gia dày dû câc buôi tâp huân. 

Vdi sù chi dao nhiêt tinh cûa câc ban ngành cûng nhti cd sq liên két vdi công dông 
là dieu kiên quan trong dâu tiên dé cùng phôi hop trong quân lÿ nguôn tài nguyên thiên 
nhiên . Hy vong trong giai doan tiép theo chdng ta sé cô câc chucing trinh hành dông 
cùng phôi hop trong quân lÿ câc nguôn tài nguyên . 

5.4. Nâng cao nâng luc cho công dông 

Là môt công dông dân tôc thiéu sô, Hông Ha dà quen vdi tâp quân canh tâc nüông 
rây và cô it cd hôi tiép xdc giao lüu vdi bên ngoài. Trinh dô vân hôa côn thip, kién thdc 
ve sân xuit nông nghiêp cûa ngüôi dân côn han chê. Vi vây dtï ân dà tao dieu kiên cho 
ho hoc hôi giao lüu vdi bên ngoài, tô choc câc buôi huin luyên cho ngùôi dân và xây 

dilng nièm tin cho ho de ngùôi dân cô dinh htidng thay dôi hê thông sân xuit. DL ân dâ 
thtic hiên düôc môt sô hoat dông trong công tâc nâng cao nâng hic cho ngüôi dân dd là: 

- Giao lüu hoc hôi giiia ngtiôi dân vdi nhau: Tô chtic câc chuyén di tham quan câc 
xà ô 2 huyên Nam Dông vit A Lüdi cho ngüôi dân và chuyên di tham quan ô Trung 
Quôc cho lânh dao xâ. 

Tô chtïc câc budi huin luyên vê kÿ thuât: Nuôi lon, trông lûa, phông trù sâu 
bênh, û phân, trông hô tiêu, sân, nuôi câ, vit trông rau. 

Thành lâp câc nhdm sô thich (nhôm nuôi lôn, nuôi câ, làm vüôn) dé hudng dân 
vê kÿ thuât sân xuit moi vit chia sê kinh nghiêm. 

- Nâng cao nâng luc cho ngüôi dân trong viêc lâp kê hoach, thtic hiên và quân lÿ 

dü ân. 

Nhûng hoat dông này nhâm xây dung lông tin cho ngüôi dân, dâc biêt là phu nû 
và nâng cao nhân thtic cho ngùôi dân dia phuông. Tâng cùông nhân thtic cûa ngtiôi dân 
ve thi trüông, sû dung câc giông cây trong vât nuôi mdi và sû dung câc kÿ thuât sin 
xuât. Hiên nay ngtiôi dân dà hiéu dùgc stï cin thiét cûa viêc sii dung phân bdn, thuôc trù 
sâu, âp dung khoa hoc kÿ thuât mdi dé tâng nâng suât và câi tao dit. Thay thé hinh thùc 
du canh du cil sang hinh thtic dinh canh dinh cil bây giô dang dan dân dtiôc ngüôi dân 
àp dung. 

5.5. Cài tiên marc an toàn luong thuc và sân xuât nông nghiêp 

Câi tien mtic an toàn lüong thüc là moi quan tâm hàng dâu cûa ngüôi dân Hông 
Ha và cûng là môt trong nhiing muc tiêu nghiên ctiu quan trong cula du ân. Trtidc dây, 
ngùôi dân chi quen vdi canh tâc nüông rây dông thôi thu lüom câc sân phâm phi gô và 
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sân xuat lûa nuôc vôi sô lugng nhô. Tù khi câc chinh sâch nhà nuôc ban hành, canh tâc 
nuông rây dàn dan mât di và thay vào d6 thiêt lâp câc rùng phông hô và rùng sân xuât, 
khoa'ngl20ha diên tich dât tu nhiên dudc giao cho nguôi dân nhàm dinh canh dinh cti. 
Tuy nhiên, sân lüông vê hoa màu, lûa tUdi tiêu, sân, và chuôi vân càn rat thâp buôc 
nguôi dân dia phuông tiêp tuc sân xuât luông thuc theo phüông thtic truyên thông clôt 
nudng làm rây. 

Truôc tiên du ân chu' yêu tâp trung vào viêc tâng nâng suât lûa nuôc ô dia phuông 
và gidi thiêu thêm cho nguôi dân nhiêu giông cây trông vât nuôi khâc nhau. Nâng suât 
lûa nuôc dâ tàng dâng ké tù 1,9 dên 2,0 tân/ha nay tâng 2,7 dên 4,3 tan/ha môt vu mùa. 
Ô cap xâ, viêc âp dung câc phuông thdc canh tâc khâc nhau it duoc dânh giâ. Ngoài ra, 
viêc thit nghiêm câc giông vât nuôi và phuông thde canh tâc mdi cûng mât thôi gian. 
Khi tât câ nguôi dân tham gia trông lûa nuôc thi ho dêu tham gia vào viêc dânh giâ và 
dèu cô loi ich tù phûông thùc canh tâc vdi giông lùa câi tien, chi chon ra nhtïng gia dinh 
cô loi ich tù phuông thde canh tâc khâc. Trong giai doan tiêp theo du ân cân xem xét 
dên làm sao thit nghiêm câc phuông phâp canh tâc moi cûa môt sô nguôi dân nay cô thé 
nhanh chông mô rông pham vi âp dung câc phùông phâp dô vôi muc dich làm sao cho 
tat câ moi gia dinh dêu sein xuat cô hiêu qua'. 

Chting ta cari luu ÿ rang van de mà nguôi dân dia phuông quan tâm Bang thay dôi 
theo thôi gian. Chân han trüôc dây nguôi dân không quan tâm dên viêc tâng sân lüông 
sân de làm thùc ân cho chân nuôi Ion thi bây giô nguôi dân rat quan tâm dên viêc sân 
xuât câc giông sân co nâng suât cao dé làm thùc ân cho Ion. Dieu này thé hiên rât rô khi 
sân lUQng sari dâ tâng tù 3 tan/ha lên 7 tan/ha. 

6. CÂC VÂN DÊ TIÊP TUC CÂN NGHIÊN CUU 
Nhôm nghiên ctiu dà và dang thifc hiên du ân ô Hông Ha, môt phân cûa quâ trinh 

nghiên ciiu trong vân de tâng cüông nhân rông câc phuông phâp quân lÿ nguôn tài 
nguyên dua vào công dông de bât dâu nhân rông câc kêt qua' này cho môt xà thtt hai d6 
là xâ Huông Nguyên. 

Nhûng khô khân: 

Vè SC /1 xuïrt: 

- Thiêu lüông thüc và an toàn lùông thuc 
- Nâng suât thâp 
- Thu nhâp thap 
- Dich bênh 

Vê y té, gicio duc và thi tru'ùng: 

- Van de vê sinh liên quan dên stic khôe vit bênh tât 

- Thiêu truàng hoc câp III cho tré sau khi tôt nghiêp cap II 
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V ' vân d hô trd: 

- Thiéu vôn dàu tu 

- Thiéu dât thich hop cho canh tâc nông nghiêp hay câc hoat dông sân xuât khâc 

de tâng thu nhâp 

- Khô khân trong buôn bân câc sân phâm 

Vè kiéli thzkc: 

- Câc hô nghèo duôc giûp dô nhu thé nào 

- Thiéu thông tin và câc dich vu 

- Han ché hiéu bit và kinh nghiêm vê hê thông canh tâc dinh canh 

Khô khan khcâc: 

- Lû lut 

- Co sô ha tàng kém 

Nhû'ng vân dê khâc: 

- Làm sao câc chinh sâch nhà nudc ânh huông dén sù phât trién cûa dia phuông? 

- Làm thé nào ngân ngùa si giâm sût và duy tri bâo tôn nguôn tài nguyên thiên 
nhiên môt câch cô hiêu qu'a nhât? 

- Làm sao dia phuông trifc tiép quân lÿ nguôn tài nguyên ? 

- Làm sao câc két qu'a nghiên cdu cô thé chia sé cho nguôi dân khâc và nhân rông 
càc két qu'a này cho câc xâ khâc? 

- Kinh nghiêm gi cân duôc hoc hôi nhâm khâc phuc dôi nghèo và nâng cao nâng 
ltic cho nguôi dân trong viêc quân lÿ nguôn tài nguyên? 

- Dû (in nghiên cctu quân lÿ nguôn titi nguyên ci thê'khric phuc nhrtng klzô kluin g!? 

Dga trên khâ nâng cûa dù ân, môt sô van de sau cô thé giâi quyét duôc néu cô su 
hop tâc giûa công dông va câc co quan dia phuông: 

1) Làm viêc vdi nguôi dân nhâm nâng cao kién thûc vé sân xuât và giûp nguôi dân 
tâng nâng suât cây trong và thu nhâp (dâc biêt cho câc nguôi dân nghèo trong công 
dông) bàng câch giôi thiêu câc giông cây trông vât nuôi môi và câc phuông phâp sân 
xuât môi . 

2) Thông qua phuông phâp nghiên cdu cô su tham gia cûa nguôi dân tâp huân và 
giûp dô dôi ngû cân bô Huyên, Tinh nhâm giâi quyêt vân dé thièu luông thùc và van dé 

si dung dât cho nguôi dân de nhân rông câc két qu'a dat duôc . 

3) Tâng chung su hiéu bit và hop tâc cô cùng chung quyén loi giûa dia phuông và 
dôi ngû cân bô â Huyên, Tinh nhâm nâng cao nâng hic quân lÿ dât và rùng . 
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4) Nêu cûc vân de' dé làm sao tich lûy cûa câi cho ngtiôi dân, dâc biêt cho nh iing 
hô gia dinh nghèo. 

5) Gidi thiêu phùông phip giim sût, dûnh gii cho ngtïôi dân, cûn bô Huyên và càc 
thành viên cûa dit in nhâm dinh gii và dieu chinh câc hoat dông nghiên cdu môt cich 
liên tué. 

Dti àn cd thé dtia ra môt sô gieii phûp dôi vdi càc van dé sau: 

- Thiêu vôn 

- Vândeyte 
Tuy nhiên, du ûn không thé gieii quyét dtiôc môt sô van dé sau: 

+ Phàt triên cô sô ha tàng và 

+ Lû lut 

7. NHUNG THÀCH THÙC MOI CÛA NHÔM NGHIÊN CUU 
7.1. Tiep cân câc hô gia dinh nghèo và phu niî nghèo trong xâ 

Trong giai doan vùa qua, dtï in dà thành công giup cic hô gia dinh trông lia ntïdc. 
Tuy nhiên, van chüa thành công lâm khi ip dung cûc kÿ thuât câi tien trong sein xuât lon 
và ci ô cûc hô nghèo do môt sô nguyên nhân. Khi muôn giôi thiêu cûc kÿ thuât sein xuât 
môi cho câc hô cd tièm hic kinh te và cho nhûng hô nào muôn vtïôt qua khô khan, câi 
thiên dôi sông thi sé dê dàng hôn dôi vii dü in khi trién khai cûc hoat dông nghiên cdu. 
Mat khûc, nhûng gia dinh nghèo thuô-ng thiéu hic hhông lao dông và tien mat dé thtic 
hiên cûc hoat dông môi. Ngoài ra, ho không cd dông cô câi thiên cuôc sông vi trong suy 
nghi cûa ngtïôi dân cho rang chi ton tai trong cuôc sông thé là dû. 

Nhiing nguôi nghèo trong cûc xà mien mii là muc tiêu mà dû in muôn làrn viêc 
gidp ho vtiot qua dôi nghèo. Chting tôi muôn nêu ra nhiing khô khân, han chê stï tham 
gia cûa ngtïôi dân trong tiên trinh phit triên. Dôi vdi nhiïng nhôm ngtiôi nghèo là nhûng 
ngüôi nông dân thiéu cûc tièm nàng cho sti phit trinn châng han thiéu dât cho sein xuât 
nông nghiêp, thiéu vôn dâu tu, thiéu kÿ thuât trong canh tic vi thé du in cd thé tao dieu 
kiên hay giûp ho cd diidc nhûng van de này. Môt sô ngtiôi dân cd thé tâng thêm thu 
nhâp bàng cûch thu luôm nhûng sein phâm phi go hay tham gia vào cûc chtiông trinh tûi 
trông rùng. Hay môt sô ngtiôi dân khic cd thé tham gia vào cûc chtiông trinh phân phôi 
lai dât. Dôi vdi nhûng nhôm nghèo khûc là nhiïng ngtiôi không cd khei rang lao dông, 
nhiïng ngtiôi thtiông cd van de bênh tât và nhûng ngtïôi qui già không thé làm viêc dông 
ing thi van de này qui ldn nâm ngoài khei nang cûa du in. Nhiing ngtïôi này cân co stï 
giùp dô cûa công dông và xà hôi châng han giôi thiêu cho ho cûc nghé thû công. 

Dti in dang tien tdi muc tiêu là giâm di khoâng cûch giûa ngtïôi giàu và ngüôi 
nghèo trong công dông. Khii niêm vè phit triên ben vûng cd nghia là chûng ta làm viêc 
de cûc hô gia dinh cd cuôc sông cûng nhu viêc quein lÿ cûc nguôn tài nguyên phit triên 
theo htidng ben vûng. Vân de khô khan ô dây là moi hô cd môt nhu càu riêng. Tuy 
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nhiên, du ân sé cô gang tim ra câc phu ing phâp làm viêc vdi tùng hô gia dinh dé cd hiêu 

qu'a hôn. 

Cân thiêt nâng cao viêc tiêp cân cd su tham gia cûa ngüôi dân và thu hût su tham 

gia cula ho: 

1) Tâp trung muc tiêu nghiên cûu vào câc nguôi nghèo nêu không vào câc nhôm 

không cd dieu kiên tham gia sân xuât nhu phu nû. 

2) Tao dieu kiên thành lâp câc nhôm cd cùng sô thich, nâng cao vai trô cûa câc 

tô chûc quàn chûng châng han Hôi Phu nii, Hôi Nông dân và câc lành dao xà. 

3) Da dang hda câc hoat dông nghiên cttu de thé hiên dti(ic nhu câu da dang cûa 
nguôi dân. 

4) Giâm sât và dânh giâ liên tuc de tâng cuông su tham gia cûa nguôi dân, dâc 

biêt là ngüôi nghèo. 

7.2. Nhân rông câc két quâ thành công cho nhiêu hô gia dinh và nhièu xâ 
khâc 

Do si[ han chê vê nhân le cho nên dü ân không thé truc tiêp làm viêc vôi tât câ 
càc hô gia dinh khâc trong xâ cûng nhu nhièu xà khâc trong Huyên. Van de là chdng tôi 
chi làm viêc duôc vôi môt sô hô gia dinh thi làm sao câc kêt qua' thành công cûa dVi ân 
cd thé nhân rông cho câc hô khâc trong xà. Viêc này chi cd thé giâi quyêt dtïoc thông 
qua làm viêc ô thtïc dia, huân luyên cho ngtïôi dân, xây dùng nâng Igc cho tât câ moi 
ngtïôi trong công dông. Dù ân cûng sé chù ÿ dé làm sao tin trinh này cd thé duôc thüc 
hiên ô môt xâ môi, xà Hüông Nguyên, và cho nhûng xà dôi ndi khâc trong Tinh. Ngành 
nông nghiêp và phât trién nông thôn khuyên khich tham gia vào tât câ câc giai doan cûa 
dti ân tù viêc lâp kê hoach cho dên viêc thuc hiên dé ho thât su trd thành nhûng nguôi 
ban dông hành trong tien trinh tham gia và dam nhiêm quyên "sô hôu". 

Môt vân de ldn khâc cân chû là tiêp tuc thu hdt sti tham gia cûa nguôi dân trong 
quâ trinh nghiên ctiu, phô biên câc kÿ thuât sân xuât moi, mô rông câc cuôc tham quan 
giiia ngüôi dân nhü trong giai doan II. Dôi vôi ngüôi dân, du ân cd thé thüc hiên: 

1) Khuyen khich câc cuôc trao dôi giiia nguôi dân khi dânh giâ thtic dia. 

2) Tao dieu kiên cho nhûng nguôi dân nào thành công khi tiêp cân câc hoat dông 
cûa du ân và chia se câc bài hoc kinh nghiêm cho nhüng nhôm moi CO' cùng sô 
thich. 

3) Phô bien cho ngüôi dân câc thông tin thich hôp vdi câc dung cu (châng han 
câc quyên sâch nhô, âp phich, câc trung tâm thông tin ô dia phtiông, câc cuôc 
tham quan cda nguôi dân). 

4) Tao dieu kiên dé cd sit hop tâc giiia dL.i ân, nguôi dân, cân bô làm công tàc 
khuyên nông ô Huyên. 

5) Cd sti tham gia cûa nguôi dân de dânh giâ trong tien trinh mô rông vi cd thé 
chia se duoc câc bài hoc kinh nghiêm vôi câc nhà quân lÿ. 
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7.3. Làm sao dé thuc hiên duoc quyén binh dâng trong van dé sts dung dat 
và nguôn tài nguyên rùng 

Du ân cô gang tao ra duôc vién cânh vé quân lÿ dit và tài nguyên rùng cho nhùng 
nhà quân lÿ khâc nhau. Câc cô quan nhà nudc cân nhân thûc nhu câu cûa công dông dé 
cd su tiép cân rông hôn và chia sé vé nguôn tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, viêc 
quyêt dinh câc chfnh sâch chi duôc thuc hiên ô cap Tinh và cap Quôc gia cho nên khô 
dat duôc su thôa thuân trong van dé cùng phôi hôp trong quân lÿ ô cap Huyên. Y kién 
vé vin dé cùng phôi hôp trong quân lÿ ât han cân cd su dông tôi thiéu tù cap Huyên. 

Trong vài khia canh nào dd sê cd nhùng mâu thuân nây sinh vi thé môt sô thành 
viên trong du ân cân cd su khéo léo khi làm viêc vdi nguôi dân. Diéu này sê thu duc 
nhùng kién khâc nhau tù câc nhà quân lÿ và nhùng nguôi dân tham gia dé tù d6 tim ra 
hudng giâi quyét. Khi dd tit cal moi nguôi cân nghi rang ho sê cd quyên lôi ngang nhau 
khi cd su thôa thuân vé van dé cùng phôi hop trong quân lÿ. Ngoài câc cuôc nôi chuyên 
và thâo luân cân thiét cd mât chuông trinh hành dông thâm chi ô mât pham vi hep cûng 
phi cd su dânh giâ vé van dé cùng phôi hôp trong quân lÿ. Châng han giao dit cho tùng 
câ nhân dé tâi trông rùng (dit du trù dành cho nông nghiêp và trông rùng). 

7.4. Làm sao xây dung câc "nâng Iuc"công dông khàc nhau 

Môt trong nhùng giâi phâp giâm nghèo ddi và khô khân trong công dông dôi nui 
là xây dung "nâng hlc" cho nguôi dân và câc tô choc. Môt ké hoach thông nhit cd thé 
duc phât trinn nhâm xây dung tiém nâng con nguôi, tièm nâng xâ hôi, tiém nâng kinh 
tê cho moi gia dinh theo nhôm phân loai tài sân khâc nhau. Viêc này nên dua trên nhân 
thi c cûa tùng nhôm dân tôc khâc nhau dé cd quyén vu tiên và thiy duôc tinh khâ thi khi 
tâp huin cho tùng câ nhân, cd nhân thüc vé câc van dé nhu thi truông, vai trô câc nhôm 
co cùng sâ thich và làm sao tiém nâng thiên nhiên tâng vè sô luong lân chat luông. Tât 
câ moi viêc dêu nhâm tâng nâng luc kinh té ô dia phuông Tim ra nhùng con duông dé 
xây dung nâng hic công dông cd thé duôc thâo luân ô cap xâ va ô thôn, câc nhu câu sê 
khâc nhau 6 tùng hô gia dinh vi vây cân nâng cao nhân thùc cho nguôi dân tâm quan 
trong vé viêc xây dung câc "nâng luc" công dông khâc nhau. 
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DAC DIÉM CHUNG CÛA XÂ HÔNG HA, NHUNG THUÂN LOI, 

KHÔ KHÂN VÀ MÔT SÔ GIÂI PHÀP TRONG SU PHÀT TRIÉN 

CÔNG HONG 

Tu S. Lê Van An 

1. DIÊU KIÊN TU NHIÊN 
1.1. Vi tri dia Iÿ 

Hông Ha là môt trong 21 xà miên nûi cûa huyên A Luudi, nâm vê phia Tây cûa 

thành phb Hué, câch thành phô Hué khoâng 50 km vit câch trung tâm huyên A Ltidi 

khoâng 20km. Xà nâm trài dài khoâng chùng 9 km doc theo dtiông quôc lô 49 tù Hué di 

A Lùôi. Nam ô vi tri dàu nguôn cûa sông Bô, Hông Ha dông vai trô quan trong cûa Tinh 

ThÙa Thiên Hué. Hông Ha tiép giâp vôi xâ Hông Quang vê phia Bac, xà Hùông Lâm vê 

phia Nam, huyên Hùông Trà vé phia Dông, xà Htiông Nguyên vé phia Dông Nam vit xà 

Hông Thùông vé phla Tây. Dia hinh cûa xâ Hông Ha nghiêng dan là Tây xubng Dông 

vit là Tây Bac sang Dông Nam. 

1.2. Dia hinh 

Dia hinh xà Hông Ha tùông dôi phtic tap vôi 2/3 diên tich là rùng nûi va sông 

subi. Dô cao cûa xà tâng tÙ htidng Tây sang Dông vit là hhung Tây-B ic sang htïông 

Dông-Nam. 

1.3. Khi hâu thài tiét 

Ô dây cô 2 mùa rô rêt, Mùa nang là thâng 2 dén thâng 8, mùa mua là thâng 9 

dén thâng 1 nâm sau, hàng nam thành thoâng cô sùông muôi vit mua dâ vào mùa nang. 

Thôi tiét khi hâu ô Hông Ha mang nhüng nét dâc trung chung cûa vùng dôi nûi Trung 

Bô, tuy nhiên, nét dâc thù chu' yéu à dây là vùng chuyên tiép là vùng khi hâu dông bang 

ven bién lên vùng khi hâu cao nguyên trung phân. Nhiêt dô trung binh hàng nâm là 22 - 

25°Ct, nhiêt dô cao nhât tù 38,8 - 40°C tâp trung vào câc thâng 5,6,7, nhiêt dô thap nhat 

là 12 °C vit thtïông két hôp vôi mùa vào câc thâng 12, 1, 2. 

Dô âm binh quân hàng nâm tù 79,8 - 81,3%, dô âm thâp nhât tù 50,2 - 60,4%, 

cao nhat tù 78,6 - 90,8%, lugng bôc hôi là 972 mm. Dâc biêt vào thâng 5 -7 ltiông bôc 

Mi lên dén 380 - 460mm. 

- Ltïông mtia trung binh hàng nàm 2.690 mm, lUtgng mùa cao nhât 3.240mm tâp 

trung vào thâng 11, lùông mtia thâp nhat là 1.135mm vào câc thâng 6,7. Hàng nâm vào 

câc thâng 9, 10, 11 thttông cô mua to kéo dài gây ra xôi môn manh. 
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- Gi6 dtiôc hinh thành theo hudng Tây - Bac, thtiông xuât hiên vào mùa khô kèm 
theo thôi tiêt n6ng. Vào mùa này câc loai cây trông ngùng phât trién và nhiêu viulg 
không canh tâc düôc do thiêu ntïdc. Ngtiôc lai, vào mùa mua nhiêt dô thap, mua kéo dài 
dôi khi kèm theo lû lut gây thiêt hai cho con nguôi vit sân xuât ô dây. 

1.4. fiât dai và st dung 

Hông Ha là môt xâ miên nûi, dia hinh bi chia cat manh min, dât dai chu' yêu là dât 
déc. Trtioc nàm 1954, toàn bô diên tich dat Hông Ha là rùng nguyên sinh vdi nhiêu cây 
gô lon, lop thâm muc nhiêu. Ngày nay, do dô che phu' rùng ngày càng giâm sût, quâ 
trinh su' dung dât không hôp lÿ... da-^n dén lop dât bé mât bi bào môn và ru'a trôi, tàng 
canh tâc mông, dô phi cu'a dât bi giâm. 

Diên tich dât tu nhiên cûa xà khoâng chùng 14.100 ha trong d6 dât nông nghiêp 
chi co 96,27 ha (chie-m 0,68%), dât lâm nghiêp khoâng chùng 11.026,5 ha (chiém 78,2 
%) côn lai là dât dôi vit câc loai dat khâc chtia sit dung. Ô Hông Ha, diên tich dât trông 
lûa nttôc han chê, chi cd khoângl6,69 ha, 20 ha trong Ida can côn lai là dtt trông cdc 
loai cây hoa màu khâc nhu mia, sari, ngô. D1t trông lûa vit hoa màu ô dây chay doc theo 
hai con sông, vùng dât dôc trên stiôn dôi cao không du ic tôt nên nguôi dân chi trông hia 
môt vu, 1 hoâc 2 vu sari roi bol Ma 4 - 5 nàm, hiên nay phân dât này dang dugc chuyên 
sang dé trông rùng. 

1.5. Rùng và tài nguyên rùng 

Tông diên tich dât tu nhiên cûa xâ là 14.100ha, trong d6 10.261,4 ha là rùng tti 
nhiên, 113,8 ha rùng trông thuôc diên tich rifng phông hô dàu nguôn sông Bô. Trong 
nhïing nàm chiên tranh, rùng tu nhiên bi tàn phâ nâng né, nhiêu khu rùng bi chây trui 
không côn khâ nâng tâi sinh trô lai và tù sais chiên tranh dén nay diên tich rùng, chât 
luông rùng cûng liên tuc bi giâm do nhiêu nguyên nhân nhong nguyên nhân chinh van là 
do con nguôi, do trinh dô bi han ché, do thdi quen dôt rùng làm nuông rây vit do chua 
nhân thiic duôc tàm quan trong cûa rùng nên riing và tài nguyên rùng dà bi tàn phâ nâng 
né. Diên tich dât tréng dôi troc liên tuc tâng lên trong khi do diên tich dât nông nghiêp 
chi chiêm môt tÿ lê nhô trong tông diên tich dât dai. 

Hông Ha là xâ ça dai da sô dông bào dân tôc it ngudi sinh sang, phuông thûc canh 
tâc cûa ho là dat rùng làm nuong rây, dôi sang cûa nguôi dân düa vào rùng là chinh. Dà 
bao dôi nay, cû sau vu thu hoach lùa vit hoa màu thi tù tré em dèn nguôi già dêu vào 
rùng khai thâc go, cu'i, là non, mây tre...dat rùng làm mông, thu hâi mâng rùng, dào cul 

mài.... Môt nàm cd 7 thâng nguôi dân chung sang vdi ruina. 

1.6. Tài nguyên nuôc 

Hông Ha là dia bàn co nhiêu sông suai, con sông Ion là sông B. Hau hêt nguôi 
dân Hông Ha dung nuôc suai cho sinh hoat hàng ngày vit nuoc sông Bô cho tuai tiêu 
nông nghiêp. Trudc dây nhô co rùng che phû xung quanh nên mue nuôc ô câc sông suôi 
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thùông ôn dinh nhüng hiên nay do rùng dâu nguôn bi tàn phà nâng nên lùu lüông ntïdc 

cûa câc con sông subi ô dây cûng thât thùông. Vào mùa mùa vit dâc biêt là câc ngày 

mua ldn, lüu luông nuôc ô câc con sông subi tâng lên dâng ké vit chây manh làm sat lô 

vit xdi môn dât môt câch nghiêm trong. Trong thôi gian mua lut, mtic nüdc ô câc sông 

suôi thuông tù 5 - 7 m cd khi lên dên 10m trong khi dd vào mùa khô muc nuôc trung 

binh tù 0,5 - 3m, môt sô khe suôi bi khô can làm cho diên tich lua nùôc vu hè thu bi co 

hep vit viêc cung câp nüôc cho ân uông sinh hoat cûa ngüôi và gia suc cûng bi han chê 

rat nhiêu. Nhân thây duôc tàm quan trong cûa viêc cung cap nuôc cho ngüôi dân ô dây, 

chudng trinh nUdc sach cûa Tinh dà hô trd kinh phi dé xây düng hê thbng nüôc sach cho 

ngüôi dân d hai thôn Pa Rinh và Pa Hy. Vào thàng 5 nâm 1999, nhô su giup dô vê mât 

titi chinh cûa IDRC, du ân Quân lÿ nguôn tài nguyên vùng dbi nùi dà khâo sait vit lâp dât 

môt hê thbng nuôc sinh hoat cho 14 hô ô thôn A Rom. Ô câc thôn côn lai ngtïôi dân vân 

phâi dùng nuôc tù câc khe suôi cho sinh hoat cûng nhu tùdi tiêu nông nghiêp. 

2. DIÊU KIÊN KINH TÊ XÂ HÔI 
2.1. Dièu kiên kinh tê 

2.1.1. Hê thông sain xuât và stf chuyén dôi trong tâp quân canh tâc 

Trudc nâm 1975, do diêu kiên chiên tranh, ngtîôi dân Hông Ha tain rôi bd làng 
vào trù ân trong câc rùng sâu doc theo biên gidi Viêt Lào. Luc này cuôc sông cilla dai da 
so dông bào là düa vào nüông rây, sain bain vit hâi lüôm sain phâm rùng. Sau ngày gizi 
phdng, bà con duc vân dông trd vê sông dinh cil doc theo dtïông giao thông nôi co' 

nhiêu tiêm nàng cho canh tâc và cd diêu kiên dé câi thiên cô sd ha tàng và câc công 
trinh phuc loi xà hôi khâc. Nhüng do diêu kiên han clic cûa Nhà nuôc cûng nhu dia 
phüông nên sti dâu tu cho công tàc này côn rait it di. Tuy hàu hêt nguôi dân dâ sông 
dinh cil nhung vân duy tri tâp quân canh tàc dôt rùng làm nuông rây. Tâc dông cula con 
nguôi trong viêc châm sdc cây trông chi là ngân cân si phâ hoai cûa thu rùng, nht:ing 

hiéu biêt vê kÿ thuât trong sain xuât nông nghiêp côn han ché, nguôi dân chu yêu chi' bièt 
dtia vào dô mùn cûa da-t, không bit dén phân bdn, thudc trù sâu, nuôc tudi làm thûy loi 
nên hiêu quai lao dông trong sain xuât chua cao. Cuôc sông cûa ngtïôi dân gâp rait nhiêu 
khô khân, thiêu thbn vi phi liên tuc di chuyén ndi cil tru vit canh tâc. Dièu này ânh 
htïdng ldn dên tài nguyên rùng, dên môi truông sinh thâi vit khi âp lùc dân sô ngày càng 
tâng lên, thôi gian bd hda bi rut ngân 1ai thi dô phi cûa dât ngày càng giâm. 

Tù nhûng nâm 1984 - 1985, nguôi dân ô dây dà biêt càch trông lùa nuôc, mâc dù 
vây do không bit châm sdc, chi chô vào thôi tiêt nên chua câi thiên dugc cuôc sang. 
Môt sô hô vân di cil vào rùng sâu dé thuân tiên cho viêc chân thâ gia sdc vit hâi lûgm 
sain phâm rùng. 

Cuôc sông cûa nguôi dân Hông Ha thüc sui cd chuyén biên khi Nhà nudc dàu tu 
xây dùng hai dâp thûy loi tai hai thôn Côn Tôm vit Côn Sâm (1993 - 1994). Tù dd bà 
con dà md rông diên tich trông lua ntidc, cd diêu kiên thâm canh cây hia nuôc, bit dào 
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ao, thâ câ...nên cuôc sông cûa nguôi dân phàn nào dâ düoc câi thiên. 

Song song voi thài gian này, viêc giao dât giao riing cho bà con dinh canh dinh cil 
cûng duôc thuc hiên. Tù viêc chârn soc bâo vê và trông rùng moi hàng nâm dâ tao cho 
nguôi dân môt nguôn thu nhâp dâng ke và gitip cho nguôi dân tù bol thoi quen dôt phâ 
rùng làm nuông rây và ÿ thûc duôc trâch nhiêm bâo vê riing. 

Chân nuôi cûa dông bào dân tôc ô Hông Ha dâ c6 tù lâu nhting là chân nuôi nhô, 
lac hâu và mang nâng tinh chât tu nhiên. Dôi voi vât nuôi dù là gia sûc hay gia câm 
truoc dây dêu duôc thâ rông, không co chuông trai, không chû toi viêc tao nguôn thtic 
ân, không chû toi phông và chiia bênh cho gia sûc. Hiên nay chan nuôi cûa nguôi dân 
ô dây dâ co nhûng chuyén bién, co tiêm phông, làm chuông trai, môt sô gia dinh dâ biét 
sû dung phân gia sûc nhting nhin chung kÿ thuât chân nuôi cûa dai bô phân dân cti ô 
Hông Ha vân côn lac hâu. 

Trtïoc dây do rùng côn nhiêu, nguôn loi hi nhiên cûa rùng côn dôi dào và ÿ thtic 
cûa nguôi dân côn lac hâu cho nên nguôi dân chi chd toi mât khai thâc, lôi dung câc 
nguôn loi tti nhiên. Nhüng vê sau do diên tich rùng bi thu hep, nguôn loi cûa riing bi can 
kiêt và dân sô ngày môt tàng lên cùng voi viêc Nhà nttoc ban hành câc phâp lênh vê 
viêc câm khai thâc gô, câm sân bât câc dông vât quÿ hiém, câm chât dôt phâ riing làm 
nuông rây nên con nguôi dâ co thûc toi viêc bâo vê, phât triên câc nguôn loi tii nhiên. 

2.1.2. Nguôn thu nhâp và dôi sông 

Biing 1. Nguûrn thu nhûh vit dùi sông cita ngu'è7 dân, HHrrg Ha 

Loai hô % so vii 
tông sô 

Thu nhâp binh quân 
(dông/nguôi/nâm) 

Môt so tiêu ch/ 

Khà 15,5% 1.000.000 6 thâng àn gao dôn sân, 6 thâng 
ân sân, cô mua sâm câc dô dùng 
dât tién. 

Trung binh 26,9% 850.000 4 thàng àn gao dôn sân, 8 thâng 
àn sân, dû chi tiêu hàng ngày. 

Nghèo và dôi 57,6% 600.000- 750 000 
2 thâng àn gao dôn sân, 10 thâng 

. 

àn sân thâm chi không dû sân de 

ân. Không dû chi tiêu. 

Qua bang 1 ta thây rang 80% nguôi dân Hông Ha sông ô mdc trung binh hoâc 
duoi mdc trung binh, trong do hô nghèo dôi chiêm 58% tong sô hô (132/229 hô). Binh 
quânluong thtic trên dâu nguôi vào khoâng 270 kg trong d6 thoc khoâng 100 kg. Binh 
quân thu nhâp môt nguôi môt nàm khoâng 750.000d trong do tù sân xuât khoâng 
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600.000d, phân côn lai tù câc nguôn bâo hiém và trô câp xâ hôi chiém khoâng 20% tông 
thu nhâp cûa ngtiôi dân. Hiên nay, toàn xà cd khoâng 33 ngùôi già cal neo don, 72 ngtiôi 

cd công câch mang, 10 ngtiôi thtiong binh, 13 gia dinh liêt si, htiu tri 7 ngtiôi, mât si c 

10 ngtiôi, bênh binh 20 ngùôi. 

2.1.3. Co sa ha tâng 

Hông Ha nâm trên truc dtiông giao thông liên huyên tù Huê di A Lüdi, trong 
nhûng nâm gân dây nhô sti dâu tu gidp dd cûa Nhà nudc nên hê thông duông sà ô dây dà 
dtiôc nâng câp. Tuy nhiên vào mùa mua, ntidc chây manh làm cho truc dtiông này dé bi 

sat lô gây âch tic giao thông. Hê thông dé dieu kênh müong ô dây côn bi han chê, 
không dû khâ nâng cung câp ntidc cho cho nông nghiêp dâc biêt là vào mùa khô. 

Tù nâm 1996, dticjc sti quan tâm giùp dô cûa Dâng và Nhà ntidc dôi vdi câc xà 
mien nûi, Hông Ha dà xây dung dtioc môt tru sô UBND xà. Nâm 1997, Hôi Ctiu Chién 
binh Mÿ dà tài trô kinh phi 168 triêu dông dé giûp Hông Ha xây dting môt tram xâ gôm 
8 giuông bênh. Hong Ha cd môt truông phô thông câp 1, 2 giành cho hoc sinh tù 14 1 

dên ldp 8 và 2 ldp mâu giâo. Câ 5 thôn ô Hông Ha deu cd hê thông ntidc sach và cal 5 

thôn deu dà cd diên cho sinh hoat và sân xuât, tuy nhiên sô hô sil dung diên và nüdc 
sinh hoat chi khoâng chùng 70%. Nâm 2001 nhà nudc dàu tu xây dung Tram btïu diên 
xà và hê thông thu phât sdng TV phuc vu nhu câu vân hoâ thông tin cûa ngtiôi dân. 

2.2. Diêu kiên xâ hôi 

2.2.1 Dân tôc, dân sô và lich sit xâ Hông Ha 

Trudc Câch mang thông Tâm (1945), khi thtîc dân Phâp dât âch thông tri lên mièn 
ntii Thùa Thiên, chûng chia mien ndi Thùa Thiên thành 4 nguôn: Nguon Sông Bô, 
nguôn Ô Lâu, nguôn Mu và nguôn ta' (nay thuôc dia phân cûa huyên Nam Dông). Xà 
Hông Ha thuôc nguôn sông Bô bao gôm 7 tông. Tù sau Càch mang thâng Tâm dên nay, 
xà Hông Ha qua nhièu làn tâch nhâp và bien dông nhti sau: 

Nâm 1948, tinh Thùa Thiên Hué quyét dinh thành lâp câc xà. Vùng ndi huyên 
Phong Dien cd càc xà: Phong son, Phong Binh, Phong Lâm Vào thôi diém này xâ 
Phong Lâm bao gôm câc xà Hông Thtfong, Hông Ha và Hông Bic hiên nay 

Thàng 2 nâm 1963, nhân thi.ic dtiôc khd khân trong quan lÿ do dia bàn quà rông, 
dân cti phân tân nên Tinh ûy dâ hop và quyêt dinh thành lâp mien Tây Thùa Thiên Hué 
tâch khôi huyên Phong Diên gôm 3 quân: Quân I, Quân III và Quân IV. Xâ Hông Ha 
thuôc sti lânh dao và quân lÿ cûa chinh quyên Quân III. 

Sau ngày mien Nam hoàn toàn giâi phdng, vào thâng 3/ 1976, huyên A Ltîdi duoc 
thành lâp gôm câc xâ thuôc Quân I và Quân III. Tù dây xâ Hông Ha chiu sti lânh dao va 
quân lÿ cula Huyên ûy và Uy ban nhân dân huyên A Ltïdi. 

Thâng 6/ 1997, dtidi su lành dao cûa Tinh ûy, Ûy ban nhân dân huyên A Ludi, xâ 
Hông Ha dâ cit cho Httông Nguyên khoâng 10.000 ha dât tti nhiên và thôn Tà Ltiông 
vdi 10 hô dân. Vi thé, hiên nay xâ Hông Ha bao gôm 5 thôn sau: Côn Tôm, Pa Hy, Côn 
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Sâm, Pa Rinh và A Rom. 

2.2.2. Dân cté, dân sô 

Theo thông kê sô liêu nâm 2000 - 2001, xà Hông Ha cd 228 hô vdi 1.214 nhân 
khâu, phân bô trong 5 thôn nhu sau: 

Bâng 2. Phân bô thôn, hô và sô khâu ciia xâ Hông Ha 

Thù tu Thôn si hô Sô khâu 

1 Con Tôm 48 267 

2 A Rom 46 219 

3 Pa Hy 54 287 

4 Con Sâm 34 186 

5 Pa Rinh 46 255 

Tong 228 1.214 

Nguôn: Bâo cào tù UBND xâ 

So vôi tông diên tich dat tu nhiên cûa xà (14.100 ha) thi mât dô dân cti ô dây côn 
rat thua thôt (trung binh 8,6 nguôi/kn'). Tuy nhiên tÿ lê tâng dân sô rat nhanh. Theo sô 
liêu cûa UBND xà thi tù thâng 10/1975 dân sô toàn xà chi cd 300 nguôi. Trong hôn 25 
nâm qua, tÿ lê gia tâng tu nhiên và gia tàng cô hoc (ting tù nôi khâc chuyén dèn) nên 
dân sô cûa xâ tâng gap 4 là-n. 

Hiên nay, xâ Hông Ha cd nhûng nhôm dân tôc sau: 

Bnng 3. Nhôm dân tôc cû trti 6 xa Hông Ha 

Thù tu Dân tôc Sô dân (nguâi) Tÿ /0 0-1) 

1 Katu 569 46,9 

2 Ta Ôi (Pa Co, Pa Hy) 565 46,5 

3 Kinh 77 6,3 

4 Bru - Vân Kiêu 3 0,02 

Nguôn: Bào câo tù UBND xâ 

Trong 4 nhôm dân tôc cul trti ô Hông Ha thi nguôi dân tôc Kinh sông chu yéu dê 
kinh doanh buôn ban. Nhûng nhdm'côn lai thi dà dinh cil lâu ô Hông Ha. 

2.2.3. Hê thong to chtic ciia công dông 

Hiên nay ô Hông Ha cd hai hinh thdc quân lÿ song song cùng ton tai: 

- Hinh thtic quân lÿ truyèn thông: Là hinh thdc quân lÿ mang tinh chat tü quân, 
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diéu hành sâp dât câc hoat dông kinh té xà hôi cita công dông nham on dinh câc quan hê 

xà hôi thtic dây xà hôi phât trién. Công cu quân lÿ là bang tâp quân phâp, bang truyén 

thông, thôi quen dao dtic, tôn giâo tin ngtiông. Quân lÿ truyén thông hay côn goi là quân 

lÿ phi chinh thông duoc thé hiên trên câc khia canh: Tô chdc gia dinh, tô chdc dông tôc, 

te, choc làng, to choc vin công, dôi công, nhôm tuông trô, vai trô cûa truông làng, già 

làng và vai trô cûa luât tuc trong dôi sông công dông. 

- Hinh thi c quân lÿ Nhà nüôc là hinh thttc quân lÿ bang phâp luit: Hiên nay tô 

choc hành chinh cûa Hông Ha chi gôm cd 2 cap: cap xà và cap thôn, côn cap hành chinh 

cao hôn cûa xà là huyên (huyên A Ltïôi) và tinh (tinh Thùa Thiên Hué). Câc cap hành 

chinh dd thtïc hiên theo nguyên tâc Ding lânh dao, chinh quyén quân lÿ, thùc hiên nhân 

dân làm chu. Ngoài ra, ô Hông Ha côn co câc tô chti'c quân chûng khâc nhtï Hôi Ctïu 

Chién binh, Hôi Phu nii, Hôi Nông dân, Doàn Thanh niên v.v. 

2.2.4. Tinh hinh giâo duc 

Xà Hông Ha chi cd môt truông phô thông cap 1, 2 gôm 5 phông vdi khoâng 400 

em hoc sinh tù ldp 1 dén lôp 8 vit 2 lôp mâu giâo khoâng chifng 40 châu. Câc em hoc 

sinh muôn hoc tiép ô câc lôp cao hôn phi lên A LUdi hoâc vê thành phô Hué câch xa 
nhà hàng chuc km. Dây là môt thiêt thôi rat ldn cho con em ô dây. Hiên nay toàn xà chi 
cd khoâng 15 em dang theo hoc à câc truông câp III, 3 em Bang hoc trung hoc Sti pham 
ô Hué và tïôc tinh cd khoâng 30 em dang theo hoc câc truông cap II ô huyên. Dây thuc 

su là môt nô laïc rat ldn cita ngtïôi dân ô dây bôi lé cuôc sông kinh té cilla ho dang gâp 
nhiéu khô khân, tÿ lê dôi nghèo ô Hông Ha dang ô mdc dô cao trong khi dô dièu kiên 
hoc tâp lai côn nhièu khô khân thiéu thon, cûng chinh vi thé mà t' lê mù chù vit tâi mù 

chû ô Hông Ha khâ phô bién. Sô ngtiôi mù chû hiên nay ô Hông Ha là 43,8%; dôi ttïong 
này thuôc vào nhiïng ngtiôi cao tuôi, trüôc dây do chién tranh cuôc sông lang thang nên 
không duôc di hoc, và con em cûa môt sô hô gia dinh thuôc diên dôi nghèo, xa truôflg, 
xa lôp hoc. 

2.2.5. Tinh hinh dich bênh y tê 

Hông Ha hiên cd môt train y té xà khâ khang trang do Hôi Cüu Chién binh Mÿ 
gitip dô xây dtïng nâm 1998 vôi tông kinh phi 168 triêu dông gôm 4 cân bô y té hoat 
dông khâ déu dân, ngoài ra ô 5 thôn côn cd 5 cân bô y té thôn. Truôc dây, môt phan do 
không cd tièn và môt phàn do không cd thdi quen sinh dé và chûa bênh nôi dông ngtïôi 
nên mâc dù dâ xây düng tram xâ tai dia phüông nhiïng ngtïôi dân hiu nhù không hé dén 
khâm hoâc chûa bênh tai tram xâ. Hinh thtic chiïa bênh phô bién cûa ngtïôi dân dia 
phudng vân là chûa bênh tai nhà bang nhûng bài thuôc dân gian nhiïng trong 2 nâm trô 
lai dây sô ngtiôi dén tram xâ khâm và chila bênh tâng lên dâng ké. Cu thé trong nâm 
2001, cd 321 lüot ngtïôi dén khâm và chüa bênh tai tram xâ. Môt sô bênh mà ngtïôi dân 
Hông Ha thuông mâc phi là bênh sôt rét, bênh duông ruôt: tiêu chây, kit ly,; bênh 
duông hô hap: phôi, hen suyên; bênh giun sân, suy dinh duông. Dâc biêt, à Hông Ha 
hiên trông dé non, sây thai ô phu nü vit suy dinh duông ô tré em thuông xây ra. 
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3.1. Nhûng khô khan thtr thàch vûi công dông trong xu huong phât trién 

Hông Ha iiâm ô vùng dâu nguôn nên trong sut thôi gian chiên tranh rùng vit tài 
nguyên thiên nhiên ô dây chiu ânh huông rât lôn cûa chât dôc hôa hoc, dièu này gây ânh 
huông dên tài nguyên, môi truông vit cuôc sông sinh hoat hiên nay cûa ngtfÔi dân dia 
phûông. 

Khi hâu ô dây cûng khà khâc nghiêt. Thôi tiêt thay dôi thuông xuyên gây ra han 
hân vào mùa khô vit Iû lut vào mùa mua ânh huông truc tiêp dén sân xuât và cuôc sông 
sinh hoat cûa nguôi dân. 

Duông giao thông cûa xâ chu' yêu là duông quôc lô 49 nhung con duông này dang 
bi xuông câp nâng và thuông bi àch tâc vào mùa mua. Càc con duông liên thôn liên bân 
là nhûng con duông môn nhô vit hep. 

Hê thông diên vit thông tin liên lac cûa xà rât bi han chê, nguôi dân ô dây hâu nhu 
chi dùng diên dé thâp sang chtf chua dùng diên dé phuc vu sân xuât. Thông tin liên lac 
cûa xâ chu' yêu là radio, côn càc loai khâc nhu tranh ânh, bâo chi... côn rât nghèo nàn. 
Toàn xà chi mdi cô 2 mây diên thoai nhung do quâ cû nên thinh thoâng vân không liên 
lac duôc. Mâc dàu Hông Ha chi càch thành phô Huê khoâng 50 km và càch trung tâm 
huyên khoâng chùng 20 km, nhung hiên nay Hông Ha van chua bât dugc hê thông vô 
tuyên truyèn hinh cûa trung công cûng nhu dia phuông. 

Hông Ha là noi tâp trung sinh sang cûa dông bào dân tôc it nguôi nên trinh dô hoc 
van vit kiên thttc cô bân vè sân xuât canh tâc cûa nguôi dân ô dây côn rât thâp. Nên mâc 
dù nhân duôc st quan tâm gitip dô cûa Nhà nuôc, thông qua câc chuong trinh tin dung 
vay vôn sân xuât nhung do thiêu sü hieu biêt nên phân lôn câc hô không thu duc kêt 
qua. Sân xuât ô Hong Ha chi dùng lai ô pham vi nhô cal vê sô lûông lan chat lûông. Sân 
xuât chi môi dâp ring duôc nhu câu hàng ngày cûa nguôi dân. 

3.2. Nhûng tiêm nâng, giâi phâp cho su phàt trién bèn vûng 

Hông Ha nâm trên truc duông quôc lô 49 tù Hué di A Ltiôi, thuân tien cho viêc 
luu thông trao dôi hàng hôa vdi câc dia phuông khâc. Nêu duôc dàu tu xây dung môt 
trung tâm giao lüu buôn bân ô dây thl Hông Ha sê trô thành môt dàu moi quan trong 
trong viêc lüu thông trao dôi hàng hôa và giûp cho nguôi dân cô cô hôi tiêp xc cûng 
nhu tiêu thu nhûng sân phâm cûa minh duôc de dàng hôn, tù dô kick thich viêc sân xuât 
hàng Ma cûa nguôi dân dia phuông trong câc lânh.vüc nông nghiêp, lâm nghiêp vit câc 
ngành nghê thû công truyèn thông. 

Hông Ha là môt xâ giàu tài nguyên riing và da dang sinh hoc, dâc biêt là câc loai 
dông thuc vât quÿ. Dia hinh Hông Ha phuc ta p, chia cât manh tao nên sri da dang cho hê 
thông cây trông vât nuôi. Dieu kiên dât dai, nguôn nudc ô dây cûng rât thuân tiên cho 
viêc trông rùng, cây công nghiêp, cây an qua. Ngoài phàn dât nông nghiêp, clic biêt là 
dât tr ng lia nuôc ô câc thung lûng nhô dugc bôi dâp bôi câc sông ngôi, Hông Ha côn 
cô môt diên tich dât cô khâ nâng nông nghiêp rât Idn, nêu cô chinh sâch và duôc du tu 
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diang mtic sê trd thành nhûng vùng trông mia nguyên liêu hoâc nhiing cây công nghiêp 
cd giâ tri cao khâc. 

Hông Ha là môt xâ cd tinh công dông cao. Ngtïôi dân nghèo nhûng cân cù, ham 

hoc hdi, nêu cd sri dâu tu gitip dô vê mât y te, giâo duc cûng nhti câc tro giùp vê mât tài 

chinh và tao dieu kiên cho ngtfôi dân cd cô hôi tiêp xtic, giao hiu vdi thé giôi bên ngoài 
thl châc chân se nâng cao dtiôc nhân thiac cho ngtfôi dân dia phtïông và tùng btfôc gdp 
phân c'ai thiên dôi sông cho ngtïôi dân d khu vue mien nûi. 

Tù nhiing khô khan thtic te tai xâ Hông Ha và nhûng tiêm nâng, thé manh tai dia 
phtïông nhti dà nêu, chûng ta cd thé rùt ra düôc môt sô pâli phâp nhâm nâng cao dôi 
sông kinh te, vân hda và xâ hôi cho ngüôi dân d dây. Tât nhiên viêc thtfc hiên câc giâi 
phâp này không phâi môt sdrn môt chiêu mà dôi hdi cari phâi cd môt thôi gian phù hop 
cùng vdi su dâu tu thich ring vê stic ngtiôi va nguôn vôn de làm sao câc giâi phâp này co 

tâc dung lâu dài và bên viing chia không phi là câc giâi phàp tam thôi, truôc mât. Cu thé 
câc giâi phâp dd là: 

1. Giâi phâp vêcon /îgttdi. Con ngtïôi là yêu tô dàu tiên và cd tinh qùyêt dinh cho 
sü thành công cûa moi giâi phâp, chinh vi vây dé thiac dây sri phât trié ;è 

rien kinh te, vân 
hôa, xâ hôi d dây thi viêc dâu tiên là phi giâo duc kiên thàc phô thông cho ngtfôi dân, 
dào tao trinh dô chuyên môn nghiêp vu cho cân bô lânh dao dia phtïông trong câc lânh 
vgc kinh tê, khoa hoc nông lâm và ké câ công nghiêp: 

- Mo' thêm truông hoc, dâu tu dung cu hoc tâp cd chièu sâu, nâng cao chat Itiong 

day và hoc. 

- Tô choc câc ldp dào tao nghiêp vu vê kinh te, khoa hoc nông lâm nghiêp...tai dia 
phtïông hoc tai câc trung tâm dào tao mien phi dé khuyên khich ngüôi dân theo hoc. 

Cd nhiing chtiong trinh tài trô vê viêc iang dtulg khoa hoc kÿ thuât, khoa hoc 
quart lÿ tlnic te tai Hông Ha dé ngtfôi dân tin ttfdng vào hiên qua ca viêc âp dung cd 
khoa hoc vào trong sân xuât và giûp ho hiéu cu thé hôn nhiing kiên thiac dâ hoc. Cu thé 
là viêc dung phân bôn, thuôc trù sâu, viêc chon giông, üôm cây và kÿ thuât chân nuôi, 
trông trot, bâo quân, ché bien cûng vôi viêc trao dôi ltfu thông hàng hôa. 

2. Vè cd sd hu tùng kv thuiit. Dâu tuf truông hoc, hê thông diên , nuôc tudi tiêu và 
sinh hoat, düông liên thôn, liên bân dé giùp ho cd dieu kiên sân xuât thêm IL raide, phât 
trinn va md rông cây công nghiêp cûng nhtï hiu thông hàng hôa, vât tu giüa câc vùng. 

3. VV sân xuût. Hô tro ngtfôi dân trong viêc vay vôn vdi lài suât ùu dài dê ho cd 
dieu kiên trang bi tuf liêu sân xuât, mua cây va con giông, mua phân bôn và thuôc trù 
sâu... de phât trinn sân xuât. 

4. Gia'i phâp vè giâm tôc JJô tcïng dân sô. Nhtï chüng ta dâ biêt, gânh nâng cûa 
phât trién kinh te d câc ntidc nghèo cûng nhti câc vùng nghèo dôi là tôc dô tâng dân sô 
quâ lôn, sân phâm làm ra không dû dé dâp ring cho nhu câu sinh sông cûa ho và Hông 
Ha là mât dia phtïông không nâm ngoài khô khân dd. Vi vây dé cho Hông Ha cd dièu 
kiên phât trinn nen kinh te cûa minh mât câch on dinh và lâu dài thi càn phâi co' câc giâi 
phâp giâm toc dô tâng dân sô. 
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TÎM HIEU MÔT SÔ CHINH SÀCH, CHU'ONG TRÎNH, 
DU ÀN CHU YÊU DU'OC THU'C HIÊN à XÂ HÔNG HA 

TRONG THOI KY 1992-1998 NHÂM RÙT RA BÀI HOC KINH 
NGHIÊM CHO DU' ÀN QUÀN L TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

D(JA VÀO CÔNG DÔNG 

1. DÂT VÂN DÊ 

P G S. T.S. Horuig Hûu Hoà 
Trdn Minh Tri, Tri'orig Tarn Quâuz 

Trong nhiing nâm qua, Chinh phû Viêt Nam dà cô nhièu chinh sâch, chuông trinh, 
du ân Ion nhu chuông trinh dinh canh dinh Cu (DCDC), chtïông trinh 327 nhâm on dinh 
va nâng cao chât lûông cuôc sang cûa nhiêu bô phân dân cu, dâc biêt là cu dân vùng sâu 
vùng xa, vùng câc dân tôc it nguôi. Câc chinh sâch, chuông trinh, du ân này duôc thûc 
hiên ô nhièu dia phuông trong dô cd xà Hông Ha, huyên A Ludi, tinh Thùa Thiên Hué. 
Hông Ha là môt trong 21 xâ thuôc diên dâc biêt khô khân cûa tinte Thùa Thiên Hué, cd 
dia hinh phtic tap, bi chia cât bôi ntii cao và khe suôi, dân cu thtia thôt, chu yéu là nguôi 
dân tôc thiéu sô, trinh dô dân tri thâp, phuông thtic sân xuât lac hâu, dôi sông ctic kÿ khô 
khân, câc phûc lôi xà hôi côn nhiêu han chê. Hôn nûa, dây là vùng rùng dâu nguôn cân 
dugc bâo vê và phât trién. 

Viêc cd mât cûa câc chuông trinh, dti ân, câc chinh sâch moi ô Hông Ha dà gôp 
phân on dinh và nâng cao chât luong cuôc sang cûa nguôi dân dia phtïâng, bac, vê tài 
nguyên môi truông trên dia bàn và khu vuc. Tuy nhiên, trong quâ trinh thue hiên cûng 
cô nhüng han chê càn rùt kinh nghiêm. Viêc tim hiéu môt sô chinh sâch, chuông trinh, 
du ân chu' yéu duôc thuc hiên ô xà Hông lia trong thôi kÿ 1992-1998 cd nhièu nghïa 
quan trong trong viêc tin hành du ân Nghiên ctiu quân lÿ tài nguyên thiên nhiên dtia 
vào công dông. Dièu này sê gôp phàn hiéu rô thüc trang dia phuông mà dti ân sê tac 
dông, xâc dinh nhiing vân dé côn ton tai cûa dia phuông, trânh su tâc dông chông chéo, 
rùt ra bài hoc kinh nghiêm cal thành công lân han ché. Nhiing van dé nêu trên cûng là lÿ 
do cho viêc tiên hành dé' tài "Tim hieli nzôt sô chinh scich, chizàng trinh, du' cin chù yêu 
dùdc thac hiên â xà Hing Ha trong thài kÿ 1992-1998 nhâm rtit ra bài hoc kinh nghiêm 
cho du cin quân lÿ tài ngzryên thiên nhiên dy'a vào công dông" 

2. MUC DÎNH, NÔI DUNG VÀ PHUONG PHAP NGHIÊN CÙU 

2.1. Muc dich nghiên cru 
> Nâm duôc thùc trang cûa câc chuông trinh, du ân quan trong duôc trién khai ô 

Hông Ha. 

Chi ra duôc môt sa tâc dông chu yéu cûa câc chinh sâch, chuông trinh, dü ân 
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toi dôi sông kinh té xâ hôi cûa xâ và nhiing ânh huidng toi tài nguyên thiên nhiên. 

> Tù nhùng muc dich nêu trên rût ra nhùng bài hoc kinh nghiêm c'a vê mât 
thành công lân han chê dôi voi du ân quân lÿ tài nguyên thiên nhiên düa vào công dông 
ndi riêng vit câc chùông trinh dti ân khâc noi chung. 

2.2. Nôi dung nghiên cû'u 

Nghiên cûu môt sô chinh sâch chtiông trinh chu yêu dücgc thtic hiên ô Hông Ha cd 
ânh htidng Ion toi tài nguyên thiên nhiên cûa dia phtiông cu thé: 

a) Chüông tinh dinh canh dinh cti; 

b) Chüông trinh 327; 

c) Chüông trinh mia duông. 

Vê câc khia canh chinh: 

>Phttông phâp thuic hiên; 

Nôi dung dàu tü; 

>Quy mô dâu tu, tin dô dàu tu; 

>Phân tich môt sô thành công han chê cd bân; 

Tù d6 rût ra bài hoc kinh nghiêm. 

2.3. Phuucing phàp và câc chi tiêu nghiên cuu 

* Dée dat duoc nhifng nunc tiêu nêu trên chung tôi si! dung môt sô phuong phcdp 

sau: 

>Phudng phâp chuyên gia: thu thâp thông tin tù câc nhà quân lÿ câc chüông trinh 
du ân, tù cân bô UBND xâ Hông Ha, câc nhà nghiên cûu. 

-Nghiên cûu câc vin ban vit kêt qu'a nghiên cûu vê chùông trinh dinh canh dinh 
cü, chüông trinh 327, chüông trinh mia düông. 

-Phttông Phâp diêu tra chon mâu (diêu tra 60 hô, kêt hop phông vân hiên tai và 
phông vân hôi cô) dé thu thtp thông tin tù ngtfôi dân. 

:-Phüông phâp phân tfch thông kê và môt sô phüông phâp khâc. 

Hê thông ecce cha'tiêu nghiên ciïu duoc sit dung. 

+ Câc chi tiêu von dàu tu và cd câu dàu tti; 

+ Câc chi tiêu dânh giâ diêu kiên cd sd ha tâng, vin hda xà hôi; 

+ Câc chi tiêu vê su dung dât; 

+ Câc chi tiêu hiêu qua' kinh té (GO, IC, VA....); 

Ngoài-ra nghiên cûu côn sâ dung môt sô chi tiêu tông hop khâc. 
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3. KÊT QUA NGHIÊN CU'U VÀ THÂO LUÂN 
3.1. Chinh sâch dinh canh dinh cu 

3.1.1. Tong quan 

Dinh canh dinh cil là môt trong nhüng chinh sâch ldn cûa Nhà nildc Vit Nam dâ 

duoc thuc hiên trong hôn 30 nàm qua (1968 theo nghi dinh 38/CP d miên Bic) nhâm ôn 

dinh và phàt trinn cuôc sông cûng nhil sân xuât, dâu tu co sd ha tâng, nâng cao phûc 1oi 

xà hôi, bâo vê tôt môi sinh, môi truông sinh thâi, sû dung tôt nguôn tài nguyên thiên 
nhiên eda nhiêu bô phân dân cil dâc biêt là dông bào câc dân tôc thiéu sô dang sông du 

canh du eu d mien nûi. Tû nàm 1993, chuông trinh dinh canh dinh eu duoc thllc hiên 
theo hinh thifc dtl àn và Hong Ha là xâ nâm trong stf tàc dông cûa chilông trinh. 

Dôi tuông cûa dil ân dinh canh dinh cil thtiông là pham vi ça xà, cd môt sô it lây 

dia bàn là cum thôn, bân. Cô câu dâu tu tâp trung cho sàn xuât lâm nghiêp (42%), xây 
dùng câc công trinh công dông (35%). 

Trên quy mô câ nûdc chtiong trinh dà dat duoc môt sô kêt qua sau: Dà tien hành 
dinh cil cho 324.000 hô vdi 1,9 triêu nguôi, xây dung düoc 2.487 công trinh thûy loi ldn, 

nhd, 13.000 km duông mdi, 2.620 công trinh phûc loi công công nhu trilàng hoc, tram 
xà, tru sd, hàng ngàn giêng niidc, khai hoang dûgc 120.000 ha dât dé sân xuât luâng 
thûc, trông duoc 43.000 ha rùng, 21.000 ha cây lâm nghiêp và dâc san. Cùng vdi kêt qua' 

này là nhiêu mô hinh san xuât cd hiêu qua dà düoc hinh thành và phât trinn nhu mô hinh 

kinh te rùng, kinh te vuôïn, kinh te trang trai. 

inh 1: Xûr dtïng ir.rng vn càu giao i;'uîng: môt lrong nl; rang 

hang ntuc dàu tif cira chinh scieh dinh canh dinh ci( 

3.1.2. Tinh hinh thiic hiên di.t mn dinh canh dinh cté & Hông Ha t« 1993 - 1998 

Công tâc dinh canh dinh cil dâ duoc tien hành d Hông Ha tù trildc nhung dên nàm 

1993 duoc thllc hiên dudi dang du àn thuôc chilông trinh dinh canh dinh cil quôc gia. 
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3.1.2.1. Hong nzuc, cv'caiu dâu tu' 

Qua sô liêu vê câc hang mue dàu tu cria dù ân cho thay câc hang mue dàu tti là rat 

da dang tù xây dùng cô sd ha tàng (diên, duông, truông, tram, ntioc sach) dên trông moi, 

châm sôc và bâo vê rùng vit c . dàu tti cho sân xuat nhu khai hoang, lâp vuon, xây düng 

ho câ, chân nuôi trâu bd.... Câch thûc dâu tu này là phù hop bdi vi dôi vdi ngüôi moi 

dinh canh dinh cti thi ho không nhdng cari chô don dinh mà côn câ vè diêu kiên sân 

xuat dé dâm bâo cho cuôc sang. 

Trong câc hang mue dàu tu, phân ldn là dâu tu cho phât trién cd sd ha tàng, chiêm 

dên 60,2 % trong tông sô. D ic biêt là khoân mue thdiy loi vdi lüông vôn 133.679.000 

dông (chiêm 6,4 %), duông giao thông voi ltïong vôn 225.000.000 dông (chiêm 10,8 %) 

và diên vdi luông vôn 300.000.000 dông (chiêm'14,5 %). T' lê câc hang muc dâu tu 

trên dam bâo vùa on dinh ndi sinh sông vùa tao câc dièu kiên dê tin toi ôn dinh sân 

xuat. 

Bâng 4. Hang muc, cô câu vôn dâu tif cûa du ân dinh canh dinh cû d' Hông 
Ha trong thôi kÿ 1993-1998 

Hang mue dâu tu 
Kinh phi 

(1000 d) 

Tÿ trong 

(%) 

1. Dâu tu phàt trién sân xuât 387.060 18,6 

1. Khai hoang 41.343 2,0 

2. Lâp vuôn 47.000 2,3 

3. Chân nuôi bô 30.038 1,4 

4. Hô cà 60.000 2,9 

5. Thùy Idi 133.679 6,4 

6. Hô tra sân xuât 75.000 3,6 

II. Dâu tu phûc loi xâ hôi 1.280.800 61,7 

1. Giao thông .225.000 10,8 

2. Giéng nuôc 54.000 2,6 

3. Nuôc tu chày, nuôc sach 158.000 7,6 

4. Diên 300.000 14,5 

5. Truông hoc, nhà giào viên 262.000 12,6 

6. Tru sb Ùy ban 116.000 5,6 

7. Di dân 45.800 2,2 

8. H6 tro sàn xuât 120.000 5,8 

III. Dâu tu bào vé môi truông 290.079 13,9 

1. Bào vê rùng 159.660 7,7 

2. Trông rùng 117.186 5,6 

3. Châm sôc rùng 13.233 0,6 

IV. Thiét ké quàn Iÿ du àn 117.475 5,7 

Tong vôn dâu tu 2.075.414 100,0 

Nguôn.- Ban quân /y chuang trinh dinh canh dinh cil. 
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Bên canh do trong câc hang muc dâu tu côn cd cal phân trong, châm sac và bâo vê 
rùng. Dieu này thich hop vdi muc tiêu tông quât cûa chuông trinh là vùa on dinh cuôc 
sang cûa nguôi dân vÙa bâo vê tài nguyên rùng. NIn?ng dàu ttf này tùng bttdc làni cho 
nguôi dân quen dcin vdi hinh thùc inc i trong tao thu nhâp dô là trông rùng, bâo vê rùng 
và làrn giàu tù rùng nhung kuông phâi khai thcic rirng. 

Tÿ trong dàu tu ldn nhât là câc phûc loi xà hôi vdi 1.280.800.000 dông chiém dên 
67% tông sa van dàu tu. Nhô vây, câc phûc loi ô khu vtïc duc nâng cao mot câch 
nhanh chong. Tuy nhiên, tÿ lê dàu tu cho phât trién sân xuât chi chiém 18,6 %. Nhu vây, 
linh vtic sân xuât van chua duoc chû trong dàu tu. Do da làm han ché sti phât trién sân 
xuât â khu vuc sau khi dinh eu. 

Ngay trong dâu tu sân xuât cûng chi moi tao dieu kiên ban dàu chû chua tao nhân 
tô kich thich trong suat chuông trinh. Nhu chua chû dào tao cân bô, chua chû ÿ dên 
công tàc kÿ thuât và khuyên nông. Vi vây, làm cho câc dâu tu bô ra khâ ldn mà viêc 
nâng cao dôi sang cûa nguôi dân chua phâi là Idn la-m. 

Rô ràng cân phâi tâp trung hôn nûa vé van dâu tu cho sân xuât (nâng cao tÿ trong 
dâu tu cho sân xuât). 

3.1.2.2.Tiéndôddulit 

Tien dô dâu tu cûng là môt nhân ta cd ânh huông lôn dên quâ trinh dinh canh dinh 
eu. Nêu tien dô dâu tu hop lÿ sê giûp quâ trinh dinh canh dinh cu nhanh chong on dinh, 
stt dung hop lÿ hôn câc loai tài nguyên và tu da nhanh chong nâng cao mûc sang cho 
nguôi dân. De hieu duc van de, ta xem xét tien dô dâu tu cûa chuông trinh qua câc sô 
liêu sau (bâng 5). Tù sa liêu ô bang 2 cho thây tông dàu tu qua câc nâm cd xu huông 
giâm dan chi co nain cuai cùng tâng lên. Nâm 1993 luông van dàu tu lên den 
570.580.000 dông (chiém 27,5%) và nâm 1997 luong vôn dâu tu chi côn 43.884.000 
dông chiém t' trong 2%. Khuynh huông này là trong dai hop lÿ. Bôi vi ban dàu muon 
thay dôi câch sang và câch sân xuât dôi hôi phâi cd nhûng tâc dông manh, sau da cd thé 
giâm dan tac dông de nguôi dân tti quyet dinh cuôc song cûa ho. Tien dô này vùa dam 
bâo sti thay dôi khi tac dông nhüng dong thoi cûng dam bâo on dinh sau khi tac dông 
ngùng. Riêng nâm 1998, tông van dâu tu lai tâng lên den 508.800.000 dông (chiém 24,4 
%). Dâc biêt nhiing dâu tu này lai dành cho cô sd ha tâng (diên là chu yéu) là tuông dôi 
hop lÿ. Bôi vi sau khi on dinh, cd diên sê giûp cho nguôi dân cd thé tiép cân vôi câc 
kién thdc mai, câch nghi mai trong cuôc sông cûng nhu trong phât trinn sân xuât cûa 
minh. Nhung mot khia canh nào d6 dàu tu này van chua duc su dung cd hiêu qua' vi 
gân nhu nguôi dân ô dây dùng diên chu yeu de thâp sâng chd chua dùng diên cho sân 
xuât và câc hoat dông khâc. Vi vây, cân phi xem xét lai câc yêu tô de kich thich tinh 
chu dông cua nguôi dân làm cho dâu tu cd hiêu qua' lion. 
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Nâm dâu cûa du ân dành phân lôn cho co sô ha tâng và diêu kiên dé phât trién sân 
xuât (nhti dûông giao thông, thûy lôi, trtiông hoc và khai hoang). Nhô vây dà tao ra 

nhüng diêu kiên ban dâu cho quâ trinh dinh canh dinh cti nhti diêu kiên sân xuât, cô sô 
ha tâng, y té giâo duc. Nhûng nâm sau dô tién hành dâu tu câc dièu kiên bô sung. Nhui 

vây, tin dô dâu tu cûa hâu hét cric hang muc là ttiông dôi hôp lÿ, c6 tâc dung bô tro cho 
nhau và loch thich câc hang muc dâu ttï vê sau. 

Bâng 5. Tiên cdô cdâu tir ciia chu'olig trinh dinh canh clinh cu d Hông Ha 
thôii kÿ 1993-1998 

Dan vi tinte: 10001 

Hang muc 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Tông sô 

1. Bâo vê rùng 33.400 53.905 72.355 159.660 

2. Trông rùng 16.292 25.194 75.700 117.186 

3. Chàm sôc rùng 3.104 10.192 13.233 

4. Khai hoang 14.343 27.000 41.343 

5. Lâp vuôn 35.000 12.000 47.000 

6. Chàn nuôi bô 30.038 30.038 

7. Hô cà 35.000 25.000 60.000 

8. Thùy loi 64.181 69.498 133.679 

9. Duômg giao thông 135.000 90.000 225.000 

10. Giéng nuôc 30.000 24.000 54.000 

11. NLiàc tu chây 5.000 153.000 158.000 

12. Diên 300.000 300.000 

13. Truômg hoc 20.000 142.000 262.000 

14. Tru s6 xâ 116.000 116.000 

15. Su nghiêp 120.000 45.000 46.400 29.400 240.800 

16. Thiêt kê quân lÿ 32.292 22.304 15.815 15.780 2.484 28.800 117.475 

Tông kinh phi 570.580 394.043 279.399 278.780 43.884 508.800 2.075.414 

Tÿ trong (%) 27,5 18,9 13,5 13,4 2,2 24,5 100,0 

Nguôn: Ban quân lÿ chuang trinh dinh canh dinh cu. 
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3.1.2.3.KKtqua diiutu' 

Truàng Dai hoc Nông Lâm Hué 

Baing 6. Kêt quai ttâu tu 

Hang muc DVT S6 luong 

1. LÂM NGHIÊP 

1. Giao khoân bào vê rùng ha 3.603,3 
2. Trông mài rùng ha 176,2 

3. Châm sôc rùng trông ha 63,7 

Il. NÔNG NGHIÊP 

1. Khai hoang ha 20,9 
- Dât trông Iùa ha 7,4 

- Dât trông mia ha 13,5 

2. Lâp vuôn hô hô 112 
3. Chân nuôi (bô) con 32 

4. Hô cà h6 40 

III. XÂY DUNG C(C BAN 

1. Thûy loi Ct 2 

- Muong Con Tôm Ct 1 

- Dâp Katê Ct 1 

2. Duông giao thông Km 5 

3. Giéng nuâc Cài 9 

4. Nuôc tu chây Diém 1 

5. Nuôc sach Diëm 8 

6. Diên Hô 115 

7. Truàng hoc m2 160 

8. Nhà giào viên m2 50 

9. Tru sà UBND xâ m2 100 

IV. SU NGHIÊP 

1. Di dân dân hô 57 

2. H6 tro sain xuât hô 57 

3. Hô tro dôi sông hô 152 

Nguôn. Chuong trinh dinh canh dinh cu, UBND xâ Hông Ha 

Qua bang 6 chdng ta thây, viêc dàu tu cûa dtt ân dinh canh dinh cil ô Hông Ha dà 
gdp phàn dâng kê vào sit phât trien kinh té xà hôi nôi chung và cho câc hô du canh du 
cil ndi riêng. Dti ân dà hô trô dôi sông cho 152 hô dân, hô trcq san xuât, hô trô di dàn 
dành cho 57 hô, trông moi dtUc 176,2 ha rùng. Diêu dâng chd ô dây là tuy cô câu dâu 
tu cho câc hoat dông san xuât không ldn nhung btiôc dàu dâ mang lai nhiing két qua cu 
thé vê dôi sông và san xuât cûa nguôi dân. 
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3.1.2.4. Cric hanz ché vii tôn tai 

Tuy dà hinh thành dugc môt sô mô hinh sân xuât nhung không duy tri dugc do 

chua dugc chia trong viêc quân lÿ, hudng dan, giiap dô bà con vè khâu kÿ thuât, giông, 

phân bôn,... 

.-Von dâu tuf cho sân xuât cân liên tue dâc biêt là trong phât trinn rùng. Tÿ lê giïia 

vôn dâu tû cho co sô ha tâng và dâu tu cho sân xuât càn c6 sti nghiên ciau kÿ. Trên thtic 

te ô Hông Ha vôn dàu tu cho sân xuât cô tâc dung lôn (xem bang cd câu dàu tu và kêt 

quâ dàu tu). 

Môt sô càc công trinh dâu tu chûa thüc su quan tâm dên y kiên cûa công dông, 

viêc kêt hôp duc vôi nguôn lao dông tai chô sê tàng tinh ben vûng cûa công trinh và 

tao công ân viêc làm. 

3.2. Chu'ang trinh 327 

3.2.1. Tinh hinh thiic hiên chûong trinh 327 Hông Ha 

Chuông trinh 327 dugc trién khai thtic hiên trên pham vi cal nüôc tii nâm 1993 dên 
nâm 1998. Muc tiêu bao trùm toàn bô chudng trinh là: phû xanh dât trông dôi mii troc, 
giâi quyêt công ân viêc làrn cho lao dông du thùa, nâng cao hiêu quâ kinh te nhâm giâi 
quyêt van de môi trüông, cûng ce, va pliât trinn kinh te xà hôi vûng cao. Chuông trinh 
này düôc thtc hiên theo càc dti ân, clin' yêu theo phûông thdc Lâm - Nông kêt hop, lây 

hô gia dinh làm cd sô kinh te, dông luc dê thtic hiên. Chû du ân là bà dô làm dich vu liai 

dàu cho hô gia dinh nhâm dâm bâo nâng laïc phông hô ben vûng cûa quôc gia, gôp phân 
bâo vê môi truông sinh thâi, giâm nhe thiên tai, cûng cô an ninh quôc phông, sii dung cô 
hiêu qua' dât dai, tùng buôc nâng cao dôi sông và gân loi ich cûa hô gia dinh vôi lôi ich 
quôc gia, gôp phân chuyen dôi co eau kinh te Lâm - Nông nghiêp và hiên dai hôa nông 
nghiêp, nông thôn. 

Nhu vây, muc tiêu cu'a chuông trinh là bâo vê và phât trién rùng thông qua tao loi 

ich kinh tê dôi vôi viêc trông rùng và bâo vê rùng cûa nguôi dân và loai bô dân hinh 
thdc sông düa vào khai thâc và làm can kiêt tài nguyên này. 

* Muc tiêu cûa chuông trinh tai xâ Hông Ha là trông moi và bâo vê tôt vinig rùng 
dâu nguôn sông Bô. Câc mue tiêu eu thé là; 

- Bâo vê duoc rùng phông hô tti nhiên côn lai Ô xâ; 

- Khoanh nuôi và pliât trién tôt câc khu rùng nghèo ô trong khu vue phông hô dê 
dânl bâo tâng dô che phii rùng ô vûng dâu nguôn; 

- Triên khai chuông trinh trông mdi dôi vôi câc vûng dât trông dôi ntii troc thuôc 
khu vtic phông hô. 
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Anh 2: Phû xanh cicit trông cfôi troc: môt trong nhüng nnlc 

tiêu cûa chùung trinh 327 

3.2.1.1. Cric hang muc vii kct quii ddu ti! 

Sô liêu ô bâng 7 cho thây câc hang muc dâu tu dà dâm bao muc tiêu chinh cûa 
chông trinh. Trong câc mue dâu tti thi dàu tu cho lâm nghiêp là 10 'in nhât gôm trông 
mdi, quân lÿ, châm sôc khoanh nuôi và bâo vê rùng. 

Bâng 7. Câc hang mue dàu tui cûa chuiong trinh 327 il Hông Ha 
tif nâm 1993 dên nâm 1998 

Hang muc Dvt 
Khôi 

luong 

Kinh phi 

(triêu dông) 
Tÿ trong (%) 

1. Lâm nghiêp 1.690,060 94,41 

1. Quân Iÿ bâo vê rùng Ha 2.564,3 331,000 18,49 

2. Trông môi (rùng) - 573,5 771,000 43,07 

3. Châm so',ç rùng - 1.667,0 588,060 32,85 

II. Nông nghiêp 42,400 2,37 

1. Kinh tê vuôn hô 10 12,800 0,72 

2. Chân nuôi (bô) con 37 29,600 1,65 

III. Thiêt kê - quân Iÿ du ân 57,500 3,22 

Tong công - 1.789,960 100 

Nguôn: Chuong trinh 327 

Trong câc hang mue dàu tu cho lâm nghiêp, cô trién khai câc câc mô hinh Lâm - 

Nông kêt hop dà dtiia câc loai cây trông cô giâ tri kinh tê cao, htiông dan kÿ thuât trông 
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vit cung cap phân b6n, cho nông dân vay vôn lâp vuôn. Vdi mô hinh này chtiông trinh 

dà dàu tu cho 10 hô trên toàn xà vdi tông kinh phi 12,8 triêu dông chiêm tÿ trong 0,72 

%. Màc dàu tÿ trong dâu tu cho hoat dông trên không ldn nhung dây chinh là câc mô 

hinh dé nguôi dân trong xà hoc tâp, gdp phan giûp nhân dân dàn dân câi tin phuông 

thûc sân xuât, nâng cao dôi sang kinh tê gia dinh và tao thêm công àn viêc làm cho công 

dông. Ngoài ra chuông trinh dâ cho bà con vay dudi hinh thûc dua bô vê cho ho chân 

nuôi, vôi tông sô là 37 con tuong duông 29,6 triêu dông chiêm 1,65% tông kinh phi. 

Song song vdi câc hang muc vê lâm nghiêp và phât trién sân xuat, viêc dàu tü cho 

phât trinn vân hda xâ hôi, dâm bâo dôi sang, stic khôe cûa nguôi dân cûng dugc chu 
trong. Tuy nhiên câc hang muc này deu d dang long ghép vdi câc chuông trinh khâc chti 

không tâch biêt. 

Nhin chung qua 6 nâm tiên hành dâu tu tai xâ Hông Ha, câc hang muc cua 
chuông trinh 327 dà düôc thtic hiên tuông dôi dây dû và hqp lÿ. 

3.2.1.2. Co' câu vôn d à lit 
Nguôn vôn dàu tu cho câc dt.i ân thuôc chuông trinh 327 gôm hai loai: vôn ngân 

sâch và vôn vay không lài. 

Trong hai nguôn vôn trên nguôn vôn ngân sâch là chu yêu (chiêm 97,63 %), côn 
nguôn vôn vay üu dài chi chiêm tÿ lê nhô (2,37 %). 

Bâng 8. Co câu vôn dâu tii' cûa chuo°ng trinh 327 tit nâm 1993 clên 1998 

DVT: Tri 'ii dông 

Tông so Vôn ngân sâch Vôn vay không là 
Chi tiêu 

Sô Long CC(%) Sô luong CC (%) Sô luong CC (%) 

1. Bâo vê rùng 331,00 18,49 331,00 18,94 

2. Trông rùng 771,00 43,07 771,00 44,12 

3. Châm sôc rùng 588,06 32,85 588,06 33,65 

4. Kinh té vuôn 12,80 0,72 12,80 30,19 

5. Chân nuôi (bà) 29,60 1,65 29,60 69,81 

6. Thiét ké- quân Iÿ 57,50 3,22 57,50 3,29 

Tông sô 1.789,96 100 1.747,56 100 42,40 100 

Tj' trong (%) 100 - 97,63 - 2,37 - 

Nguôn. Si liêu tông hop tù câc du ân qua câc nâm 

Theo sô lieu ô bang 5 cho thây nguôn vôn ngân sâch cap chu' yêu dàu tu cho hoat 
dông lâm nghiêp nhu trông mdi, khoanh nuôi, châm sdc, quan lÿ bâo vê rùng, dàu tu 
cho trông mdi và châm sdc rùng trông là 1.359,060 triêu dông (chiêm 77,77 % nguôn 

41 



DUÂN NGH/ËN CÙU QUÀN L T.4/ NGUYÊN Truàng Dai hoc Nông Lâm Hué 

vôn ngân sâch cap). Trong dô nguôn vôn du tu cho khoanh nuôi bâo vê rùng cûng duôc 
quan tâm dâng ké (331 triêu dông chiém 18,94 % nguôn vôn ngân sâch cap). Nhô d6 dà 
g6p phân han ché viêc phâ rùng làm ray và khai thâc gotrâi phép. Nguôn vôn vay 
không lài chu yeu dàu tu cho câc mô hinh Lâm - Nông két hdp, chân nuôi bô và kinh tê 
vuôn. 

3.2.1.3. Tien di) dCtu tu' cllll dit (in 

Hâu hét câc hang muc dèu duc hoàn thành, nhung chüa dûng vdi ké hoach dé ra. 
Tuy nhiên câc hang muc chua duôc thtic hiên hoâc thtic hiên chtia tôt nâm này sé duôc 
bù và bô sung vào nâm sau. 

Sô lieu d bang 9 côn cho thay: tién dô dàu tu cûa du ân qua câc nâm cô st bién dôi 
rô rêt. Nàm 1993 là nâm dàu tiên thuc hiên nên c6 tông vôn dâu tu thap 43,92 triêu dông 
(chiém 2,45 % tông vôn dàu tu qua 6 nâm). Nâm 1994 dàu tu không tâng lên và vân ô 
mtic dô thap, chi chiém 1,64 % vôn dàu tu trong 6 nâm. Trong cd eau dàu tu cho lâm 
nghiêp thi dâu tu cho trông rùng dà bât dàu tâng dông thôi vôi dàu tu châm sôc rùng 
trông cûa nâm trùdc. 

Bâng 9. Tin dô dâu tû ctia chtiong trinh 327 ttf nâni 1993 - 1998 

DVT: Triëzz cône 
Hang muc dâu tu Tông 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Lâm nghiêp 1690,06 20,84 25,17 218,71 225,76 843,91 355,67 

1. Quân Iÿ b/v rùng 331,00 95,32 207,00 28,68 

2. Trông môi 771,00 20,84 21,85 165,76 84,53 478,02 

3. Châm sôc rùng 588,06 3,32 52,95 45,91 158,89 326,99 

II. Nông nghiêp 42,40 12,80 29,6 

1. Kinh té vuôn 12,80 12,80 

2. Chân nuôi (bô) 29,60 29,60 

III. Thiét ké-quân Iÿ 57,50 23,08 4,20 6,43 5,76 11,20 6,83 

Tông vôn dàu tu 1.789,96 43,92 29,37 237,94 261,12 855,11 362,50 

Tj'trong (%) 100 2,45 1,64 13,29 14,60 47,77 20,25 

Nguôn: Sc liêu tông hop tü chuong trinh 327 du ân qua câc nâm 

Trong hai nâm 1995 và 1996 nguôn vôn dâu tu tàng lên mante và cd cau vôn dàu 
tu cua câc hang muc trong nâm dà c6 si thay dôi 16n. Cu thé là nâm 1995 dàu tuf 237,94 
triêu dông chiém 13,29 % nguôn vôn trong 6 nâm, trong d6 lâm nghiêp 218,71 triêu 
dông chiém 91,9% vôn trong nâm. Trong nâm này dti ân cûng tin hành dàu tu dé phât 
trién kinh té vuôn theo mô hinh lâm - nông két hop. Nâm 1996 dâu tu 261,12 triêu dông 
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chiêm 14,6% nguôn vôn trong 6 nâm, trong dô dàu tu cho câc hang mue lâm nghiêp 

chiêm 86,5% và nông nghiêp chiêm 11,3% vôn trong nâm. 

Dâc biêt dâng châ ÿ nhàt là tin dô dàu tu cûa chtïông trinh vào nâm 1997 chiém 
47,77% tông nguôn vôn trong 6 nâm. Dây là nâm mà chüông trmnh dà dây manh phàt 

trinn diên tich rùng trông lôn nhàt tai dia bàn xâ sau khi câc dieu kiên vè cô sô ha tàng 

dà duôc phât trién on dinh môt câch ttïông dôi. Dieu này dà chông tô btiôc di và tien dô 

dàu tu cûa chtïông trinh là rat dâng dan vùa dam bâo dâng muc dich vùa tao dieu kiên 

dd câc hang mue dàu tu cô thé hô tro lân nhau làm cho viêc dàu tù dê dàng duôc phât 
huy tac dung. 

3.2.2. Môt sô tôn tai han chê trong qua trinh thûc hiên chticing trinh 327 & Hônb 
Ha 

>Phtïông phâp tien hành th in trong, vùa làm vùa thû nghiêm là phù hop dôi vôi 

môt chtïông trinh tai vùng cao. Tuy nhiên tôc dô cûa chtïông trinh cô thé düôc thâc day 
nhanh hon nêu cô su nghiên ctîu chuan bi tôt. 

Viêc dàu tu chàm sôc, quân lÿ bâo vê rùng van chia düôc liên tue. Dâc biêt 
chtia kêt hop dtioc van de này vdi viêc giao dât giao rùng lâu dài toi hô nông dân. 

>Côn cô su chông chéo trong công tac quân lÿ. Vi dây là bài hoc mà chuông trinh 
dâ gâp phi nhât là trong bai nâm 1994 và 1995 giûa Hat kiem lâm Alûôi và ban quân lÿ 

Du ân dàu nguôn sông Bô. 

:>Trong phât trinn rùng, kê hoach chàm sôc rùng trông môi và bâo vê rùng môt 
câch chu dâo, cu thé cô nghîa quan trong. 

3.3. Tinh hinh thu'c hiên chuang trinh mia duàng à Hông Ha và nhüng van 
dé tôn tai dât ra cân giâi quyêt hiên nay 

Thtic hiên chtïông trinh mia duông quoc gia, hàng loat câc nhà mây duông dtîoc 
xây dung và theo dô nhièu vùng nguyên lieu duoc hinh thành, phât trién (trong dô cô 
Nhà mây duông Phong An - Thùa Thiên Hué). Tuy hiêu qua kinh te cûa cây mia dôi vôi 
hô nông dân là không thé phû nhân nhung sau khi nhà mây duông Phong An giâi thé 
(nàm 1999) nhiêu van de kinh te xâ hôi cân quan tâm gia quyêt dôi vôi bà con nông dân 
trông mia ô Hông Ha dà dtiôc dit ra. 

3.3.1. Thtic trong son xuât mia chông 6 Hông Ha 

Qua bang 10 chông ta thày diên tich trông mia cûa xà dà tâng lên nhanh chông. 
Nàm 1997 chi cô 4 ha thi dên nâm 1999 dà tâng lên là 29,6 ha trong d6 chu' yêu là sû 
dung dàt hoang hôa và môt phàn chuyên tù dât nuông rây và dât vuôn. Dây là môt xu 
hüông tôt trong viêc sû dung dât dai trong thôi gian này. Song song vôi viêc tâng lên vê 
diên tich thi sân lüông mia cûng không ngùng duoc tâng lên tif 157.8 tan nâm 1997 lên 
1154 tan nâm 1999 ttic tàng 631 tan. 
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Baing 10. Kêt quai trông mia d xâ Hông Ha qua 3 nâm 1997-1999 

hi 
So sành (%) 

tiêu C 1997 1998 1999 
98/97 99/98 99/97 Binh quân 

1. Diên tich (ha) 4 18,6 29,6 465 159,1 740 171,9 

2.Nâng suât (ta/ha) 394,5 350 389,8 88,8 111,4 98,8 99,4 

3. Sain Long (tain) 157,8 651 1154 412,5 177,3 731,3 270,4 

Nguôn: Bâo câo cûa UBND xâ Hông Ha 
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Biéu dô l: Sain lu'gtig mia cüa Hông Ha thôi kÿ 1997-1999 

Bâng 11. Giai tri sain xuât vii thu nhâp tii trông mia ciia cric hô diêu tra 

DVT: 1000" 

Chi tiêu nhôm hô 
GTSX 
(GO) 

IC VA binh quân 

Binh quân 4.225,26 1.693,11 2.532,15 

a.Katu 4.423,08 1.790,84 2.632,24 

b.Pacô 5.173,75 1.958,35 3.215,40 

c.Tàôi 3.060,00 1.230,82 1.829,13 

d.Pahy 3.450,00 1.607,33 1.842,67 

Nguôn: Sô liêu di u tra cûa du ân nâm 1999 

44 



DUÀN NGHIËN CÙU QUÀN L)' TÀI NGUYÊN Trudng Dai hoc Nông Lâm Hué 

Qua dièu tra 60 hô trông mia nâm 1999 cho thây thu nhâp td cây mia cûa câc nông 

hô là khâ ldn. Xét theo nhôm hô thl dân tôc Pacô cd thu nhâp tù cây mia cao nhât 3,2 

triêu dông và thi 2 là Katu, Tàôi và Pahy là thâp nhât (chi 1,8 triêu dông). Nguyên nhân 

chu yèu là do dièu kiên dât dai, mât khâc là do tâp quân sân xuât cûa câc dân tôc cd siï 

khâc nhau trong quâ trinh tièp thu câi mai. Xét theo m k dô thu nhâp thl loai hô khâ giâ 

tri sân xuât mia cao nhât và thâp nhât là câc hô ddi. Dièu này cho th .y diêu kiên t' liêu 

sân xuât và câc nguôn lac cd nghià quan trong trong viêc phàt triée cây mia ô câc 

nông hô. Thông thûông nhûng hô khâ cd tbuân loi hon câc nhôm hô khâc vé dièu kiên 

sân xuât dâc biêt là vôn và nâng hic tièp thu kÿ thuât mdi. 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0 

Khà Trung binh 

DGO OVA 

Nghèo Sôi Loai hô 

Biéu dô 2. Giâ tri sân xuât và thu nhâp tif trông niia theo loai hô 

B ing 12. So sâinh hiêu qui ciia sân xuât mia vôi câc cây trông khâc 

(tinh cho 1 ha) 

DVT: 1.000° 

Loai cây 
Gia tri sân 

lUgn9 IC 

Giâ tri gia tâng 

(VA) 

Mia 17.695,21 6.957,50 10.737,74 

Lûa 6.426,96 411,67 6.015,23 

San 1.272,86 0,00 1.272,86 

Ngô 2.333,79 0,00 2.333,79 

Binh quân chung 6.932,21 1.842,29 5.089,90 

Nguôn: Sô /iêu t/nh toân tù két quâ diéu tra nâm 1999 
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So sânh két qu'a sân xuat gifla câc cây trông chu yéu cula bà con nông dân ô Hong 
Ha thi cây mia là bai cây trông c6 két qu'a cao nhât. Giâ tri VA tinh trên môt ha cây mia 
gâp 5 lân cây ngô va gâp 9 lân cây sân và 1,7 lân cây lia. Tuy thé, chi phi sein mat cho 
môt ha mia lai rat cao, gân 14 lân cây lia, trong khi dièu kiên vé vôn sân mat cua bà 
con nông dân ô xà côn rat han chê. Chinh dây là môt cân tri lôn trong quâ trinh phât 
trién cây mia nôi riêng va cûng là van dé chung trong viêc chuyén dôi cô câu cây trông 
i dia phuông. 

Tuy nhiên, khi nhà mây duông Phong An ngùng hoat dông vào cuôi nâm 1999 thi 
viêc sân xuât mia i Hông Ha cûng bi ngung trê và dât ra nhiéu khô khân cho ngüôi 
trong mia. 

VA (1.0004) 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0 

Loai cây trong 
Biên dô 3. So sành VA giûa cây mia va câc bai cây trong khac 

3.3.2. Nhiing khô khân ctôi vdi nguoi dân trông mia ô' Hông Ha 
Thn trong khi dang dâu tu cho cây mia chua hêt chu kÿ sân mat mà phâi phâ 

bol gây nên thiêt hai vè kinh té. Dâc biêt da sô câc hô vay vôn de':' trông mia giô dây 
không cô nguôn dé trâ nô. 

Thu' hai, môt sô diên tich dât phâi bi hoang do chua chuyén dôi sang cây trông 
khâc duôc hoâc trong môt sô loai cây kém hiêu qu'a kinh té. 

Thé ba,' khi chuyén sang cây trong moi thi thuông gâp phi câc khô khân vé giông 
kÿ thuât, phân bôn, thuôc trù sâu, vôn dàu tu ban dàu. 

Thu tu làm cho nguôi dân thiéu niêm tin vào sân xuat dà gây cho ho tâm lÿ không 
tôt khi dâu tù vào sân xuat dâc biêt là dôi vôi nhûng cây trông mdi. 

Dây là nhûng vân dé bic xic cân dugc su quan tâm thâo gô cua câc ngành câc 
cap. 
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3.4. Ânh huâng cûa câc chuong trinh du àn dên su phât trién kinh té xâ 

hôi và bâo vê tài nguyên thiên nhiên 6 hông Ha 

3.4.1. Ânh hûông dên viêc sit dnng clât dai 

Stu tâc dông cûa câc chuông trinh,, dü ân dà tao ra nhûng bién dôi sâu sac trong 
viêc phât triée sâu xuât và dôi sông cûa nguôi dân, truck hét là stt bién dôi trong cô ciu 
sii dnng dit. 

Bdng 13. Co eau si? dnng dit dai a xâ Hang Ha thài kÿ 1992 - 1998 

Nâm 1992 Nâm 1998 So sành 
Chi tiêu 

So lucng Cd cau So luong Co cau 
98/92 

(ha) (%) (ha) (%) 
(%) 

1. Dât nông nghiêp 126,1 0,68 148,2 0,78 117,5 

1. Trông cây hàng nâm 114,0 0,61 117,4 0,62 103,0 

- Lùa nuôc 10,5 0,06 13,4 0,07 127,6 

- Lùa - màu nuông rây 79,0 0,42 40,0 0,21 50,6 

- Màu 24,5 0,13 64,0 0,34 261,2 

2. Cây lâu nàm 3,4 0,02 19,6 0,10 576,5 

3. Dông cà 8,5 0,05 10,0 0,05 117,6 

4. Ao hô 0,2 0,00 1,2 0,01 600,0 

II. Dât lâm nghiêp 7.674,0 41,26 8.565,6 45,20 111,6 

1. Dât rùng tu nhiên 7.674,0 41,26 7.853,0 41,44 102,3 

- Rùng sàn xuât - - 3.071,0 16,21 - 

- Rùng phông hô - - 4.782,0 25,23 - 

2. Dât rùng trông - - 712,6 3,76 - 

- Rùng phông hô - - 712,6 3,76 - 

III. Dât chuyên dùng 14,5 0,08 16,8 0,09 115,9 

IV. Dât thô Cu 13,1 0,07 14,1 0,08 107,6 

Nguôn: Bào câo cûa UBND xâ H6ng Ha 

Sô liêu ô bâng 13 chi ra rang cô ciu sii dnng dit ô xà Hông Ha trong thôi gian 
1992- 1998 dâ c6 nhiêu biên dôi dâng ké 

Trong nhûng nâm qua mâc diu tông diên tich dit nông nghiêp thay dôi không 
nhiêu (khoâng 17,5 %) nhung trong cd ciu cûa n6 thi c6 sti thay dôi lôn. Trong cd câu 
dât nông nghiêp, diên tich dât nuông rây giâm nhiêu (gin 49 ,4%) côn diên tic°h dit màu 
tâng lên nhanh (161,2 %). C6 nghia, vdi xu huông phât trinn chung cûa dia phüông két 
hop vôi sui tâc dông cûa câc chuông trinh dtt ân viêc dôt rùng làm nuông rây dà giâm 
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môt câch dâng ke. 

Trong cd cdru doit lânz nghiêp cimg cc; sa thay dôi. Trudc ncirn 1992 diên tich rùng 
chia dttdc phûn loai vi vcry myc dich sû dung cilla tùng loai rùng chùa dudc dinh rô, 
dieu này dâ gûrv anh hudiig clén viêc stu dung. Sait khi cd sa tcrc dông cita cric 
chuong trinh dù ân, ccic bai rùng tü nhiên dâ duc phdm loai và-viêc sû dung ci7ng nhu 
bdo vê dâ cd hiêu qua. 

Bên canh d6, côn cô stf gia tâng rât lôn cûa diên tich rùng trông. Tù chô không c6 
diên tich dât rùng trong thl dén nâm 1998 diên tich rùng trong dà lên dén 712,6 ha. Nhô 
d6 diên tich dât trông dôi ndi troc dang ngày càng giâm. 

3.4.2. 1)61 vdi si! phit triên kinh té 

Cùng vdi stt phât trién chung, nhô vào stt tâc dông cula nhiéu chinh sâch , chtiông 
trinh, du ân, kinh té Hông Ha dà thay dôi dâng ké. 

+ Giâ tri sân xuât cûa câc ngành tâng lên nhanh, nhât là ngành trông trot, chân 
nuôi, trông và châm sôc bâo vê rùng. 

+ Viêc khai thâc câc sân phâm phu tù rùng không tâng nhtt trtidc mà cô xu 
huông giâm manh và thay vào dd là trong và châm sôc bâo vê rùng. 

+ Giâ tri sân xuât ngành dich vu tuy côn nhô nhung nâm 1998 dà tâng gâp 3 làn 
so vdi nâm 1992. 

+ Dôi sông nhân dân dà dtide câi thiên môt budc dâng kê. Ti chô thiéu dôi trinn 
miên vôi thdc ân chmnh là sân, dén nâm 1998 nhiéu hô dà dû ân, sô thâng thiéu luông 
thtic trong nâm giâm dan. 

Nhu vây, thu nhâp cûa câc hô gia dinh nông dân dà thay dôi môt câch dâng kee sau 
6 nâm câc chtiông trinh du ân ducic thtïc hiên tai dia phuông. Thu nhâp cûa nông dân 
trong câc ngành sân xuât dêu tâng, dâc biêt là cô câu thu nhâp hop lÿ hôn. Thu nhâp tif 
ngành lâm nghiêp dâ thay dôi theo huông tién bô. 

3.4.3. Tic dông ciia chtiong trinh dén tinh hinh quiin l , bâo vê và phit trien tài 
nguyên, môi trtiông 

Bâo vê và pliât trinn tài nguyên, môi trtïông là môt trong nhûng muc tiêu quan 
trong mà câc chtiông trinh du ân huông tdi. 

Bâng 14 cho chdng ta thây, câc chtiông trinh du ân dà thtic hiên trông moi châm 
sôc bâo vê, quân lÿ rùng trông vdi khôi lûông tüông dôi ldn: trông moi 712,6ha, châm 
sôc rùng trông 659,4 ha. Vdi sô luông dân sô toàn xà chua dây 200 hô, thi dây là môt sti 
co gang ldn cûa dia phtiong. Dièu không kém phàn quan trong ô dây là hoat dông cûa 
câc chtiông trinh du ân cûng nhti nhüng quy dinh vê chinh sâch, phâp luât khâc dà giûp 
cho viêc han ché dâng kê tinh trang khai thâc tài nguyên rùng bùa bài. Viêc khai thâc 
câc sân phâm phu tù rùng cûng duoc han ché, nâm 1992 giâ tri sân mat tù hoat dông 
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này chiém 23,4% trong tông giâ tri sân xuât cûa xà vit dén nâm 1998 con sô này chi' côn 

là 10%. 

Bâng 14. Tinh hinh quân lÿ, biio vê và phit trién tài nguyên rûng5 Hông Ha 
thôi kÿ 1992 - 1998 

Nàm Nâm So sành 
Chi tiêu 

1992 1998 + % 

1. Rùng tu nhiên 7674,0 7853,0 179 102,3 

2. Rùng trông - 712,6 712,6 - 

3. Quân Iÿ bâo vê rùng tr6ng - 573,5 573,5 - 

4. Chàm sôc rùng trông - 659,4 659,4 - 

Nguon. Tông hop bào câo cûa câc chuang trinh du ân dang hoat dông d Hông Ha 

Bên canh viêc phât trién vit bâo vê rùng, câc chuông trinh dti ân dâ giûp ngtïôi dân 
dia phuông sÜ dang cô hiêu qu'a vit bén viing hôn dôi vôi câc tài nguyên khâc nhü tài 

nguyên nüôc, tài nguyên dait nông nghiêp: diên tich nuong ray dâ giâm 50% thay vào dô 

là sti gia tâng vé diên tich lûa nüôc vit diên tich màu tuong ûng là 27% vit 161'/0; tao 
diéu kiên cho 65 hô sû dang nuôc sach, chiém hôn 1 /3 sô hô toàn xâ. 

Nhin chung, viêc quân lÿ, bâo vê vit pliât trién tài nguyên môi trüông cûa xà dà cô 

nhting két qua dâng kê, tao ra môt môi trùông phông hô dàu nguôn ôn dinh, bèn viing. 

3.5. Môt sô bài hoc kinh nghiêm duac rùt ra tu quà trinh thuc hiên câc 
chuang trinh, du àn à xâ Hông Ha 

1. Công tâc tô choc, trinn khai thtic hiên cân phi phôi hop chât chê giûa ban chi 
dao chuông trinh cûa tinh, câc ngành liên quan, câc chu' du ân dé trinn khai thtic hiên 
chuông trinh theo ddng ké hoach, thôi gian và tin dô. Viêc tô chtïc trinn khai câc 
chuông trinh dü ân néu tôt không chông chéo thi công viêc sê düoc trinn khai trôi chây 
và nguôc lai. 

2. G1n loi ich kinh té - xâ hôi cûa ngtïôi dân dia phuông vôi viêc bâo vê vit phât 
trién nguôn tài nguyên thiên nhiên. Diéu này dudc thé hiên rôt rô trong viêc bâo vê, 
trông vit chàm sôc rùng. Cô nhûng thôi diêm chuông trinh 327 chi quan tâm toi viêc 
nâng cao dô che phu' cu'a rùng mà không quan tâm toi 1¢i ich cûa nguôi dân. Kêt qua' là 

nguôi dân van tiép tu.c phâ rùng. 

3. Thùc té cho thaiy, nguôn vôn dàu tu vào sân xuait cô nghïa rait ldn. Tuy nhiên, 
néu duôc kêt hôp hài hôa vôi câc phûc lôi xà hôi diên, duông, trtiông, tram, nuôc sach vit 

sü huông dan, tu vain, kiém tra, giâm sait vé mât kÿ thuât thi hiêu qua mang lai côn ldn 
hôn câ vé mât kinh té - xà hôi 1a-^n tài nguyên, môi truông. 
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4. Viêc tuyên truyèn sû dung giông, kÿ thuât mdi vào sa'n xuât, ba'o vê tài nguyên 
môi truông, pha'i cô tinh phù hôp cao thi mdi duc âp dung rông rài. Dâc biêt de cho 
câc hoat dông này cô hiêu qua' dôi hôi phi cô su tham gia huông dan cûa cân bô kÿ 
thuât cûa câc du àn. Trong khi dôi ngû cân bô qua'n lÿ, cân bô kÿ thuât cûa câc chuông 
trinh du ân côn mông, hoat dông chüa thuông xuyên liên tue dan toi môt sô hoat dông 
cûa câc du ân không duôc thüc hiên dung mue tiêu, dûng tiên dô. 

5. Khi dtia môt chuông trinh, môt du ân, môt mô hinh sa'n xuât, môt cây trông, con 
nuôi vào sa'n xuât pha'i duôc xem xét kÿ ca' vè mât kÿ thuât, hiêu qua' kinh te và dâc biêt 
là thi truông dâu ra vit tinte ben vûng trong moi quan hê hê thông, plia' i duoc sân xuât thi 
diém trudc khi dua và sa'n xuât dai trà. Trành tinh trang sa'n xuât thât bai a'nh dên dôi 
song cûa nhân dân cûng nhti lông tin cûa ho dôi vdi câc hoat dông mdi. Bài hoc ldn nhât 
trong van de này là chuông trinh mia duông, dà dé lai hàng chuc ha dât pha'i bô hoang 
hoàc chuyén sang trông môt sô cây trông khâc nhung châm chap, ton kém, không hiêu 
qua. 

6. Môt sô mô hinh kinh te nông hô 

Tù thuc te sa'n xuât tai dia phtiông cùng vdi môt sô vùng cd dieu kiên tu nhiên 
tuông tu, cô thé dua ra môt sô mô hinh kinh te nông hô cd thé âp dung ô Hông Ha- 

- Mô hinh Nông - Lâm kêt hop: Ap dung dôi vdi nhung hô d gân khu vue sa'n xuât 
lâm nghiêp. Ngoài sa'n xuât nông nghiêp, chân nuôi gia sûc, gia càm câc hô d6 cô thé 
nhân trông và châm sôc 1 - 2 ha rùng và khoanh nuôi bâo vê rùng tu nhiên 10 - 15 ha. 

- Mô hinh Lâm - Nông kêt hop: Ap dung dôi vdi nhung hô cô nguôn lao dông dôi 
dào nhân trông và châm sôc 5 - 10 ha rùng, khoanh nuôi bâo vê 40 - 60 ha rùng tu nhiên 
kêt hop vdi chân nuôi dai gia sûc. 

3.6. Mât sô dé nghi nhâm nâng cao hiêu quâ hoat dông cûa câc chuong 
trinh, du ân 6 Hông Ha 

Thiêt lâp câc moi liên kêt chât ché gil a câc cô quan, tô choc cùng hoat dông 
trên dia bàn, dâc biêt trong công tâc qua'n lÿ tài nguyên rùng. 

Tâng cuông su chia se trao dôi thông tin giû câc chuông trinh du ân cùng hoat 
dông trên dia bàn nhâm cung câp cho nhau nhûng thông tin, kinh nghiêm trong công tâc 
tô chûc thuc hiên câc dtu ân, trânh hiên tuông dàu tu chông chéo. 

Thành lâp câc ban qua'n lÿ du ân cô tu câch phâp nhân và chiu trâch nhiêm ve 
trién khai câc nôi dung duôc bàn giao và quân lÿ cô hiêu qua' nguôn vôn. Càn pli bô tri 
dû cân bô qua'n lÿ dé ho cd trâch nhiêm cu thé vdi công viêc. Bô sung câc phtiông tiên, 
trang thiêt bi quân lÿ nhu xe mây... Hop dông chat ché giüa cân bô du ân vôi cân bô dia 
phtiông. Tâng cuông cân bô khuyên lâm, khuyên nông xuông dia phtiông de truc tiêp 
chi dao dieu hành câc kÿ thuât sa'n xuât, câc công kÿ thuât trông cây huông thuc, 
thuc phâm. 
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C6 ké hoach phân chia trién khai thüc hiên càc du àn phù hop vdi vi tri dia lÿ, 

dieu kiên tù nhiên và phong tue tâp quân cûng nhu tien dô vé thôi gian và quy trinh thtïc 

hiên. 

Trong công tàc quân lÿ và dâu tu vôn cân cô ké hoach cung câp nguôn vôn 

dung thôi gian, dd viêc thuc hiên muc tiêu quan trong cûa chuông trinh duôc hoàn thành. 

Cân tâng cuông vôn vay không lài phuc vu ngành nông nghiêp và cân uu tiên cho nhûng 

vùng châm phàt trinn. Bên canh d6 viêc cho vay phi dùng mue tiêu, dûng dôi tuong, 

dung khôi lùong và dinh mdc qui dinh, trành tinh trang cho vay sai mue dich và dôi 

tuong sé gây ânh huông dén mue tiêu cûa chuông trinh. 

Trong quà trinh dâu tu, dâc biêt là dàu tu cho xây dttng cc) sô ha tùng càn phâi 

dàu tu dût diém, dà dàu tu vào hang mue nào thl càn phâi dàu tu dût diém hang mue dô 

de sôm duôc düa vào sû dung. Trành tinh trang dàu tu kéo dài gây lâng phi và thât thoàt 

vôn. 

Xàc dinh câc hang mue dâu tu hop lÿ, chti vào viêc dâu tti cho phàt trinn sân 

xuât, trành tinh trang thiéu phôi hop giûa câc du àn khàc nhau cùng hoat dông trên dia 

bàn. 

Viêc dàu tu và cap phàt vôn dén hô gia dinh cân phâi duôc kiém tra, xe)n xét 

hô gia dinh cô sû dung dung mue dich hay không và hiêu qu'a cûa n6 nhu thé nào de cô 

biên phàp xû lÿ kip thôi, trành hiên ttuong nhân vôn hoat dông vào câc mue dich khâc. 

Tô choc câc hôi nghi dâu bô, trao dôi kién thtic và kÿ thuât bang phuông phâp 

nôi két hôp vôi làm trên thttc té. Cân phâi giôi thiêu, tô chdc cho nguôi dân tham quan 

nhûng mô hinh, cà nhân tiêu bieu trong sân xuât lâm nghiêp, nông nghiêp tai dia 

phuông. 

> Trong công tàc di chuyén câc hô dên nhûng nôi thua dân, truôc hêt phâi n6i 

chuyên, en dinh tu tûông cho ngüôi dân dông thôi phâi cô chinh sàch tiu tiên dôi vôi 

nhôm hô này, két hop chat ché vôi giao dât, giao rùng, phàt trinn kinh te vuôn dôi... 

nhting không gây ânh huông dén rùng. 

Cân tâng cuông dôi ngû cân bô quân lÿ và cân bô kÿ thuât cd trinh dô düôc dào 

tao chinh qui cho ban quân 1ÿ du àn và dia phuông. Tô choc nhôm hô sân xuât trong 

tùng thôn de ho cùng nhau trao dôi, phàt huy hiéu bit và nâng cao, bô sung kién thuc 

sân xuât cho nhau. 

Thuông xuyên khâo sàt tinh hinh thttc te, dành già và giùp dô câc hô gia dinh 

trong viêc câi tao và bôi duông dIt, xây dung co câu cây trông và con nuôi hôp lÿ dé 

khai thàc triêt dé câc nguôn lue, nâng cao hiêu qua' kinh te, bâo vê cân bang sinh thài và 

giâi quyêt duôc nhûng van de xâ hôi â nông thôn mien 

4. MÔT SÔ VÂN DÊ CÂN TIÊP TUC NGHIÊN CIUU 

Cân tiep tue nghiên ctiu khâ nâng phôi két hop giûa câc chüông trinh dû àn 

cùng thüc hiên trên môt dia bàn. 
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> Nghiên ctiu sti tham gia cûa công dông huông lôi vào tin trinh xây dttng câc 
chinh sâch và trién khai câc du ân. 

5. KÊT LUÂN 

> Hong Ha là môt xà mien nui dâc biêt khd khan, trong thôi gian qua dà cd nhiêu 
chinh sâch, chüông trinh, dtu ân duôc trinn khai ô dia bàn nhâm nâng cao dôi sông kinh 
te xà hôi cho ngüôi dân dia phüdng gdp phân ba'o vê tài nguyên môi trüông và dâ thu 
duôc nhiêu két qua', cu thé: 

> Büdc dâu dâ tao duôc tâm lÿ on dinh, yên tâm sa'n xuât cho dông bào dân tôc 
thieu sô von dâ quen vdi cuôc sông du canh du cit. 

> Dâu tu, ca'i thiên dùôc nhiêu công trinh phtic lôi dâc biêt là trong linh vtic giao 
thông, diên, y te, giâo duc... 

> Gôp phân nâng cao thu nhâp cho ngtiôi dân dia phüông môt câch dâng kê, 
thông qua viêc hô trd sa'n xuât, thông qua chuông trinh mia ditông... 

> G6p phàn làm thay dôi cd câu thu nhâp cûa ngtiôi dân theo huông tich clic nhât 
là trong viêc han ché khai thâc rùng. 

> G6p phân bâo vê tài nguyên môi trüông thông qua viêc trông rùng, han chê 
viêc phât rây bùa bài. 

> Tuy nhiên, câc chuông trinh du ân van côn nhûng han chê, dd là tuy cd de ra 
câc mô hinh sa'n xuât nuung chüa duy tri duôc chdng. Viêc hô trô kÿ thuât sân xuât cho 
ngüôi dân chua duôc chd trong. 
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PHÀT TRIÊN CHÂN NUÔI Ô VÙNG DÔNG BÀO DÂN TÔC ÎT NGUÔI 
KÊT QUA VÀ BÀI HOC KINH NGHIÊM TRONG BA NÂM 

NGHIÊN CL U 1997-2000 Ô XÂ HÔNG HA HUYÊN A LU'ÔI 

Lê Duc Nnoan, Ngô Hûu Toàn, Lê Viïn Au 

1.DÂTVANDÊ 

Hông Ha - xà min nûi die2n hinh cu'a tinh Thüa Thiên-Huê, là nôi cil ngu cûa hôn 
200 hô vdi 90% sô dân là dân tôc thiéu sô (Pahy, Catu, Tà Ôi) sông trên diên tich dât ttï 
nhiên khoâng 14.100 ha, trong dd dât nông nghiêp và dât cd khâ nâng chân thâ gia suc 
chiém tÿ lê 10% (1997). 

Nhiing nâm gàn dây, cùng vdi viêc thay dôi lôi sông tù du canh du cil sang dinh 
canh dinh cü, cùng vdi viêc câm chât phâ rùng, sân bât biffa bài buôc ngüôi dân phâi suy 
nghi dên khà nâng tuf cung câp luông thtic thtffc phâm thông qua con düông sân xuât. 
Ngtffôi dân ngày càng chû dén viêc âp dung tin bô kÿ thuât vào sân xuât, sii dtulg hôp l nguôn tài nguyên dang cd dd tàng sân ltiing cây trông, vât nuôi nhâm xda dôi, giâm 
nghèo dâm bâo cuoc sông. 

Hê thông sân xuât trông trot bao gôm ida can và ltia ntidc, sân, ngô, cây ân qua' vol 
nâng suât và sân luông thâp (Nguyên Minh Hiéu, Nguyên Thi Càch, 1998). Do vây, 
thiêu àn do thiêu lüông thttc là vân dé bic xùc ldn nhât cda ngtffôi dân ô xà này. 

Vé chân nuôi: Sô lieu dièu tra cho thây 92% gia dinh chân nuôi (166 so vdi 180 
gia dinh); loai gia sûc duic nuôi nhiêu là bô (96 gia dinh so vdi 180; 53%), và 73% gia 
dinh nuôi gà. Phàn ldn câc hô nuôi 1 và 2 loai gia sûc, gia càm (68%), rât it gia dinh 
nuôi 4 loai (8%). Diêu này cd nghîa là stff dàu tu cho chin nuôi rât han chê mâc dù nguôi 
dân dà cd nhiêu cô gang dé phàt trién chân nuôi. 

Nguôn thûc ân chân nuôi chu' yêu là thtïc ân tti nhiêu không trông trot nhü co' ttt 
nhiên ô câc vùng dôi bài ven suôi nôi không canh tâc. Qua diêu Ira cho thây nâng suât 
cd tu nhiêu rât th5p, ùôc tinh 3 ha chân thâ (dông cd) mdi nuôi 1 bô hoâc trâu cd khôi 
lüdng 200 kg. Diên tich chân thâ/dông col bi thu hep hàng nâm do trông rùng, trông mia 
hay làm rây nhât là khu vtïc gàn dân cti. Do vây, sô hffong bô giâm nhanh (438 nâm 
1998, giâm côn 300 nâm 2000). 

Thdc àn cho chân nuôi lin khâ phô bién, ph5n ldn là nguôn àn ttff nhiên nhu 
rau riffng, môn và thûc ân sân co d gia dinh nhtff sân, thân chuôi, rau lang, câm 
gao...Nguôi dân không mua thdc ân dé nuôi lon và phtffông thtic nâu chia là phô biên. 
Do tân dung nguôn thtic ân sa--n coi nên ngtffôi dân thây cd nhiêu lii nhuân tù chân nuôi 
lin. Nguyên vong dâu tiên cûa ho là chân nuôi lôn dé nâng cao thu nhâp cho gia dinh. 

5 3 



DU AN NGHIÉN C(!U QUAN L )' TAI NGUYËN Truàng fiai hoc Nông Lâm Hué 

Dieu tra tinh hinh dich bênh cho thây bênh cu'a 1ôn và gia câm xây ra thüông 
xuyên, trong dd câc bênh truyén nhiém thüông xây ra theo mùa (thâng 8-9 và 2-3) do 
lây lan tù bên ngoài. Chtta cd mang lüdi thû y xà nên công tâc tiêm phông và diéu tri 
bênh chüa tôt gây moi lo cho ngüôi chân nuôi. 

Giông gia sûc nôi là chu' yêu: bô vàng, lôn nôi cd nâng suât thâp, vi du lôn nuôi 
hôn 1 nâm vdi khôi lüông trung binh 35-60 kg. Lôn con giông phi mua tù A Lüdi hoc 
tù Binh Diên mang lên nhüng chât lüông kém, de mâc bênh vit dâ cd nhiêu gia dinh nuôi 
trong vài tuân dà bi bênh và chêt. 

Chân nuôi lôn thit dà tôn tai lâu ô Hông Ha düdi hinh thtic nuôi qu .ng canh: th . 
rong là chu yêu. Lôn tü tim lây thtic ân và ngüôi nuôi chi cho ân thêm khi cd sân phâm 
thùa (sân phâm phis, thâi bêp..). Lôn dtîoc giêt mô khi cd le lac, dâm cadi... Phüông thtic 
này Bang düôc câi thiên dan: Bân chân thâ nhô cd giao lüu vdi câc nôi khâc. Hiên nay 
môt sô gia dinh chuyen sang phüông thdc nuôi nhôt. Mâc dù chân nuôi cd tif lâu nhtf 
vây nhung ngtiôi dân it hieu bit vé kÿ thuât, thé hiên: Không biêt câch cho ân dinh 
ltiong, không bit phât hiên bênh, pliât hiên dông duc, không y thâc nuôi thâm cash... 

Cd thé tdm tât nhüng khd khan và giâi phàp dé phât trién chân nuôi dttdi dây. 
Thông tin này thu thâp tù dieu tra cd sü tham gia và bào cào tông két hàng nâm cûa xâ 
Hông Ha. 

Khd khân GMi pluie & xiu t 
Bênh tât Dào tao càn bô thû y, tâp huân 
Thiéu thûc ân co chât lüong Phât triée nguôn thiic ângiàu protein 
Thiêu biên phâp chân nuôi Tâp huân 
Giông kém và không chu' dông Xây dung vàng cung cap giông 

2. MUC TIÊU NGHIÊN CUU 

Muc tiêu lâu dài là: Tim giâi phâp thich hôp cho pliât triée chân nuôi ô tiïng hô gia 
dinh nhâm nâng cao thu nhâp. 

Muc tiêu eu thé: 

Xâc dinh giông gia sac, gia câm và phüông thtic nuôi phù hôp dieu kiên tai 
chô. 

Gidi thiêu môt sô giông cây làm thûc ân dé pliât trién chan nuôi. 

Tim phüông thdc chân nuôi Idn ben vi ng dôi vdi công dông dân tôc thiéu s6. 

3. PHU'ÙNG PHAP 

Trong quâ trinh tien hành dé tài, chûng tôi dà sui dung nhiêu phüông phâp tiêp cân 
khâc nhau, trong dd phüông phâp cd su tham gia 1à chu' yêu. 
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Phlidng phâp nghiên cû'u c(; su' thani gia (Participatorv Research): Phuông phâp 
nghiên ctïu cd su tham gia duôc stt dung trong sut thôi gian nghiên ctiu và thé hiên: 

Büôc mât, trao dôi và chia sé thông tin.Nguôi dân dua ra nhitng khô khân, thuân 
loi vê chân nuôi trong câc cuôc phông van câ nhân cûng nhtï nhôm. Cân bô nghiên ctiu 
và nguôi dân cùng phân tich câc khô khân trong chân nuôi và cùng tim giâi phâp. 

Buôc hai, tham gia thu thâp sô liêu. Khi tien hành thi nghiêm nguôi dân ghi chép 
sô liêu nhü loai và lüông thtic ân hàng ngày, phât hiên bênh tât, dông duc cita Ion... 

Budc ba, dtïa quyêt dinh. Tham gia dtïa ra câc quyét dinh. 

Phücing phûp diêii Ira nhanh vù clièu Ira cd su Chan, gia (RRA, PRA): Thông tin 
thd cap và bâng câu hôi dâ duoc sû dung; thu thâp thông tin thti cap: Nhâm thu thâp 
thông tin vé sô luông dàn gia suc, gia cam. Nguôn thông tin tù UBND xâ là chu yeu. 
Nguôn này cd trong câc nâm 1995, 1996, 1997. Ngtïôi cung cap thông tin chu yêu là 
Ông chu tich xâ và Ông ûy viên plut trâch Nông nghiêp. Phông van câ nhân, nhôm va 
hop nhôm, quan sât truc tiêp, vé bân dô... 

Phüdng phcrp chuvên ngcmh: Nhtï do dêm, cân truc tiêp... 

Nhôm s6 thich : 

Nhôm sô thich duc thành lâp trên cô sô quan tâm và mong muôn cua tùng cà 
nhân. Hai nhôm sô thich dà duôc thành lâp: Nhôm chân nuôi Ion thit và nhôm chan nuôi 
Ion nii. Môi nhôm cd quy dinh riêng vê lich sinh hoat, nôi dung sinh hoat và cu nhôm 
truông. Thông thüông câc nhôm hop dinh kÿ hàng thâng de trao dOi kinh nghiêm chân 
nuôi và dânh giâ hoat dông cua oing thành viên ho 1c tham du tâp huân kÿ thuât ... 

Chon hô tham gia nghiên cru 

Câc nhôm hô chân nuôi dà duoc chon de tham gia nghiên cdu. Hô duôc chop phâi 
thoâ mân càc tiêu chi do nhôm nghiên cuu cùng UBND xà nêu ra nhtï cd kinh nghiêm 
chân nuôi, cd trdch nhiêm và nhiêt tinh, cd lao dông và dat dai. 

4. KÊT QUA 

4.1. Thts nghiêm câc giong co 

Lÿ do: 

Diên tich dông col ngày càng giâm và xa dan do gia tâng viêc trông riing, tâng 
diên tich khoanh nuôi, bâo vê rùng và mô rông dat sân xuat nông nghiêp, dâc biêt là 
trong mia. Diên tich dông co' nâm 1998 chi côn 10 ha, binh quân cd 53 con trâu bô chân 
thâ trên 1 ha dông co'. 

Thiêu câc bai cây thtic ân cd giâ tri dinh dttông cao. Su xdi môn dat, su lan ât 
cûa co tranh, su giâm dap cûa trâu bô, su gâm kiêt câc cây co' ân ducie cua gia stic làm 
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Ânh 3. Cô Sivlosanihes guianensis CIAT 184 du c lrôrng dê lkmt thtk Gn cho gin si c 

cho nâng suât và chat luing cu'a dông co ngày càng thâp. Thi.ic àn cho chân nuôi lin dôn 
diêu, chu' yêu là sari, thân cây chuôi và là rang. Xà chia cô biên phâp cai tao dông co' 

cûng nhü sân xuât, chê biên thûc ân cho gia sûc gia câm môt câch hûu hiêu. 

Viêc chu' dông cung cap du' sô lûong và chat lûong thiic ân không nhûng gôp 
phân phât trién ngành chân nuôi môt câch bên vüng mà côn bâo vê duoc câc rang trông 
môi và câc vùng trông hoa màu trânh khôi sçi giâm dap, phà phâch cûa trâu bô. 

Kêt qua: 

Dà thu' nghiêm 6 giông col bô dâu và 3 giông hôa thâo trên 11 hô gia dinh 

Nhùng loai col trông thi nghiêm là nhûng bai co' cô giâ tri dinh dtiông cao, dê 
trông, dé thu hoach, it hoàc không cô sâu bênh hai, khâ nâng tâi sinh manh, nâng 
suât tüông dôi cao, thich nghi trong diêu kiên dât dai và khi hâu thôi tie-t cûa xâ 
Hông Ha, huyên A Llïôi, tinh ThÙa Thiên Huê. 

Nông dân tham gia thu' nghiêm sô bô dânh giâ rât cao quâ trinh thiêt lâp ciuig 
nhu quâ trinh sinh trtlông và phât triée cûa câc loai cây thi nghiêm. 

Câc hô tham gia thii nghiêm dà dânh giâ bang phtïing phâp dânh giâ cho 
diem tông hôp theo nhiêu tiêu chi và cô kêt qua' ô bang 15. 

Mâc dù câc giông co' tô ra thich hôp nhung do chân nuôi trâu bô không phât 
trién nên không gia dinh nào tiêp tuc mô rông. 
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B ing 15. Bânh gin cûa nông dân vê câc giông co' 

Giong 

Chi tiêu 
Sô1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dêxûlÿhat 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Dê gieo trông 9 10 10 10 10 10 9 9 9 

De moc 10 8,2 8,5 9 9,3 9,3 10 10 10 

Tÿ lê moc 10 10 4,6 9,1 10 10 9,1 6,3 6,6 

it sâu bênh 9,1 10 10 8,4 6,3 5,8 6,7 6,6 6,4 

Ra hoa keet hat - - - - 5,3 5,3 9,2 9,5 9,5 

Tâng chièu cao 8,4 9,1 7,3 7,3 8,4 9,1 8,4 6,7 8,4 

Tâng sô là 8,5 8,7 6,5 6,8 9,1 8,4 9,5 8,7 9,5 

Tâng s6 cành 7,4 5,2 5,2 6,3 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 

Khâ nâng tài sinh 9,2 - - - 10 10 10 10 10 

De thu cât 9,2 - - - 8,2 8,2 10 10 10 

Nâng suât tuai 10 - - - 10 10 10 10 10 

Diém binh quân 9,2 8,9 7,8 8,4 8,8 8,7 9,3 8,9 9,1 

Xêp loai 1 2 6 5 3 4 1 3 2 

Ghi chû 

1. S.guianensis CIAT 184 2. G.sepium OFI 84/92 3. L.leucocephala 

4. F.macrothylla 5. C.pusbescens CIAT 438 6. C.brasialinum 55698 

7. P. maxinum TD 58 8.B. decumbens CIAT 606 9. A.gayanus CIAT 621 

4.2. Thû nghiêm nuôi vit 

Gidi thiêu giông vit bau cho 10 hô (moi hô 10 con). 

Vit phât trién tôt. 

Nhiêu hô muôn nuôi vit dé nhung không cd kêt qua'. 

4.3. Kÿ thuât chân nuôi Ion 

Cliâii nuôi lohz nuii 

Két qua" vè sinh truâ/ng. 10 gia dinh dûgc cap Ion nâi (1 con/gia dinh). Lqn cd trong 
lüông ban dâu là 10-12 kg, sau 6 thàng nuôi cd khôi higng binh quân 37 kg, thap 
hôn nuôi ô vùng dông bang (45 kg). Lÿ do: Nuôi vdi müc âp>thâp (<1 kg vât chât 
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khô/ngày) vit thiêu dinh dùông chu' yêu là protein vi nguôn thdc ân chinh là rau 
khoai lang, khoai môn, chuôi, sân, rat it câm, gao và không cd thdc ân dam (bôt câ, 
tôm,tép, câ tap..). Tuy nhiên, dânh giâ cu'a nông dân cd khâc nhau: Anh Quyêt, 
Vuông, Kim cho rang lôn ldn nhanh, ân tôt hôn so vdi Ion nuôi trtidc dây. Môt sô 
gia dinh cd dânh giâ khâc nhu Ion châm ldn (dit nhon, bung to..). Nguyên nhân là 
do cd sti khâc nhau vê sti châm sdc, nuôi dtiông cûa câc gia dinh da-^n dên khâc nhau 
vê tâng trong. Nhiêu gia dinh cd nghi râng Ion cûa du ân không càn cho in nhiêu 
cing ldn nhanh. Hôn nia, Ion ô 2 gia dinh cd tâng trong thap nhat (trong luong 25 
kg) ngoài nuôi duông kém ra côn cho thâ rong. 

Mât sô chi tiëz/ vè sinh sân (bang 16). Câc chi tiêu sinh sân cûa Ion Mdng Câi nuôi 
tai Hông Ha dêu thâp hôn chi sô chung. Nguyên nhân chinh là nguôi dân không bit 
pliât hiên dông duc dé phôi giông kip thôi, không biêt châm sôc lôn con trong kÿ bd 
sua. Tuy nhiên trong sô câc hô này thi Anh Kim, Quyét vit Quÿnh Hôn cho kêt qua 
tôt nhat: Binh quân 12 con dé ra, 8 con côn sông dên cai suit và cd khôi hidng xuat 
chuông 7,5 kg. Hiên nay dàn lon nâi chi côn 3 con vi khô khân trong viêc phôi 
giông chu yêu là không cd Ion duc. Ngtiôi dân mong muon cd lon duc ngoai nhting 
chüa tim ra giâi phàp châm sôc nuôi düông, vi du, ai là ngtiôi nuôi, ai trâ công va 
tra bao nhiêu... 

Bang 16. Môt sô chi tiêu sinh sân ciia lin nâi tai Hông Ha 

Chi tiêu Hông Ha Chung* 

So nài theo dôi, con 7 

Tuôi phôi giông lân dàu, ngày 450 150-170 

Khôi luong phôi làn dàu, kg 50 40-50 

Sô con dé ra, con 10,3 11-13 

S6 con cai sûa, con 7,3 10-12 

Trong luong cai sûa, kg 5,3 7-9 

Sô ngày nuôi con, ngày 60 45-55 

Sô lûa dé/nàm, lûa 1,0 1,9-2,2 

* Tông hop sô liêu cùa nhiêu bào cào. 

Chân nuôi luii thit 

Khâ ndng tâng trong Kêt qu'a theo dôi vê khâ nâng tâng trong cûa lon thu' nghiêm 
duoc thé hiên ô bang 17 và 18. Lon tâng trong châm so vdi nuôi binh thuông do 
thiêu thdc ân. Diêu tra cho thay Ion chi duoc ân khoâng 1-1,3 kg thdc ân vdi mtic 
protein 7-9% tù câm gao, gao, rau rùng, khoai môn...Không cd sti khâc nhau vê khâ 
nâng tâng trong giüa nhôm hô nuôi 2 con và 1 con, chdng tô nâng laïc chân nuôi cita 
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hô không bi gidi han 
b ii sô hiong gia suc. 
Tât nhiên, sinh truông 
cûa nhôm Ion lai F, tôt 
hôn nhiêu so vdi ldn 
nôi trong cùng diêu 
kiên nuôi (tâng trong 
250g so vôi 
150g/ngày). Tÿ lê chêt 
quâ cao (27-45%) vi 

lin thiêu ân và không 
phât hiên bênh kip thôi. 
Lôn nôi chêt nhiêu hôn 
Ion lai F, (45% so vdi 
30%), cô thé do giông 
lin nôi mua tai dia 

Truàng Dai hoc Nông Lâm Nuë 

Anh Xuông. Gia dinh anh Xuông dâu tu rât 

nhiêu cho chân nuôi Ion, gà và câ. Trudc dây anh dà 

nuôi 1 Ion nâi và sinh sân tôt nhung không bân dtioc 

Ion con vi trong công dông không cô ai mua nên anh 

bân câ me 1ân con. Dtioc dû ân câp 1 Ion nâi gia dinh 

hêt sic châm sôc, nuôi duâng tôt. Do düôc t.p huân 

nên anh dà bit phât hiên Ion dông duc và bâo dé phôi 

giông kip thèi. Lon phôi luc 200 ngày tuai vdi khôi 

luông 45 kg. Sô con dé h a dàu 13, nhung do Ion me 

bi bênh khi con 6 ngày tuôi nên khi cai sita chi' côn 10 

con vdi khôi lùông binh quân 7,5 kg. Gia dinh anh 

Xuông muôn mua thêm 1 Ion nâi Mông Câi trong 

nâm nay. 

phuông không sach bênh và chêt sau 4-5 thâng nuôi. 

Bâng 17. Khâ nâng tâng trong cûa 1q n nuôi trong diêu kiên nông hô xà Hông Ha 

Chi tiêu Hô nuôi 2 con 

F1 (MC x DB) Lqn nôi 

Hô nuôi 1 con 

F1 (MC x DB) 

11 11 9 

Khôi ludng ban dâu, kg 10,8 (8,6-13,9)* 6,6 (5,0 - 7,4) 11,4 (9,4-12,7) 

8 6 6 

81,3 (50-130) 47,2 (30-60) 80,7 (48-120) 

278 

253 

270 275 

151 251 

500-600 300-350 

* Trong ngoàc don là khôi luong nhà và lôn nhât 

Nàng suât chân nuôi ô nhïing hô cô kinh nghiêm chân nuôi cao hôn hô chùa nuôi 

nhung dâ dtioc tâp huân (bang 18).Truông hop chi Lan chüa nuôi lôn lân nào nhüng tiép 

thu tâp huân tôt nên dâ nuôi Ion tôt hôn câc hô khâc. 
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Bâng 18. Ânh hûông kinh nghiêm nuôi dên tâng tong 
cûa lon F1 (MC x DB) 

Chi tiêu Hô cô kinh nghiêm Hô không cô kinh nghiêm* 

Khôi Iuong ban d'au, kg 11,3 11,3 
Khôi luang két thûc, kg 93,9 66,5 
Thôi gian nuôi, ngày 271 

Tàng trong, g/ngày 308 254 

212 

Hô chua nuôi lan lin nào 

Gidi quyét thtéc rïn 

Thùc ân dành cho chân 
nuôi lôn phu thuôc vào tiêm 
nâng cûa môi nông hô, sô 
luong và chûng loai thdc ân 
cho Ion (xem phu luc) cd ski 

khic nhau giûa cic gia dinh. 
Phan ldn nguôn thùc àn 1ay tù 
dia phuông nhu rau khoai lang, 

Chi Lan - Nhdm trtiông nhdm chân nuôi 
lôn thit. Chi chua cd kinh nghiêm chân nuôi lôn 
nhüng dl.iôc tham gia tâp huan nên dà mua 1 bao 
thtic ân bô sung. Két qua' là lon tâng trong tôt. Sau 
3 thing nuôi dat trên 45 kg, bin vdi gii 500.000 
VND. 

là khoai môn, cim, sân, rau rùng... Môt sô gia dinh dà mua gao dé nau cho Ion, môt gia 
dinh mua thùc ân công nghiêp dé nuôi Ion vào 2 thing dâu. Ndi chung, luong và chüng 
loai thùc ân cho 1ôn phu thuôc vào sti dâu tti cûa tùng gia dinh. 

- Cic hô khi (Quuÿnh Lân, Xuông, Vùông, Kân Luc) cho lôn ân nhûng thtc ân 
tinh bôt nhiêu hôn, binh quân cho ân 1 Ion gao/con/ngày (0,25kg gao/ngày/con); 0,2 kg 
câm, 0,5kg sari tüôi/ngày, rau câc loai 2kg/con/ngày. Ùdc tinh lùong dinh dudng ân vào 
hàng ngày khoâng 10 MJ ME và 50 g protein, thap hôn nhiêu so nhu câu (24 MJ và 200 
g protein). 

- Câc hô nghèo (nhiing hô côn lai) cho Ion ân thùc ân tinh bôt it hôn, binh quân 
cho ân 0,3kg câm/1ôn/ngày, 0,5kg sân/ngày và rau câc loai 2 - 3kg/con/ngày. 

Dieu dâng quan tâm là mâc dù luong chat dinh duông ghi lai duôc rat thâp nhùng 
Ion vân tâng trong và cd thé cd lài. 

Bênh và phônb tri bênh 

Thùc te, bênh xa'y ra nhièu và theo mùa. Do không biêt phit hiên bênh dé dièu tri 
kip thôi nên nhiêu gia sôc chêt. Tÿ lê chêt cûa Ion nii lên dên 40%, côn Ion thit 35-40% 
tuÿ giông Ion. Nhu vây, dôi hôi phài cd mang lùdi thù y thât tôt dé gia'm tÿ lê Ion chêt 
ngùôi dân moi yên tâm chân nuôi. 

Trong qui trinh dieu tri ngùôi dân dà sü dung nhiêu bài thuôc cô truyên và cd hiêu qua. 
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Ânh 4. Lon ncii M6ng crli Vil con lai F 1 (MC x DB) 

Hi?u qu(i kinh té 

Tong thu tù 
chân nuôi Ion nâi binh 
quân 1.004.300 
VND/lûa dé (cao nhât 
1.330.000 VND, thâp 
nhât 500.000VND). 
Chi phi cho nuôi lin 
nâi không dtiôc xâc 
dinh cu thé nhting 
nhiêu ngtîôi cho biêt là 
chi phi này không vüôt 
quâ 50% tông thu. Nhti 
vây, môt hia Ion nâi 

(nêu nuôi tôt thi cho 2 

hia/nâm) thu lài khoang 
500 ngàn VND tüông 
düông vdi giâ 400 kg 
thôc (thu trên 2.000 m2 

Quÿnh Vu'ong. Gia dinh anh cô khoâng 5000 m2 

dât vtïôn nhà, cô 3 ao nuôi câ, 2 con bô và vüôn cây ân 

qua môi trông. Nhûng nâm trtïôc dây anh cô nuôi Ion thit 

nhting rât châm Ion, thtiông nuôi 1 nâm nhüng chi' bàn 

düôc 300-400 ngàn dông (Ion nâng 35-40 kg). Sô tiên dô 

d' chi phi cho ân uông vit sâch vô cho con anh. Thâng 3 

nâm 2000, anh nuôi 1 Ion lai F, (do dü ân mua gitip), sau 

10 thâng nuôi dat 100 kg và bân dtiôc 820 ngàn VND. 

Hàng ngày anh pliai mua gao (1 Ion= 250g), thtic ân khâc 

nhti sân, rau thi tti tùc. Sau khi trù chi phi Ion giông (150 

ngàn VND) vit mua gao (khoâng 225 ngàn VND) sô tièn 

thu düôc 445 ngàn VND. Anh dâ dùng sô tiên này mua 1 

TV màu dà sû dung. Anh muon nuôi tiép Ion nâi vit Ion 

thit. 

diên tich canh tâc lûa nüôc).; 

Dôi vcdi Ion thit, tông thu binh quân 607.000 VND/Iôn (cao nhât 1.300.000 và 

thâp nhât 250.000 VND). Phàn chi phi cho chân nuôi lôn thit düôc tinh toân sô bô bao 

gom chi phi mua giông Ion con, mua thdc ân bô sung, mua gao ... hêt 70% tông thu, nhti 

vây nuôi môt Ion thit lài khoang 180 ngàn VND. Tuy lâi không lôn nhüng nguôi dân rât 
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thich nuôi Ion vi ho cd khoâng thu lân cùng hic dé mua sâm nhing thti nhiêu tin mà ho 
không thé cd duc tÙ câc hoat dông khâc trong sân xuat nông nghiêp. 

4.4. Dành già tâc dông cûa du ân phât trién chân nuôi ton 

Tô;cht?c 

Thành lâp nhôm sd thich là cô hôi cho ngùôi dân tham gia tich cüc và cd loi 
nhat. Thtuc té, ngoài hai nhôm chân nuôi ra côn cd câc nhôm ltia, sari, Iàm vuôn...hoat 
dông tôt và hiêu qua. Thông qua nôi dung sinh hoat cûa câc nhôm mà nâng lue cûa công 
dông và tùng thành viên dùôc nâng lên vi nhti nguôi dân dâ tim thuôc chia tri khi lin bi 
bênh, tù chon lin con giông...Hiên tai, xà dà tô choc câc nhôm sô thich vê trông tiêu, 
trông dtia cho nhôm hô mdi vào vùng khai hoang. 

Nûng cao nâng ltïc ccîng dông 

Nhing ngtfôi tham gia chân nuôi dêu ndi rang ho cd thé giai quyêt câc công viêc 
cd liên quan dén chân nuôi nhtu viêc tim kiém con giông, tim nguôn thic ân và chê biên. 

Thé hiên, chi Kân Xtting, anh Quÿnh TrÔi sau khi bân lin xong thi tu tim mua 4 
Ion con giông dé nuôi tiêp. 

Tai xà dà tô choc dich vu thui y cung cap thuôc tri bênh cho gia suc. 

Kinh nghiênz chân nuôi 

Thông qua câc dot tâp huan và thtic té chàn nuôi trong 2 nâm ô tùng hô, câc 
thành viên dà tich luÿ dtidc kinh nghiêm nhti phât hiên gia suc dông duc, bênh tât, cho 
Ion ân dinh lttong... 

Ciii thiên thu nhzûp 

Rô ràng rang nhô cd chân nuôi mà cd cau thu nhâp cûa gia dinh thay dôi. Ho cd 
khoan tin càn thiêt dé mua sâm nhing thii dât tian trong gia dinh. 

Nâing cao nhCin thttc 

Chi Kân Xûong. Nhà chi cd 5700 m2 dât vttôn, dà 
trông mia nhüng không ai mua nên bi mâc no tin cûa 
ngân hàng khoâng 5 triêu không cd khâ nâng chi trâ. Chi 
muon nuôi Ion nhtfng không ai htfdng dan kÿ thuât. Dit 
ân hô trd kÿ thuât và con giông tôt nên chi rat phan khôi 
dâu tù thdi gian nuôi Ion. Nuôi 11 thâng, bân düoc 1 triêu 
VND, chi dà mua 2 lin con hêt 250 ngàn nhung bi sông 
chuông. Chi mong cd Ion con tôt dé mua lai và mong 
duc hudng dân kÿ vê kÿ thuât cho ân. 

Nâng cao nhân 
thtic cûa công dông 
thông qua hai lôp tâp 
huân, môt dot tham 
quan, hôi thâo và trao 
dôi kinh nghiêm. Tip 
huân làn môt. Viêc tâp 
huân vê kÿ thuât chân 
nuôi Ion nâi và kÿ thuât 
û silô sân cu làm thtic ân 
duic tiên hành 1 ngày 
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trtiôc khi câc hô nhân Ion (kèm theo danh sâch vit nôi dung tâp huân). Phân lôn nhûng 
ngtioi tham gia tâp huai dà hiéu rô hon vè câch chân nuôi lin nâi vit che bien sân nhtïng 
chüa âp dung vi không co sân làm thtic ân gia suc. Nguôi duoc tâp huân phân lôn là 

nam(>80%) mà ho không truc tiép tham gia chân nuôi nên co thé hiêu qu'a thâp. 

Tâp huân lân hai: Nhom nghiên ctiu hudng dan quy trinh nuôi düông và châm 
sôc lon thit qua câc giai doan, dông thôi hhông dan câch ghi chép luông thtic ân hàng 
ngày và câch theo dôi câc chi tiêu cân tim hiéu. Sau dot tâp huân dâ cô 3 gia dinh û sari 
nuôi lin. Sô hô côn lai dôi vu thu hoach sari nâm nay moi tien hành. 

Hôi thâo: Hôi phu nû xà dà tô chtic hôi thâo chuyên de vê nuôi lin thit, thành 
viên tham gia là câc phu nû xà. Nôi dung bao gôm vai trô, loi ich vit si.[ cari thiét phâi 
phât trién chân nuôi, nhûng kho khân, tiêm nâng trong chân nuôi Ion. Hôi nghi dâ de 
nghi vôi dü ân thành lâp nhôm chân nuôi lon thit phi phât trién chân nuôi, nhûng khô 
khân, tièm nâng trong chân nuôi Ion. Hôi nghi dà de nghi vôi dit ân thành lâp nhôm 
chân nuôi lôn thit do hôi Phu nû xâ chu tri, gôm 20 chi phu nû cô cùng sô thich. 

4.5. Dành già cûa nguài dân vè chân nuôi Ion 

Vdi nguôn thtic ân tai chô vit vôi mue sang hiên nay cûa ngüôi dân Hông Ha, 
niôi gia dinh co thé nuôi tù 1 - 2 con lôn thit bang phuông thttc nuôi tân dung nhu là môt 
hinh thtic tiét kiêm và lây phân su dung cho cây trông. 

Lon tâng trong nhanh hon nhiêu so vôi câc Ida lôn mà nguôi dân dà nuôi trtïôc 
dây. Nhô ngüôi dân chû hon dén nuôi dùông, châm sôc và büôc dâu âp dung môt sô 
khâu kÿ thuât trong chân nuôi lôn nhu: chuông trai, tiêm phông, tây giun, vê sinh gia 
sûc... 

Giông lon lai F, (DB x MC) tô ra thich hop vôi dieu kiên ttt nhiên vit khâ nâng 
nuôi duông cua ngüôi dân tai Hông Ha. Trong dieu kiên nuôi dtïông nhu nhau thi khâ 
nâng tâng trong cua Ion lai cao hon Ion nôi. 

Chàn nuôi lin nâi dôi hôi 
phi cô kinh nghiêm vit dàu tu 
thôi gian cûng nhu kinh phi mua 
thde ân bô sung. Nguôi dân rat 
thich nuôi lon nâi vi co hiêu qua' 

kinh te cao vit de bân Ion con 
nhung cari trô giùp kÿ thuât phôi 
tinh và phât hiên lon dông duc. 
Lon nâi Mông câi thich hop vôi 
dièu kiên tu nhiên cûng nhu kinh 
te ô vùng nui. 

Môt sô khd khân trong 
chân nuôi lon mà ngüôi dân dang 

Anh Quÿnh Trot. Mong muôn nuôi lon tÙ 

lâu nhung không ai chia se kinh nghiêm. Duoc sti 
hô tro cûa du ân, gia dinh anh nuôi 1 lon F, trong 
9 thâng ban duoc 500 ngàn VND. Mâc du thu 
nhâp chtia nhiêu nhùng dà cho anh bài hoc kinh 
nghiêm nuôi ]on. Anh dà mua 2 ton con het 250 
ngàn VND de nuôi tiêp. Anh mong co lup tâp 
huân kÿ bon vê kÿ thuât nuôi ion. Theo anh thi, 
trong khi tâp huân phâi nôi rô khâu cho ân hàng 
ngày vôi don vi do ltiàng mà ngüôi dân quen sù 
dung, tâphuân kêt hop vôi thtic hành. Arth cûng 
mong co can bô kÿ thuât giûp dô khi cân. 
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gâp phâi hiên nay là: 

- Không cô câc nguôn thdc ân giàu protein tai dia phuông. 

- Thieu vôn dé dàu tu nguôn thdc ân chân nuôi. 

- Không nâm duôc câc phuông phâp ché bien nhàm sii dung hiêu qu'a hôn câc 
nguôn thdc ân và phu phâm tù ngành trông trot sari co. 

- Chüa nhd duôc quy trinh kÿ thuât nuôi duông và châm sdc lin thit. 

- Không chu' dông giông tai ch â. 

5. BAI HOC VÊ NGHIÊN Cl1U CO SU THAM GIA 

5.1. D6i tuong tham gia 

Tuÿ muc dich hoat dông mà chou do-'i tuong tham gia phù hop, phâi là nhûng 
nguôi thuc sit yêu thich công viêc. Xuât phât tù nhu càu cu'a công dông mà tâc dông 
thông qua viêc chon nhùng giâi phâp tôi ùu. Dông thôi, trong quâ trinh thtïc hiên câc 
giâi phâp nhàt thiét phi cd su tham gia cûa nguôi dân. Dây chinh là yêu tô da' m bâo cho 
sit nhân rông két qua' nghiên ctiu. 

5.2. Khà nâng tham gia 

Khâ nâng và mtic dô tham gia ràt khâc nhau trong câc hoat dông. Tam chia câc 
mtic tham gia khâc nhau nhu: Cung cap thông tin, trao dôi và chia sê thông tin, thâo 
luân và dûa ra quyét dinh, dânh già hoat dông... Khâ nâng và mûc dô tham gia phu 
thuôc vào nhiêu yêu tô, vi du, trinh dô vân hoâ, kinh nghiêm sân xuàt, tuai tâc, vi tri xà 
hôi...Huy dông sit tham gia cûa công dông là nghê thuât cu'a càn bô nghiên ctiu. Dieu 
quan trong là làm thé nào cho moi nguôi tham gia hiéu duôc muc dich, nôi dung và 
phuông phâp. 

5.3. Su phu thuôc vào vôn và kÿ thuât 

Trong tùng truông hop cu thé, mttc dô tham gia cd thé phu thuôc vào vôn tin 
dung và truyén dat kÿ thuât cûa dit àn. Nhiéu sit trông dii vào vôn thé hiên rô khi nguôi 
dân rat càn vôn. Tâp huàn vé kÿ thuât càng cu thé, càng ddn giân, de-- nhd, dé hiéu càng 
tôt. Nên tien hành trudc khi trién khai hoat dông và trong quâ trinh dd càn cd sit trô gidp 
kÿ thuât. Nguôi dân sê tham gia tich cuc hôn khi ho cd cân bô nghiên cdu bên canh. 

5.4. Quyén loi.và tràch nhiêm 

Si tham gia cûa nguôi dân phi luôn gân vdi quyén loi và tràch nhiêm cûa ho. 
Ho phi biét rô ho duoc nhïtng gi, vi du nhu su hiéu biêt, vôn tin dung, con giông, th le 
ân... và ho phi làm gi, vi du nhu ghi chép thdc ân hàng ngày, theo dôi tinh trang gia 
sûc... 
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5.5. Tô chuc 

De huy dông sù tham gia cari phâi tô choc tôt. Hôi phu nu (eu thé là nhôm sc3 

thich...) là don vi tô chùc tôt nhat hoat dông chân nuôi. Thông qua theo dôi, quan lÿ 
nguôn von, tô chùc hop dinh kÿ hàng thâng, Hôi dà nâm duoc thuc chat câc van de dang 
xay ra trong quâ trinh chân nuôi và hiéu rô tâm tu nguyên vong cula chi em, dâc biêt là 
phu nu ngtiôi dân tôc thiéu sô. 

Két hop giûa sti tham gia cûa ngtiài dân và kiên cân bô nghiên cùu là rat càn 
thiét trong dieu kiên sù hiéu bit và kinh nghiêm cûa ngtiôi dân bi han ché. Dieu này rât 
quan trong khi c6 môt kÿ thuât mdi càn âp dung tai dia phtiông. 

6. KÊT LUÂN 

Mô hinh phât trién chân nuôi nông hô dga vào nguôn thùc ân tai chô và tti cap con 
giông tô ra phù hop vôi vùng nùi. Tuy nhiên, câc van de kÿ thuât phi duoc chù trong 
nhât là môt sô khâu trong kÿ thuât nuôi Ion nâi. 

Lon nâi nôi, và Ion lai giiia Ion nôi và nhâp nôi phât triên tôt trong dieu kiên thiéu 
thùc ân và thiéu châm sôc. 

Phât trién mang hidi dich vu thù y de phông bênh và dieu tri bênh là khâu quan 
trong trong phât triên chân nuôi 6 vùng nùi. 

Sti tham gia cûa ngtiôi dân duôc phât huy thông qua tô chùc thich hop nhu nhôm 
sô thich, hôi phu nù...và gân vôi loi ich cûa ngtiôi tham gia. 
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PHU LUC 

Phu 1uc 1. Danh sâch hô tham gia hoat dông chân nuôi lôn nâi 

Tên hô Thu nhâp 

(1000 VND) 
Hiên trang 

Quÿnh Vuong - Chét khi mang thai 

Quÿnh Diên - Heo chét khi mdi dem vè 

Quÿnh Khun 800 Dé 2 lira, dé kém 

Quÿnh Thiét - Dé 1 lûa, chua phôi lira 2 

Trân Minh Xuông 1.280 Dé 1 lira & chét sau 6 ngày 

Hô Xuân Kim 840 Dé 1 lira & bàn lên trung tâm A Ludi 

Dang Vân Quyét 1.330 Dé 1 lira & chét 

Qujmh Han 1.276 Dé 2 lira, dé tôt 

Hoài Thi Ai 500 Dé 2 Iûa, dé tôt 

Kân Ngôn - Không phôi giông vi không biét phàt hiên. 

66 



DUÂN NGHIÊN cùu QUÀN L )' TÂ/ NGUYÊN Trudng Dai hoc Nông L âm Hué 

Phu luc 2. Danh sâch hô chàn nuôi lôn thit 

STT Ho và tên Khôi luong 

bât dâu, kg 

Khôi luong két 

thûc, kg 

Tin bàn Ion 

(VND) 

1 Kân Xuong 9,4 100 1,000 

2 Quÿnh Vuong 12,7 100 820 

3 Kân Luc 12,3 35,7 (bênh) 250 

8,0 30 300 

4 Quÿnh Trài 11,5 55 - 

5 Quÿnh Vua 12,7 60 510 

6 Nguyên Vân Lân 10,4 120 1,200 

7 Quÿnh Cu 10,9 77 - 

8 Hoài Kên 9,1 87,5 780 

5,9 50 - 

9 Quÿnh l' 8,8 78,6 - 

7,4 55 - 

10 Quÿnh Hàng 12,4 65 510 

5,0 42,7 - 

11 Lê Vân Loi 10,4 61,3 - 

6,6 Chét - 

12 Kân Nhac 13,9 80 720 

6,2 Chét - 

13 Quÿnh Thào 11,4 50 500 

7,0 30 - 

14 Quj/nh Diên 9,9 67 480 

6,8 49 - 

15 Trân Minh Xiên 8,6 70 630 

6,9 56,3 - 

16 Trân Minh Xuông 13,1 130 1,300 

7,0 40 320 

17 Dâng Vân Ôi 9,1 55 (Chét) 425 

5,9 40 (Chêt) 300 

18 Quÿnh Thûc 11,5 60 400 

19 Kàn Ly 11,4 60 540 

20 Kàn Hài 12,2 48 340 
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DÂC DIÊM VÂN HÔA CÙA NGLIÔI KATU, TÀ ÔI (PACÔ, 
PAHY), .BRU-VÂN KIÊU VÀ TÀC DÔNG CÙA NÔ TÔI SU' PHÀT 
TRIÊN KINH TÊ, BÀO VÊ MÔI TRU'ÔNG, TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN Ô XÂ HÔNG HA, HUYÊN A LU'ÔI, TÎNH TT-HUÊ 

T.S. Nâuyên Xuân HHna 

A. DÂT VÂN DÊ 

Càc dân tôc Katu, Tà Ôi, (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu ô xà Hông Ha, huyên A 
Ludi trong quâ trinh tôn tai và phât trién cûa minh dà sâng tao nên nhûng giâ tri vân hôa 
mang dâm bân de tôc ngtiôi. Nhi ng dâc trtïng vân hôa dd dâ dugc luu giû, truyen tù thé 
hê này sang thé hê khâc và trd thành stic sông mành liêt dôi vdi câc tôc nguôi ô xà Hông 
Ha. Tuy nhiên, ddng trude nhûng yêu eau mdi hiên nay, nhiing giâ tri vân hôa d6 cd côn 
phù hop vdi su phât trién kinh te, cûng nhu viêc qu'an lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên dà 
bi xuông câp hay không là câu hôi cari cd lôi giâi . Chinh vi lé dd, dtiôi gdc dô cûa 
nguôi nghiên ctiu vé khoa hoc xâ hôi và nhân vân, bâo câo " dâc diém vân hôa truyen 
thông cûa nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu và tâc dông cûa nô tdi su phât 
trién kinh te bâo vê môi truông, tài nguyên thiên nhiên d xà Hông Ha, huyên A Ltiôi 
tinh Thùa Thiên-Hué " càn phi dat dtîôc câc muc tiêu sau : 

Mtic tiêu mot : Câc dân tôc sông ô xà vùng cao Hông Ha trong quâ trinh tôn tai 
và phât triên dà sâng tao nên nhûng giâ tri vân hôa nào ? Nhüng giâ tri vân hôa d6 duôc 
thé hiên trên câc khia canh cûa dôi sông vât chât, dôi sông xà hôi và dôi sông tinh thàn 
ralàmsao? 

Muc tiêu hai : Nhiing dâc diém van hôa cûa câc dân toc Katu, Tà Ôi (Pacô, 
Pahy), Bru-Vân Kiéu Ô Hông Ha dâ cd nhiing tâc dông dôi vdi sù phât trinn kinh te, 
quân lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên nhu thé nào ?. 

Muc tiêu ba : Chon loc nhiing tinh hoa, gat bol nhiing lôi thôi lac hâu là môt trong 
nhiing phuông châm tiép cân vân hôa hiên nay. Nhung mon làm duôc dieu d6 càn phi 
cd si phân dinh rô ràng câi tfch cùc, câi không phù hôp trong vân hôa. Mue tiêu dât ra là 
phi tim xem moi tuông tàc giûa vân hôa và môi truông nhâm tim ra sti phù hôp de phât 
trinn kinh te và quân lÿ tôt nguôn tài nguyên thiên nhiên ô Hông Ha. 

B. CÂC PHLONG PHÂP NGHIÊN CUU 

D dât- duôc câc muc tiêu trên dây, trong quâ trinh thtic hiên chûng tôi dâ vân 
dung câc phuông phâp : 

1. Phuông phâp dieu tra dân tôc hoc và phuông phâp dieu tra xà hôi hoc . Vdi hai 
phuông phâp này chting tôi thu thâp tài lieu thù câp tai dia bàn Hông Ha trên câc khia 
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canh : 

- Câc thành tô cûa hê sinh thâi tti nhiên à Hông Ha. 

- flic biêt câc thành tô cûa hê sinh thâi nhân vin ci xà Hông Ha (dân sô, dân cti, 

thành phàn dân tôc, nhiing dic diém cûa vân hôa vât chat, vân hôa xà hôi, vân hôa tinte 

thàn ..) . 

2. Phtidng phâp nghiên ctiu câc tài liêu thành vân . 

3. Phùdng phâp phân tich, tông hgp, dôi sânh câc nguôn tài liêu thtic dia và thành 
vân nhàm giai quyét : 

- Tim ra cho dtidc tinh xung dôt giüa yéu tô vân hôa truyén thông vôi viêc bào vê 
tài nguyên môi trtiông hiên nay. 

- Phân tich cho dtidc tinh tich clic và sti không phù hôp trtiôc yêu eau mdi cûa câc 
thành tô vân hôa . 

- Nêu nhiing de mat và kién nghi vé van de vân dung nhiing giâ tri vân hôa truyén 
thông vào viêc phât trién kinh té và bâo vê môi trùông thiên nhiên ô môt xà vùng nûi. 

C. KÊT QUÂ THUC HIÊN 

Bâo câo " flic diém vân hôa cûa ngtiôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru- Vân Kiéu 
và tac dông cûa nô toi sù phât trien kinh te, bâo vê môi trtiông tài nguyên thiên nhiên ô 

xà Hông Ha, huyên A Ltïôi, tinh Thùa Thiên-Hué", bao gom câc nôi dung sau dây : 

1. Xâ Hông Ha: Vài nét vé thiên nhiên và con nguài 

1.1. Hông Ha là môt trong 21 xà mien nûi cûa huyên A Luôi, tinh Thùa Thiên-Hué 
Xà Hông Ha c6 diên tich dat tü nhiên 18.950 ha vdi câc hang mue dat dtidc phân bd 

nhti sau : 

TT Hang muc Diên t(ch (ha) 

Diên tich dât tu nhiên 14.100,00 

1 Diên tich dât nông nghiêp 96,27 

2 Dât lâm nghiêp 11.026,50 

3 Dât chuyên dùng 18,90 

4 Dât thô cu 4,56 

5 Dât chua sir dung 2.953,77 

Nhin vào bàng hang muc câc loai dat ô Hông Ha, chûng ta dé dàng nhân ra môt 
dieu là diên tich dat lâm nghiêp và diên tich dat chtia sti dung cûa xâ này rat lôn. flôi vdi 
xâ Hông Ha diên tieh dat nông nghiêp, dât chuyên dùng, dat thô cù quâ nhô hep so vôi 
tông diên tich dat tù nhiên. Dieu d6 dinh hüông cho.Hông Ha kha ning phât trién kinh 
te rùng (Lâm nghiêp) và nhat là can phai giâi quyét sô diên tich dat chùa sü dung theo 
dinh hhdng nào ? 
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1.2. Xâ Hông Ha cd môt diên tich dat tù nhiên khâ rông, nhting dân cU ô dây lai 
quâ thtia thôt. Theo sô liêu bâo câo cûa UBND xâ, cho dén hêt thâng 12 nâm 2001 dân 
sô toàn xâ Hông Ha khoâng 1.214 ngtl'ôi vdi 228 hô gia dinh, phân bô trong câc thôn 
nhti sau : 

TT Thôn So hô Sô khau 

1 Ccm Tôm 48 267 
2 Pahy 54 287 

3 Con Sâm 34 186 

4 Parinh 46 255 
5 Arom 46 219 

Tông 228 1.214 

Néu lay tông sô dân toàn xà (1.214 ngùôi) so vdi tông diên tich da ̂t tù nhiên 
(14.100ha) thi mât dô dân sô ô Hông Ha chi khoâng 17 nguôi/ha. Tuy nhiên ti lê tâng 
dân sô 6 Hông Ha lai rat nhanh. Theo bâo câo cûa UBND xà Hông Ha thâng 10/1975 
dân sô cûa xà chi vào khoâng 300 nguôi. Nhting trong gân 25 nâm qua do tâng tai nhiên 
và tâng cd hoc (tù nôi khâc chuyén dên) dân sô Hông Ha dà lên tdi gân 1.214 nguôi. Vdi 
tinh hinh gia tâng dân sô quâ nhanh, lion nïia quy mô gia dinh lai quâ ldn (khoâng 6 
nguôi/hô) dâ gây ra sûc ép vè mât dân sô, anh hhông không nhô dén viêc thlic hiên 
chinh sâch dân sô và kê hoach hda gia dinh cûa Nhà ntidc Viêt Nam . Dây cûng là môt 
trong nhting nguyên nhân gây nên tinh trang ddi nghèo và hiên ttigng nguôn loi t>.;i nhiên 
rùng i Hông Ha bi giam sût nghiêm trong. 

1.3. Xét vè thành phàn dân tôc, hiên nay trên dia bàn xâ Hông Ha cd câc dân tôc 
sau dây cùng cil trû : ('). 

TT Dân tôc Dân sô (nguài) Ti lê % 

1 Katu 569 46,9 

2 Tà Ôi (Pacô,Pahy) 565 46,6 

3 Kinh 77 6,3 

4 Bru-Vân Kiéu 3 0,2 

Trong 4 dân tôc cd mât ô Hông Ha, ngùôi Kinh (Viêt) mdi tù dông bang chuyén 

111 Sô liêu do UBND xà Hông Ha cung cap thâng 3/1999. Trong bâng thành phân này chûng tôi không 
tâch nguôi Pacô và Pahy riêng ra mà nhâp vào công dông nguôi Tà Ôi vi trong bâng danh myc thành phân 
câc dân tôc ô Viêt Nam do Nhà nùôc ta ban hành nâm 1979 dà nôi rô diéu d6. Cho dù vé mât khoa hoc 
mà nôi hiên nay dôi vdi thành phân tôc nguôi Pacô và dâc biêt là thành phân tôc ngùôi Pahy dan- cân co 
rat nhiêu van dé dit ra. 
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cil lên trong thôi gian gain dây, côn 3 dân tôc Katu, Tà Ôi (bao gôm cal Pacô, Pahy) Bru- 

Vân Kiêu (hay Vân Kiêu) là nhûng dân tôc sông lâu dôi â mien ntii A Ludi. Chi.nh vi lé 

dd khi ndi dén dâc diém vàn hôa truyên thông cûa câc dân tôc ô Hông Ha chûng tôi chi 

tâp trung di vào tim hiéu vân hôa cûa nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy) và Bru-Vân Kièu 

Nguôi Katu,Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kièu là nhûng cil dân cd cùng môt loai hinh 

nhân chûng (loai hinh Nam A), cd cùng mât nhôm ngôn ngû (nhôm ngôn ngù Môn- 

Khome), cd cùng môt loai hinh kinh te (kinh tê nuông rây)..., lai sông gân gûi vdi nhau 

tÙ lâu dôi nên trong vàn hôa dà hinh thành nên nhûng dâc trung vân hôa chung cula c'a 

công dông. 

II. Nhûng dàc diém vân hôa cûa nguôi Katu, Tà Ôi (PaCô, PaHy), Bru-Vân 
Kièu air xâ Hông Ha 

Nhu chûng ta dà biét: Vàn hôa là tat câ nhûng gi do con nguôi sâng tao ra trong 
quâ trinh lao dông chân tay vit lao dông tri de nhâm thôa màn nhûng nhu câu vât chat vit 

tinh thân. Vdi câch hiéu nhu vây, rô ràng không cd dân tôc nào lai không cd vân hôa. 
Nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kièu ô xâ Hông Ha hiên nay Bang 6 vào trinh 
dô thap cûa sti phât trién, dang côn rat nghèo dôi và châm tien. Dù thé trong quâ trinh 
ton tai và di lên cûa minh, câc dân tôc 6 Hông Ha dai sang tao nên nhûng giâ tri vân hôa 
vùa mang tinh chat riêng cûa tùng dân tôc, vùa mang tinh chat chung cûa mât hop thé 
da vàn hôa, cûa môt khu vùc lich sû - dân tôc hoc 2 . Düa vào nhûng tài lieu cd dùôc vê 
câc dân tôc ô Hông Ha trên ça hai phuông diên tài lieu thành vàn vit tài liêu thùc dia thu 
thâp duôc trong bây lâu nay, budc dâu chting tôi xin khâi quât thành nhûng dâc trung 
vàn hôa chung cûa câc dân tôc Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiêu 6 dia phuông 
này nhu sau : 

11.1. Nhü"ng dâc diém trong sain xuât kinh té và vain hôa dam baio dÔl sông 

11.1.1. D4 c diêjn trong sain xuât kinh tê. 

Hiên nay tuyêt dai bô phân nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kièu Ô 

Hông Ha dêu sông data vào nông nghiêp, vào trông rùng theo câc chuông trinh vit du ân 
dâu tu... Ô Hông Ha sô nguôi sông nhô vào câc dich vu thuông nghiêp han nhu không 
cd. Nhu vây thé manh nhung dông thôi cûng là khd khan cho công dông câc dân tôc 6 

Hông Ha hiên nay là chi bit sông dua hoàn toàn vào nông nghiêp và môt phân tù kinh 
te rùng, tù trd cap xà hôi. 

Th& nhât : Kinh té nông nghiêp. Kinh te nông nghiêp cûa câc dân tôc 6 Hông 
Ha hiên nay bao gôm : 

+ Trông trot. 

2 Khu vuc lich sir - dân tôc hoc là khài niêm do câc nhà khoa hoc Liên Xô (cû) dua ra nhàm de chi mânh 
dât lien khoành trên dô cô câc tôc nguôi khàc nhau cu trû. Nhung do sông gân gui vôi nhau lâu dôi Iai cô 
nhi leu quan hê vôi nhau nên ô ho dai hinh thành nhûng dàc trung vàn hôa giông nhau. 
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+ Chàn nuôi. 

a. Trông trot . Trong câc công dông dân tôc &H0 ng Ha, trudc kia trông trot chu 
yéu là trông trot trên nuông rây. Hiên tai câc dân tôc ô dây dâ c6 biét dén canh tâc ltia 
nudc nhung diên tich không nhiéu (khoâng 13 ha). Nhin chung dit dai canh tâc cûa 
nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu Ô Hông Ha van là dit dai canh tâc khô, 
trên câc stiôn dôi, suôn nui, hoàc trên nhûng dâm dit "nà, thô " nhô hep yen câc con 
sông, suôi. Trudc dây kinh te nuông rây vdi viêc trong cây ltia khô moi nàm môt vu là 
ne ̂n kinh te cô bân nhit cûa dông bào. Nhùng sân phâm trên nuông rây nhu lia, ngô, 
khoai, sari, chuôi,du dû... là nhûng sân phâm gôp phàn quyét dinh vào viêc nuôi sông 
con nguôi. Tri qua môt quâ trinh làm nuông rây lâu dài, dông bào câc dân tôc ô Hông 
Ha dà tich lûy duôc nhiéu kinh nghiêm sân xuit quÿ bâu ké tù khâu chon dit, phât, côt, 
clôt , tria, chàm sdc dén thu hoach chon giông Nhüng do kÿ thuât cûa 1ôi canh tâc 
nuông rây chu yéu chi biét dùa vào dô mùn cûa dât, không biét dén phân bôn, nudc ttidi, 
làm thûy loi, hôn thé công cu sân xuit lai hét sûc thô sô, chi bao gôm con dao phât " Pô 
ria", câi "a chât", câi gây choc lô "a roàn" ... nên nâng suât thip và bip bênh. Chinh vi 
thé trUÔC dây trong câc dân tôc â Hông Ha thuông thiéu ân, thiéu mâc, không duôc hoc 
hành, bao luu nhiêu tàn du lac hâu và nhât là thuông sông du canh du cu, nay dây mai 
d6. Hiên nay cùng vdi su[ chuyén dôi kinh te cûa cal ntidc, két ciu kinh te cûa câc dân tôc 
Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu ô Hông Ha dà cd nhûng bien chuyén thay dôi 
nhung không phi vi thé mà dâ châm dût duôc nan dôi, nan thiéu lüông thüc, hay hiên 
ttiông phât nuông làm rây (cu thé â làng Pa rinh, Côn Sâm, A rom van côn nhiéu gia 
dinh làm nu(5ng rây) . Cd thé nôi rang dông bào câc dân tôc ô Hông Ha không cd tâp 
quân làm vuôn, nguon rau co' cua dông bào chu yéu thu nhât tù mii rùng vé. 

Nhu thé truyén thông canh tâc cua câc dân tôc â Hông Ha là canh tâc trên dit khô, 
canh tâc trên nuông ray. Hiên nay kinh té trên nuông rây cua câc dân tôc Katu, Tà Ôi 
(Pacô, Pahy), Bru- Vân Kiéu Ô Hông Ha dang dting trudc nhung khd khân, nghich lÿ 
sau dây : 

Dit dai canh tâc trong vùng câc dân tôc ô Hông Ha do nhiêu nguyên nhân (hâu 
qua cua chat dôc hda hoc, do lôi canh tâc chi bit khai thâc môt chiêu dô phi nhiêu cua 
dit, do dân et[ dông lên nên vông quay su dung dit ngân lai...) nên hiên nay chi côn trô 
sôi dâ, thuân tiên cho cô tranh moc. 

Nhà nudc Viêt Nam dà cd phâp lênh vé viêc bio vê rùng, ddng cûa rùng, cim 
dôt rùng làm nuông rây, dâ tien hành giao dit giao rùng... 

Tù nhung khd khân và nghich lÿ dd, bât buôc chûng ta phi nhin nhân lai van dé 
canh tâc trên nuông rây, phâi tim ra nhung mô hinh sân xuit phù hôp nhàm thay thé cho 
lôi canh tâc này. 

Xem bài viét cùa chûng tôi " Canh tàc nuang ray truyén thông cûa càc dân tôc thiéu sô à Thûa Thiên-Hué 
Nhin tù gôc dô bâo vê tài nguyên môi truàng ". Kÿ yéu khoa hoc Hué 1997. 

72 



DUÂN NGHIÊN CÙU QUÀN L)' TÀI NGUYÊN Trudng Dai hoc Nông Lâm Hué 

b. Chàn nuôi . Chàn nuôi cûa dông bào câc dân tôc ô Hông Ha dâ cd tù lâu nhûng 
là chàn nuôi nhô, lac hâu vit mang nâng tinh chât tù nhiên. Trudc dây hê thông vât nuôi 
cûa dông bào chi bao gôm : trâu, bô, lon, gît, chd, gàn dây xuât hiên thêm thô, dê, ngan, 
vit, câ. Dôi vdi vât nuôi dù là gia suc hay gia càm trüdc dây dông bào dêu tha rông, 
không cd chuông trai, không chd toi viêc tao nguôn thtic ân, không chû toi viêc 
phông vit chûa bênh cho gia suc. Hôn thé mue dich nuôi cûa dông bào không phi phuc 
vu cho sân xuât mà de chdng td su giàu cd cûa câc gia dinh và phuc vu cho ma chay, 
cadi xin, hôi hè, hay de bân, trao dôi . 

Hiên nay chàn nuôi cûa nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru- Vân Kiêu Ô Hông 
Ha dà cd nhtxng bien chuyén (cd tiêm phông, làm chuông trai, môt sô gia dinh ô A rom 
dâ bit sû dung phân. Tuy nhiên nhin vé tông thé quy mô, muc dich, kÿ thuât chân nuôi 
cûa dai bô phân dân cti ô Hông Ha van chua cd nhûng thay dôi Ion. 

Tdin 1(ti : San xuât nuông ray vit chàn-nuôi truyén thông cûa dông bào câc dân tôc 
ô Hông Ha không thé nào tao nên môt cuôc sông no du. Dé bù dâp st.f thiéu hut trong 
luong thùc nguôi dân ô noi dây dà phâi tien hành môt sô hoat dông sân xuât khâc nhti 
sân ban, hâi luom, khai thâc lâm thô sân, lây citi, làm mây ddt..., tuy nhiên, nhitng hoat 
dông kinh te này, chi cd tinh chât là kinh te phu cho gia dinh, hô tro cho kinh té nuông 
rây. 

Thtî hai : Kinh tê lâm nghiêp . Kinh te lâm nghiêp trong câc dân tôc â Hông Ha 
duôc thé hiên trên câc mât sau: 

a. Bâo vê rûng : Thôi kÿ trudc dây do rùng côn nhiêu, nguôn loi tuf nhiên cilla 

rùng côn dôi dito, do nhân thtic cûa nguôi dân côn lac hâu... nên trong nguôi Katu, Tà Ôi 
(Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu 6 Hông Ha van de bào vê rùng chua duoc dât ra . Ltic bây 
giô nguôi dân sô tai chi chu toi mât khai thâc, loi dung câc nguôn loi cûa tt nhiên. 
Nhung vê sau này do nhiêu nguyên nhân tâc dông (dân sô tâng lên, diên tich rùng bi thu 
hep, nguôn loi tti nhiên cûa rùng bi can kiêt...) nên nhu môt thich ring ttf nhiên con 
nguôi dâ cd thtic tdi viêc bào vê, phat trién câc nguôn loi. Dd là nhûng quy dinh vit tâp 
quân vé quân 1ÿ dât dai, vê nhûng kinh nghiêm trong canh tâc nuông rây, vê dung làng 
và làm nhà quan hê dén tu nhiên, vé viêc bao vê và khai thâc câc nguôn loi cilla rÙng, 
cita sông suôi... Dd là viêc bao vê nhtâng khu rùng càm, rùng thiêng, rùng dâu nguôn, 
nhiing tôn giâo, tin nguông liên quan dén sân xuât và bao vê môi trtiông 4. 

Hiên nay công viêc bao vê rùng trong vùng nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy) , Bru- 
Vân Kiéu ô xà Hông Ha là viêc thtic hiên cho dùôc câc phâp lênh cûa Nhà nudc vê viêc 
càm khai thâc gô, càm sàn bât câc dông vât quÿ hiém, càm chât dot-phâ rùng làm nuông 

4 
Vé vân dé này xem thêm bào cào cula chiing tôi " Nhûng Tuât lê bât thành vin cûa nguôi Tà Ôi, Cô tu, 

Bru-Vân Kiêu Ô Thùa Thiên-Hué liên quan tdi viêc bào vê tài nguyên, môi truông " ding trong Kÿ yéu 
hôi thâo " Tài nguyên- Môi truông " Hué 1996. 
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rây hay là viêc châm sôc, bio vê nhûng khu rùng dâ trông . 

b. Viêc khai thâc lâm thô sain. Dôi vôi ngtiôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân 
Kiêu khai thâc lâm thô sain dâ cô tù lâu và hiên nay vain dang dudc tiép tuc. Khai thâc 
lâm thô sain trong câc dân tôc này bao gôm : khai thâc gô (làm nhà), khai thâc mây, dôt, 
chat cu'i dun, sain bât câc dông vât, tim kiém mât ong, dânh câ, bât oc trên câc sông, 
suai... 

c. Trông rùng : Viêc trông rùng trong vùng dông bào câc dân tôc ô Hông Ha 
mai duôc dây manh ké tù khi cd câc chùông trinh, du ân da -u tti nhti 327, Dinh canh dinh 
cti, PAM ... Trên câc rùng trông dông bào chu' yéu trông câc cây liy gô nhü bach dàn, 
keo là tràm, thông... Tuy nhiên diên tich rùng trông so vôi tdng diên tich dât tti nhiên cô 
khi nâng trông rùng côn quai nhô bé. Trong khi dô theo chûng tôi diém miu chôt trong 
kinh té lâm nghiêp ô Hông Ha là phât trién diên tich rùng trông trên môt quy mô ldn. 

Nhti thé kinh té rùng là môt thé manh cu'a ngtïôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru- 
Vân Kiêu ô Hông Ha hiên nay. Tuy nhiên thé manh này lai chua dtioc chti trong ddng 
mdc. Vi thé yêu càu dât ra hiên nay là phi cô môt câch nhin nhân dting cho viêc phât 
trién kinh té rùng ô Hông Ha. 

IL 1.2. Dcic diém trong vain hôa driin brio doi sông . 

Nôi dén vain hôa dam bao dôi sông (vhvc) ttic là nôi dén c d sô dàu tiên cûa sti 
sông con ngtiôi vit cûng nôi dén nén ting cân bin cu'a tông thé vain Ma mà câc dân tôc 
sâng tao nên trên con dtiông diu tranh sinh ton và phât trién cu'a minh. Hôp thành vain 
hôa vât chit cûa câc dân tôc ô Hông Ha cô câc thành tô : diêu kiên cti trti, y phuc, trang 
stic, dô ân thdc uông, công cu sin xuât, phtiông tiên sinh hoat, phùông tiên di lai ... 

a. Diéu kiên cui trti : Câc dân tôc ô Hông Ha hiên nay trong cù tris dâ cô nhiing 
thay dôi, bién dang do câc nguyên nhân : xâo trôn cûa chién tranh (nhit là chién tranh 
chông Mÿ), quy hoach dân cù vit phât trién kinh té (diêu chlnh dân cù, tién hành giao 
dit giao rùng...). Nhûng thay dôi dô dà làm cho nhüng nét xùa cû trong truyén thông cti 
tris bi phai mô hay bi lâng quên. Tuy thé cân cti vào câu trisc, dia thé làng, cân cti vào 
vi tri sâp xép câc hô gia dinh trong làng... chûng ta cûng phin nào nhân ra nhüng dâc 
tinh trong cti tris cûa ngüôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiêu ô Hông Ha nhti 
sau: 

- Dâc tinh cti tris phân tain và trii dài. Hiên nay dâc tinh này thé hiên vôi gin 
1100 ngtiôi cûa hôn 180 hô gia dinh cûa toàn xâ Hông Ha nhùng ctt tris suôt trên chiéu 
dài gain 10km. 

- Nhin chung câc dân tôc ô Hông Ha rait cd thdc vê khu vue cti tris riêng cûa 
minh. Khu vuc cti tris cûa ngùôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu ô Hông Ha 
néu hiéu theo nghia rông bao gôm : dit cti trti, dit canh tâc, dit sain ban, chân nuôi, câc 
nguôn nùôc, khu rùng câm, rùng ma... 
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- Dù cil tri â vùng rùng nii nhüng câc dân tôc Ô Hông Ha bao giô cûng chon 

nhting vùng dit thap, nôi gân câc nguôn nudc, cd dô thoâng mât nhit dinh dé ltp làng và 

xây düng nhà Ô. 

- Trudc kia trong môt làng cûa nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu 

bao giô cûng cd môt ngôi nhà chung (guôl, xu) dùng làm nôi sinh hoat chung cula công 

dông, cûa nhüng nguôi con gâi con trai chita chông chia vô. 

b. Nhà cûa : Nhà cûa cûa câc dân tôc Ô Hông Ha hiên nay dà câch tân và dôi 

mdi rat nhiêu. Câ xà hiên chi côn giü lai duôc 2,3 ngôi nhà sàn nhùng cûng không côn 

nguyên mâu Dù thé vào thôi kÿ trudc 1975 ngôi nhà truyén thang cûa câc dân tôc 

thiéu sa Ô Hông Ha là nhûng ngôi nhà sàn dài (dôi vdi ngùôi Katu, dâc biêt là nguôi Tà 

Ôi (Pacô) trong d6 cô nhièu bép (nhièu câp vô chông) hay câc ngôi nhà sàn nhô (phô 

bien à nguôi Pahy, nguôi Bru-Vân Kiéu) cho môt câp vq chông vit con câi sinh sang. 

Nguyên lieu làm nên câc ngôi nhà sàn ldn hay nhg dd déu lay tù nguyên liêu cula nùi 

rùng. Hiên nay nguyên lieu làm câc nhà dit, nhà ngdi phi mua tù nôi khâc vé . 

c. Trang phuc, trang sûc. Ân mâc cûa nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân 
Kiêu Ô Hông Ha hiên nay dà chiu ânh huông rit ldn lai ân mâc cûa nguôi Kinh (nhat là 

dàn ông vit thanh niên). Ô nguôi phi n>:t (nhat là tù lia tuôi trung niên trô lên) trong ân 

mâc côn it nhièu giû dudc dâng dip dân toc. Dieu d6 thé hiên à bô vây âo cûa nguôi phi 
nû qua câc môtip trang tri trên dd. Tuy thé nhin chung trang phuc cûa câc dân tôc Ô 

Hông Ha mang tinh chat môc mac, dôn giân, it phong phi vé chung loai . Riêng trang 

sic cûa nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiêu trudc dây khâ da dang vé chung 
loai và inàu sac, bao gôm : vông deo cô, deo tay, deo chân, câc chuôi ma nào, câc hinh 

xàm trên ngùc, trên cânh tay... Hiên nay dông bào chi deo trang sic vào câc ngày le, 

ngày hôi . 

d. Ân uông, hût . Xuat phât tù rien kinh te côn nghèo nàn, lai phi thuôc nhiêu vào 

tù nhiên nên câch thic ân uông cua nguôi dân Hông Ha trudc dây cûng nhti hiên nay 

côn rat nhièu han ché : không cd ké hoach (hôi hè, cadi xin, ma chay, ân phung phi), 

giân don, it dùng gia vi, it bit ché bien (chu yéu chi luôc, nudng)... Thdc uang phô bien 

cua dông bào là ruôu, ruou cân. 

e. Câc phuong tien phuc vu cho sinh hoat hàng ngày . Hiên tai môt sa gia dinh 

Kiéu nhà sàn dà duôc càch tân (lôp ngôi, tuông gô nhu nhà anh Lê Hoài Nam) , hay vi thé nhà sàn chi là 

nhà phu cûa nhùng nguôi cô quan hê huuyét thông hay khàc huyét thông cùng sinh sang làm ân trong môt 

pham vi dât dai nhât dinh. Cô hai thành tô c u tao nên câc "Vil, Vel, Val" (làng) d6 là thành tô "dang" 

(gia dinh) và thành tô "cabu, yâ,mu" (dông ho). Cô thé nôi "Vil, Vel, Val" là môt dôn vi tu quân vé nhiêu 

mât. Dieu hành ddn vi tù quân ây là môt bô mày tô chûc dà dùôc hinh thành tù lâu dôi, bao gôm chu' làng 

(Tàcol buôl) xult Vil, xuât Val), hê thông giûp viêc cho chu' hàng và nhûng nguài già trong làng (hay quen 

goi là (Hôi dông già làng). Trong bô mày dieu hành làng d6 vai trô cûa nguôi chû làng, cûa Hôi dông già 

làng hêt sûc lôn 
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cita ngoài Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy) , Bru-Vân Kièu ô Hông Ha dà cd xe dap, xe mây, 
dài, và dâ cd giuàng tu', bàn ghé dông theo lôi ngoài Viêt. Tuy thé môt thài gian dài 
trudc dây câc phudng tien phuc vu cho sinh hoat hàng ngày cita ho hét sic don gian. Dô 
dùng cd tinh chat phô bién, da chic nâng cûa ngoài dân ô dây là nhùng chic gùi do 
dông bào ttt dan lay. Hiên riay vit cd thé trong môt thôi gian dài nia nhùng chiéc gùi vân 
là nhùng phûong tien thiêt thân cûa dông bào câc dân tôc ô Hông Ha. 

11.2. Dcïc diêm trong van hôa chuan iniic xà hôi . Xuat phât tù nén kinh té 
nuong rây vdi dâc tinh tù cung, tu cap, dông kin, câc quan hê xà hôi cûa dông bào câc 
dân tôc ô Hông Ha düàng nhu chi bi chi phôi bdi vi quan hê nôi tai. Vê sau do nhièu 
nguyên nhân câc quan hê bên trong cûa câc dân tôc này cd bi tac dông cûa nhùng diéu 
kiên bên ngoài, nhttng nhin chung nhùng ânh hùông dd chita tdi mic phâ vô nhùng nét 
co truyèn . 

11.2.1. Câc dân tôc ô Hông Ha trong tô choc xâ hôi truyèn thông cita minh chi biét 
dén môt tô chic rat gàn gùi vdi ho dd là tô choc "Vil,Vel, Val " (làng) . Làng là công 
dông cûa nhùng ngoài cd quan hê huyét thông hay khâc huyét thông cùng sinh sang làm 
ân trong môt pham vi de dai nhat dinh. Cd hai thành tô câu tao nên câc "Vil, Vel, Val" 
(làng) dd là thành tô "dung" (gia dinh) và thành tô "cabu, yâ,mu" (dông ho). Cd thé nôi 
"Vil, Vel, Val" là môt don vi tù quan vé nhiéu mât. Dièu hành don vi tù quan ay là môt 
bô mây tô chic dâ dugc hinh thành tù lâu dài, bao gôm chu làng (Tàcol buol) xuat Vil, 
xuât Val), hê thông giip viêc cho chu' làng vit nhùng ngoài già trong làng hay quen goi 
là (Hôi dông già làng). Trong bô mây diêu hành làng dd vai trô cûa ngoài chu' làng, cûa 
Hôi dông già làng hét sic ldn 

Câch thic tô chic nhu trên dà dam bao cho tinh bên vûng cûa công dông câc dân 
tôc ô Hông Ha. Hiên nay â nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô,Pahy), Bru-Vân Kièu xà Hông Ha 
bên canh bô mây tu quan truyèn thông dô côn cd bô mây cûa chinh quyèn cd sô vân 
hành theo hién phâp, phâp luât cûa Nhà nudc Viêt Nam. 

11.2.2. Nhu trên dâ nôi, hoat dông kinh té chu' dao trudc dây cûa câc dân tôc ô 
Hông Ha là hoat dông kinh té nudng rây. Kinh té nudng rây vdi stt tôn tai dai dâng cûa 
hinh thic sô hùu công dông dà làm cho xà hôi cûa dông bào câc dân tôc ô Hông Ha tién 
lên mât câch châm chap. Ngày trudc trong xâ hôi cita nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), 
Bru-Vân Kiéu Ô Hông Ha mdi chi diên ra su phân hôa giàu nghèo mà chua dién ra si.[ 
phân hôa giai cap. Trudc dây trong xà hôi câc dân tôc ô Hông Ha chu' yéu chi cd ba bô 
phân : nhùng nguôi thùa ân (quai xic), nhùng nguôi dû ân (du cha), vit nhitng ngoài 
nghèo khô (K' dit) . Tuy nhiên su phân biêt cùng nhtt khoang câch giùa ba bô phân này 
không ldn lâm. Vé cd ban ho déu là nhùng ngoài lao dông. Ho duc dôi xû binh dâng và 
cô nhùng quyèn loi nghîa vu nhu nhau trudc công dông . Dôi vôi câc dân tôc ô Hông 

6 Xem bao cào " Vé kinh nghiêm quan Iÿ hê sinh thài nhân van trong vùng ngoài Katu Tà Ôi (Pacô,Pahy), 
Bru-Vân Kiéu à xâ Hông Ha, huyên A Luôi, tinh Thùa Thiên-Hué" cûa chùng tôi. 
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Ha, ski doàn két, tinh dông cam công khô, lông ttiông thân tuong âi rat dugc dé cao... 

Tù nhùng phân tich trên dây, chûng ta thay 6 ngtiôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru 
Vân Kiêu xâ Hông Ha nôi lên câc dâc tinh sau dây : 

Thi nht t : Tinh binh quân. Tinh binh quân cô mât tich clic là tao nên thé ngang 
bang trong dôi sang, nhting néu dttng trên gôc dô phât triên tinh binh quân bôc lô nhùng 
han chê : niu kéo, triêt tiêu kha nàng làm giàu, xâ hôi không cô nhùng clôt biên... 

Thé hai . Tinh công dông . Tinh công dông cao là dâc diém nôi bât cita câc dân 
tôc 6 Hông Ha trtidc dây cùng nhti hiên nay. D i vôi ngtiôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), 
Bru-Vân Kiêu â Hông Ha tinh công dông dà trô thành mâu thit, nhu môt chuân dao duc, 
lai sang và cô nghîa to ldn dôi vdi sri tôn tai và phât trién cûa công dông câc dân tôc. 

T/zu ba . Tinh dân tôc. Tinh dân tôc trên phuong diên vân hôa chuan mùc xâ hôi 
dtïôc thé hiên â quan niêm â dông ho (ngoai hôn dông ho nhung nôi hôn tôc ngtiôi), ô 
hôn nhân (câc nguyên tâc hôn nhân), ô gia dinh (gia dinh hôn hdp dân tôc) và vê 
nhùng sô thich, ring xi trong dôi sông. Cô thé nôi dôi vdi câc dân tôc ô Hông Ha tht'ic 
htxông nôi duông nhu manh hon thûc hudng ngoai. TrUdc dây xà hôi câc dân tôc ô 
Hông Ha cô môt câi gi d6 hêt sic dông kin. 

11.3. Dnc diém trong vàn hôa nhân th&c. 

Nôi dên vàn hôa nhân thûc là nôi dén tôn giâo tin nguông và nghê thuât dân gian. 
Khi dé câp dên câc van dé này ô nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiêu xâ 
Hông Ha, chûng ta càn ltïu ÿ dên câc dâc diém sau: 

IL3.I. Cô thé nôi tôn giâo tin nguông cûa câc dân tôc ô Hông Ha là tôn giâo tin 
nguông cûa cu dân nông nghiêp lâu dôi, là tôn giâo tin nguông da thàn pha trôn dâm nét 
vôi nhùng yéu ta vât linh (thô dit câc loai thàn (Yàng) , cô nhièu hinh thûc kiêng cii 
khâc nhau). Tù truôc tdi nay ô Hông Ha không cô câc tôn giâo cita xâ hôi cô giai cap 
(Phât, Thiên Chûa, Hôi giâo). 

I1.3.2. Trong quâ trinh ton tai và phât trién cûa minh, câc dân tôc ô Hông Ha dà 
sâng tao nên nhùng hinh thttc vân nghê dôc dâo và da dang (câc câu chuyên kê, câc làn 
dieu dân ça "Oât, cha châp", câc loai hinh nhac cu... Tuy nhiên hiên nay vôn vân hoc 
nghê thuât này dâ bi mai môt di rat nhièu . 

III. Tâc dông cûa vàn hôa tôi su' phât trién kinh té và quân Iÿ nguôn tài 
nguyên thiên nhiên hiên nay d xà Hông Ha 

Câc dâc diém vàn hôa cûa ngtïôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiêu ô 
Hông Ha nhu dà nêu trên , duôc chûng tôi xem xét trong trang thâi vân dông. Diêu dô 
cô nghTa tù trong câi cû chûng tôi ça gang tim ra câi tich cùc, tin bô nhâm phuc vu cho 
nhùng yêu câu moi hiên nay. Nhu thé theo chûng tôi khi tim hieu tâc dông cita vàn hôa 
truyen thang toi su pliât trién kinh tê và quân lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên hiên nay ô 
Hông Ha, chûng ta cân lüu ÿ toi câc van dé sau: 

1I1.1. Doi vdl sif pliât trien kinh tê 
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III.1.1. Loai hinh kinh te chu' dao trudc dây cu'a câc dân tôc 6 Hông Ha là kinh te 
nuông rây . Dânh giâ môt câch khâch quan, loai hinh kinh te này c6 nhûng uu, khuyét 
diém sau : 

- Tao ra nhûng sân phâm nhu lûa, ngô, sân, dâu, chuôi... nuôi sông nguôi dân sô 
tai qua hàng bao thé kÿ . 

- Nhing kinh nghiêm tôt trong khâu chon dit, phât, c0 ̂t, dôt, trông tria, châm s6c, 
thu hoach hay viêc dùng gây choc lô dé tra hat, viêc dùng cuôc nhô de làm c6... là 
nhûng hinh thtic chông x6i môn c6 hiêu qu'a dôi vdi dia hinh ô vùng mii. Chùng tôi cho 
rang, dôi vdi kinh te nuông rây mây môc hay câc công cu câi tien chua hân dà thay thé 
dugc gây choc lô nhung không phâi vi thé mà ctt châp nhân và duy tri mài phuông thûc 
"choc lô tra hat " , "chât gôc ân ngon" tù bao lâu nay ô dông bào câc dân toc . 

- Tuy nhiên tâp quân không dùng phân bdn, nudc tudi, không thâm canh tâng vu, 
chu'ng bai cây trông nghèo nàn, nhât là nhûng le nghi phién toâi (le nghi dôi vdi cây 
Ida, dôi vdi tùng công doan sân xuât...), nhûng kiêng ky trong quâ trinh sân xuât (kiêng 
khi di tim dât, cûng khi tria hia, khi thu hoach...) là nhûng câi càn phi loai bd. Hôn thé 
nia nén kinh te nuông rây là môt nén kinh te hoàn toàn phu thuôc vào tai nhiên, mang 
nâng tlnh tif cap tif ttic, ddng kln nên trong su phât triée kinh tê , trong tinh trang nguôn 
tài nguyên bi can kiêt hiên nay càn phi xem xét lai bai hinh kinh te này. 

111.1.2. Chàn nuôi tuy là môt ngành cd mât tù khâ sdm trong câc dân tôc â Hông 
Ha nhung do kÿ thuât nuôi lac hâu nên dâ dan dén tinh trang 

Thru nhôrt : Nghèo vé vât nuôi, con giông thuông bi thoâi hôa. Dieu d6 làm cho khâ 
nâng giûa chân nuôi (dông co', thic ân tai chà...) vdi thùc hic nuôi không di cùng nhau. 

Thu' hai : Do vât nuôi thâ rông nên làng, nhà cita ban thiu, vê sinh môi truông 
không d'am bâo. Dây cûng là môt trong nhûng nguyên nhân gây nên câc dich bênh trong 
công dông . 

Thu ba : Do gia stic thâ rông nên không thé nào phât trién duôc vuàn nhà . Két 
quâ dua lai là giûa phât trién chân nuôi và trông trot trong câc dân tôc ô Hông Ha 
thuông cd si mâu thuân. 

Chinh vi thé hudng phât trinn chân nuôi hiên nay 6 Hông Ha là càn phi tâp trung 
và câi tao con giông, dua thêm môt sô giông mdi vào (câ, huôu, dê...), giâi quyét nguôn 
tht"ic ân tinh, dau tu kÿ thuât nuôi (chuông trai, phông bênh, tiêm chûng...) 

111.1.3. Dinh hudng cho viêc phât trinn sân xuât 6 nguôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy) 
Bru-Vân Kiéu xà Hông Ha hiên nay theo chûng tôi là xây dùng mô hinh lâm nông két 

hop. Trong phât trién lâm nghiêp cân chu trong viêc trông rùng, bâo vê rùng, han ché tôi 
da viêc phâ rùng làm nuông rây và cd ké hoach thich dâng phu' xanh dât trông dôi troc. 
Côn phât trién nông nghiêp ô dây cân dâc biêt chû trong dén viêc tâng diên tlch, thâm 
canh lùa nudc, mô rông hê thông cây trông, tâng diên tich trông mia, dâu tu kÿ thuât cho 
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chân nuôi. 

Muon làm duôc nhùng công viêc d6, phi lây viêc phit trién kinh tê hô gia dinh 

làm trong tâm. Cô nhiên viêc phit trién kinh tê hô gia dinh ô Hông Ha trong diêu kiên 

hiên nay càn phâi làm tôt càc công viêc sau : 

Thé nhMrt : Huông s'an xuât nudng rây sang làm vuôn dudi hai dang : 

- Phit trién vuôn dôi, vuôn rùng. 

- Phit trién vuôn nhà trên cd so quy hoach lai sô vtiàn tap dâ cô. 

Dôi vdi vuôn dôi, vuôn rùng phi lây viêc trông cây lâm nghiêp (theo câc chtidng 

trinh, dù in) , cây bitn dia, cây cho gii tri kinh tê cao (càphê, hô tiêu...) làm trong tâm. 

Hôi vôi vuôn nhà cari phâi tâng cuông trông cây àn qu'a dài ngày (mit, hông, cam, 

chanh...), cây ngân ngày (chuôi, dtta, du dû, bâu bi, dâu...), câc loai gia vi (hành, toi, 

ôt...) . 

Thzi hai : Tim kiêm, mo rông thêm môt sô ngành nghê sân xuât mdi (dan lit, câc 
dich vu). 

Thu' ba : Dâu tranh manh mê vdi nhûng tâp quin làm ân lac hâu (thtic hiên nhiêu 
cùng bii, kiêng cù) không dùng phân Mn sô làm bân dât)... Phit huy nhùng mât tich 
cùc trong sân xuât (lich sân xuât, kinh nghiêm xen canh, da canh, luân canh, chông xôi 
môn, rua trôi dât...), nhât là phâi chuyén titi dudc nhûng kinh nghiêm trong sân xuât 
nudng rây sang làm vuôn, bito vê vit châm sôc rùng hiên nay. 

111.2. D i vôi viêc bâo vê, quân lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên hiên nay a Hông Ha 

II1.2.1. Hinh thtic so hùu dât dai, so hùu tài nguyên rùng cûa câc dân tôc o Hông 
Ha truôc dây là so hùu tâp thé, so hùu công dông thông qua "xuât vil" (chu làng) , "xuât 
cu te" (chu dât). Theo hinh thtic sâ hûu này, moi thành viên trong làng dèu cô quyèn 
khai thic dât làm nudng rây ô "moi ch 032, moi ndi" trên pham vi dât dai quân l, cilla làng. 
Viêc quân lÿ dât dai, tài nguyên rùng nhu vây dà dân dên tinh trang tùy tiên trong khai 
phi, thich dâu làm dây, manh ai, nguài ây huong. D6 cûng là tinh trang không kiém soit 
nôi bao nhiêu diên tich dât tai nhiên dà dudc khai phi, bao nhiêu diên tich rùng bi dôt 
làm nudng rây trong câc dân tôc o Hông Ha ('). càch thtdc quân lÿ dât dai, tài nguyên này 
dà gây nên nhùng tro ngai, mâu thuân cho viêc tiên hành giao dât giao rùng hiên nay. 

111.2.2. Nhu chting tôi dà phân tich, thôi kÿ trudc dây do nguôn loi tu nhiên côn 
dôi dào, do dân cu côn thua thôt, và do nhân thuic côn non kém... nên viêc su dung câc 
nguôn ldi cua tu nhiên cua câc dân tôc 6 Hông Ha hâu nhu chi chû nhièu vê mât khai 
thic, l ii dung, viêc bâo vê vit phit trién câc nguôn lôi tti nhiên it duôc chti . Truyên 

(') Dieu này thé hiên à chô : hiên nay trong bào cào cûa thôn, cûa xâ, khai bào cûa càc hô gia dinh hay 

dieu tra cûa chûng tôi con sô vé diên tich rùng bi phâ không bao già giông nhau 
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thông và ÿ thdc này dà dan dén hâu qua là nguôn loi dông, thtic vât cûa mii rùng ngày 
môt khan hiém, diên tich rùng ngày môt bi thu hep, dit cash tic tri nên ngày môt cân 
coi và bac màu. Cuôc sông cûa nguôi dân sd tai von dà nghèo dôi lai càng trô nên nghèo 
dôi. Chinh vi thé yêu càu dit ra hiên nay cho chinh quyén dia phuông xâ Hông Ha là 
phi tùng bùdc thay dôi nhân thtic cûa nguôi dân, thay dôi quan niêm " thiên nhiên vi 
con nguôi" thành "con nguôi vi thiên nhiên", phai giio duc cho nguôi dân thay duôc moi 
quan hê công sinh, hài hôa và lâu bén giûa con nguôi vdi gidi tri nhiên. Không nên xem 
nguôn loi tri nhiên là vô tân và con nguôi chi cd bit khai thic nguôn lôi M. 

II1.2.3. Dù thé, nhu môt thich ring cd tinh chat tri nhiên, con nguôi qua qui trinh 
lao dông dà hinh thành nên nhûng tâp quin, nhtïng thdi quen, kinh nghiêm sân xuat quÿ 
biu, nhûng cich thtic quan lÿ nguôn loi tù nhiên mang dic tinh tùng dân tôc. D6 là cich 
thttc quan lÿ dat dai theo tùng làng, tùng dông ho, tang gia dinh. Dd là cich thùc bâo vê 
rùng`dàu nguôn, rùng nguyên sinh, rùng ma, rùng thiêng. Dd là cich thi c làm rây xen 
canh (trông nhiêu loai cây trông khic nhau trên cùng môt diên tieh), luân canh và nuôi 
rùng theo phuong thtic luu canh rây (sau 3 nâm lâu là 5 nâm rây sé duoc bô hôa môt thôi 
gian cho cây tii sinh, môt gia dinh thuông cd 2- 3 dim r1y secours). D6 côn là cich thtic 
chon dat, phit, côt, dot, trông tria, thu hoach, hay thôi quen hii lüom, lich sân xuat, thôi 
gian làm mùa và sân ban... Hoc hdi cûa qui khtif nhüng diém tich cric, phù hop, giai 
quyet tôt moi quan hê giûa truyén thông và hiên dai trong viêc quin lÿ nguôn tài nguyên 
thiên nhiên sê là chia khôa vàng mô cinh cûa di vào sri phit trién bén vûng hê sinh thii 
tri nhiên 6 xâ Hông Ha. 

IV. Môt vài dé xuat và kiên nghi qua viêc nghiên cru dâc diém vin hôa 
cûa nguài Katu, TàÔi (PaCô, PaHy), Bru-Vân Kiêu và tic dông cûa nô téi 
viêc phât trién kinh té, bâo vê môi truàng tài nguyên thiên nhiên 6 xâ 
Hông Ha 

IV.1. Trong viêc dâu tu phit triên kinh te, trong viêc thüc thi cic biên phip kÿ 
thuât nhâm bâo vê nguôn tài nguyên thiên nhiên ô Hông Ha hiên nay, cân dâc biêt lüu 
dén cic dâc trung vin hôa, dén nhân tô con nguôi. Bôi vi suy cho cùng bao vê tài 
nguyên thiên nhiên ô Hông Ha hiên nay là xem xét sri tic dông qua lai cûa nhân tô con 
nguôi và nhân tô tu nhiên. Nhung muôn xic lâp duôc moi quan hê bén vûng giôôa hê 
sinh thii nhân vin vit hê sinh thii tri nhiên, trudc tien can giai quyét tôt moi quan hê 
gii a con nguôi vdi con nguôi. Dieu dd cd nghia cari phi két hop cic giai phip kÿ thuât 
vdi cic giai phip xà hôi, cari phi cd biên phip tich cric de nâng cao dân tri, xda mù chu, 
thttc hiên ké hoach hôa gia dinh ...ô Hông Ha. Thùc te cho thay trinh dô dân tri ô Hông 
Ha côn qui thap (môi chi cd truông cap 1) , nhân thtic cûa nguôi dân côn han hep 
(thuông chi biét nhûng gi xây ra quanh minh) nên càn pliai ting cûông phô bien, tuyên 
truyén phip luât vé bao vê và phit trién rùng. Càn phâi giâo duc cho dông bào thây 
duôc tâm quan trong cûa rang trong viêc dieu hôa khi hâu, dieu tiét nguôn nudc, chông 
xdi môn, môi truông sông cûa con nguôi... Nhu thé theo chûng tôi công tic giâo duc, 
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tuyên truyèn cho ngüôi dân ô Hông Ha vè thic bto vê tài nguyên thiên nhiên là công 
viêc quan trong hàng dàu . 

IV.2. Bên canh d6 càn pheii dây manh viêc xây dting cd sd ha tàng (diên, duông, 
trtiông, tram, nüôc sach) và nhit là phi tim ra cho dugc nhiing ngành nghè, nhüng mô 
hinh sein xuit thich hop cho ngüôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kiéu ô Hông Ha. 
Theo chung tôi câc mô hinh sein xuit ô Hông Ha bao gôm : 

a. Mô hinh canh tcrc ruông nudc. Khi xây di5ng mô hinh này cari chi tôi viêc md 
rông diên tich, cti tao giông, dàu tti kÿ thuât (phân bôn, câi tao dit, le lôi canh tac...) . 

b. Mô hinh canh tcic trên dât déc (canh tâc ntidng rây). Hôi vôi mô hinh này càn 
pheii : 

- Hoc hdi câc kinh nghiêm dâ cô. 

- Han ché dén mic cho phép canh tâc nttdng rây bang câch câi tao và md rông 
diên tich dât nà thô (dit bên câc dông suôi) . 

- Chuyen trong lia can, sein trên ntïdng rây sang trông câc loai cây cô giâ tri kinh 
te cao (dda, cây công nghiep ngân ngày, dài ngày...) . 

- Cài tao dit bang câch dùng phân bôn hûu cd. 

c. Mô hinh phcit triée kinh té vüàn : Vtiôn dôi, vtiôn rùng, vüôn nhà. 

d. Mô hinh phcrt trién chcïn suôi : Trong mô hinh này cari ltiu toi 

- Cai tao giông dia phudng. 

- Dtia vào môt sô vât nuôi moi (dê, hü(ju, câ). 

- Dàu tu kÿ thuât, phông dich bênh. 

- Tim kiém câc nguôn tài nguyên moi cho gia sic, gia càm. 

e. Mô hinh trông nu a. 

f. Mô hinh V.A.C 

g. Mô hinh nông lama két hàp trên vimg dit dôi nghèo d Hông Ha 

Câc mô hinh sein xuit trên dây néu dtiôc nghiên ciu và ing dung tôt sê g6p phàn 
nâng cao dài sông cho ngüôi Katu, Tà Ôi (Pacô, Pahy), Bru-Vân Kièu dtia dàn ho vào 
quÿ dao chung cûa sti phât triên, và tâng ctiông dùdc tinh bên vüng côa hê sinh thâi tti 
nhiên d Hông Ha. 

(8) Mô hinh sein xuât cho Hông Ha không nên àp dât, và cüng không nên bô hep trong môt sô mô hinh . 

Theo chûng tôi mô hinh sein xuât cho Hông Ha phâi duoc xây dung trên co tâng cûa diéu kién tu nhiên, 
cûng nhu diêu kiên con nguôi. 
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KIÊN THUC BAN DIA CÛA NGU'ÔI DÂN XÂ HÔNG HA TRONG 
CANH TAC NU'ONG RAY TRUYÊN THÔNG 

T.S. Nguyên Xuân H1ng 

A.DÂTVANDÊ 

Dông bào câc dân tôc thiéu sô ô xà Hông Ha trong thôi gian sau 1975 dâ bie-t de-n 

trông rùng, dào ao thâ câ, làm vt ôn, trông ltia nùdc, buôn bân nhô, nhùng dd không phi 
là hinh thtic sân xuat kinh té truyèn thông. Sân xuât kinh té truyèn thông cu'a ngtïôi dân 
xà Hông Ha trtîdc dây là canh tâc ntïông rây, chàn nuôi, sân ban, hâi lüôm, khai thâc 
lâm thô sân cita nôi rùng, hay dan lât, lây cu'i...Trong câc hinh thâi kinh té truyên thông 
dd, sân xuât nüông rây dông vai trô chu' yêu, chi phôi câc hoat dông kinh té khâc. Cd 
thé nôi hinh thâi kinh té nùông rây là môt hinh thâi kinh té cd mât tù rât sdm vit dd lai 
nhièu dâu ân sâu dâm trong dôi sông cita ngtïôi dân xà Hông Ha. Hiên nay do diên tich 
rùng bi thu hep, do chuyén dôi cd câu kinh té, do chu' truông câm dôt rùng làm nùông 
rây cûa Nhà nüdc Viêt Nam ... nên diên tich làm nüông rây cûa ngüôi dân xà Hông Ha 
dà giâm di rât nhièu, cd môt sô hô gia dinh dà không làm ntïông rây niïa. Nhiïng không 
phâi vi thé mà canh tâc nûdng rây dà mât hân vi tri trong tâm niêm thdc cûng nhtï trên 
thtïc té dôi vdi ngtïôi dân xà Hông Ha. Hiên tai à xâ Hông Ha van côn nhièu hô canh tâc 
nüông rây düdi nhièu dang khâc nhau, nhât là câc hô ô thôn Arom, thôn Cari Sâm, thôn 
Pa Rinh... Chinh vi lé dd, yêu câu dât ra hiên nay là phâi tim hiéu hinh thâi kinh té này 
düdi nhièu gdc dô KT- XH- VH, bâo vê tài nguyên môi trtïông, trong dd cd kién thtic 
bân dia. 

B. MUC TIÊU CUA VÂN flÊ NGHIÊN Cl1U 

1. Muc tiêu chung 

Tim hiéu sù tt ong tâc, nhiïng ring xit cita ngtïôi dân dia phüdng dôi vdi dièu kiên 
sari xuât nüông rây ô vùng nûi nhtï thé nào? Hay nôi khâc là tim hiéu nhùng kinh 
nghiêm sân xuât ntïông rây mà ngtiôi dân Hông Ha dà dûc rût dtïôc qua quâ trinh canh 
tâc lâu dài. 

2. Muc tiêu cu thé 

2.1. Mô ta' dtïôc nhiing KTBD cûa ngtiôi dân xà Hông Ha trên câc lînh vL.fc cula 
canh tâc ntïông rây : 

KTBD vé su' dung và phân loai dât trông trot 

KTBD vé lich thdi vu 
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- KTBD vé xen canh, luân canh 

- KTBD vé câc công doan cûa 1 chu kÿ sân xuat nuông rây 

2.2. Cùng vôi nguôi dân dia phudng trao dôi, chuyén tâi nhting KTBD dô vào sân 
xuat, cûng nht.t dôi môi nô nhit thé nào cho phù hop vdi su thay dôi sân xuat hiên nay. 

C. PHUONG PHÂP NGHIÊN CUU 

Phudng phâp diéu tra, phông van c6 sü tham gia cula nguôi dân trong d6 tâp trung 
vào phông van nh6m nhûng nguôi cao tuai, giàu kinh nghiêm, nh6m nhüng ngüôi sein 

mat giôi vi dây là nhüng ngüôi c6 kinh nghiêm nhiéu nhât 

Phüong phâp phân tich, tông hop, dôi chiéu, so sânh 

Phüdng phâp liên ngành, da ngành (su dung két qua' nghiên cdu vé kinh té, vê lâm 
nghiêp, vé trông trot...) 

D. KÊT QUA NGHIÊN Cl1U 

Két qua nghiên cùu cua dé tài " KTBD cûa nguôi dân xà Hông Ha trong canh tâc 
nttong rây truyén thông" thé hiên qua câc nôi dung sau dây 

1. Kien tht?c biin dia (KTBD) hay tri thûc bân dia là hê thông kién thùc cûa câc dân tôc 
bân dia, hoâc cula môt công dông tai môt khu vüc cu thé nào dô. KTBD dttoc hinh thành 
nhô tich lûy lâu dài, mô mâm trong quâ trinh hoat dông truc tiép dé thich ring vôi bién 
dôi môi truông (tu nhiên, xà hôi) nhâm phuc vu cho loi ich vât chat và tinh thân cûa con 
ngüôi. Nhô dâc tinh truc tiép cûa quâ trinh hinh thành, KTBD dugc kiém nghiêm và 
vuot qua âp hic cûa chon loc nên c6 dô tin cây cao, gàn nhu sât dung vdi thuc tiên, phù 
hdp vôi sô dông nguôi c6 hoc vân chua cao. 

Khâc vdi kién thdc hàn lâm dugc hinh thành chu yéu bôi câc nhà thông thâi, duxoc 

hê thông và truyén qua sâch vu, câc KTBD dùdc hinh thành truc tiép ti lao dông cua 
moi nguôi dân trong công dông, dugc hoàn thiên dan dan và truyén thu lai cho câc thé 
hê sau bang truyén khâu trong gia dinh, trong thôn bân, hay qua ça dao, ngan nguz, 

truông ca, tâp tuc...Thông thuông KTBD dugc dùng theo nghia dôi sânh vôi kiên thtic 
hàn lâm (tri thüc khoa hoc). Nêu kiên thtic hàn lâm dugc hinh thành tù câc nhà khoa 
hoc, cd quan khoa hoc vdi tinh khâi quât cao, pham vi hoat dông rông thông qua nhuing 
thuc nghiêm, thi nghiêm c6 tinh hê thông thi KTBD lai c6 duoc nhô vào hoat dông thtic 
tien cûa con nguôi khi tâc dông lên thé giôi bên ngoài. Tuy thé cûng giong nhù kién 
thuic hàn lâm, KTBD là nhûng khâi niêm dùng dê chi, dé phân ânh câc moi quan hê giixa 

sut vât và hiên tuong trong thuc tiên, tic tri thtic nôi chung... 
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2. KTBD cûa nguài dân xâ Hông Ha trong câch tinh Iich sân xuât 

2.1. Câch tinh Iich sain xuât 

Lich sân xuât là câch tinh ngày thâng cûa môt chu kÿ sân xuât nuôpg rây, kê tù 

khâu chon dât cho dên khâu thu hoach. Lich sân xuât thé hiên su chu' dông trong sân 

xuat và dâm bâo düôc câc giai doan cân thiêt, thuàn thuc cho môt chu kÿ canh tâc. Viêc 

hinh thành nông lich cûa nguôi dân xà Hông Ha duôc tinh ton trên cô sô dam bâo su 

thich iing vôi nhûng thay dôi khi hâu, thôi tiét ô dia phüông trong tùng ne y, tùng thâng, 

tùng thôi vu. Do dâc tinh cûa nén kinh té nuông rây phu thuôc nhièu vào tu nhiên nên 

viêc dam bâo dûng thôi vu là diéu kiên hét sic quan trong, quyêt dinh két qu'a cûa môt 

mùa bôi thu. Cu thé trong 12 thâng cûa 1 chu kÿ sân xuât nuông rây, câc khâu doan 

duc sâp xép hét stic phù hqp. Diéu d6 dùôc thé hiên qua bâng nông lich cûa nguôi Katu 

nhu sau: 

Baing 19. Nông Iich thâng 

Thàng Tên goi Kinh nghiêm Càc hoat dông chû yéu trong thàng 

(nguài Katu) 

1 Xê Muôi Lanh cô mua Vui chai, tô chic sân bân... 

2 Xê Bar Bât dâu nâng lên Tim rây, bé dôt, tria ngô, trông môn, 

khoai; cuôi hôi sân bân... 

3 Xê Pa Nâng âm, ong bay ra Phàt côt, dôt rây, làm cô ngô, sân. 

nhiéu Tria lic ba trâng... 

4 Xê Puon Nâng, ong bay ra Dot rây, tria lia mùa, thu hoach ngô 

nhiêu, hoa gao nà sân khoai thàng 1 

5 Xê Xan Cô mây, mua giông Tria lia mùa, làm cô ngô sân, thu 

hoach ngô thàng 1... 

6 Xêzpak Nâng nông, Mua giông, Làm cô mùa, làm nhà, tô chic sân 

ve ve kêu dành cà. Di lây mât.... 

7 Xêta pang Cô moi dùn, kién nhiéu Châm lia, Rào nuong. Làm kho lùa. 

Di sân... 

8 XêTcan Nhiéu chim kêu Thu hoach lia ba tràng. Làm cô lia 
mùa. Di sân. Dan làt... 

9 Xêttri Làc dàc mua Phu nO thu hoach, nam giai di sân. 

Dan làt, sùa nhà... 

10 Xê Mzieo Trôi nhiéu mây mua Thu hoach lia mùa. Di sân, Iây 

màng, hài nâm... 

11 Xê Zieomôi Lanh Phdi - cât lia. Tô chic di sân hài 

lucim, dành cà... 

12 Xe Zieo bar Lanh, rét dâm Ân têt com môi... 
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Rô ràng nông lich cula ngtfôi dân xâ Hông Ha cho ching ta thây dtioc su phù hop 
gi>:ta câc khâu doan san xuât vôi thôi tiêt trong môt nâm. Hon thê nit'a, nôi dung nông 
lich cûa ngtiôi dân xâ Hông Ha cûng dà chi ra thôi gian cho câc hoat dông cûa câc 
ngành kinh te phu trô nhti chân nuôi, hâi luom, câc lê hôi...nhâm dam bao tinh hop lÿ, 
tinh thôi vu, cûa cây trông chinh là liaa rây. Vi nhtU, theo ngttôi dân dia phtiong thôi gian 
hop lÿ cho câc hoat dông kinh te phu tro là vào mùa giâp hat, mùa rành rôi .... D6 là: 
Thôi gian lây mât nên vào thâng 4, thâng 5 khi hoa rùng nô rô, trôi nâng to, mât nhiêu 
và de dimoc lâu; ThÔi gian sân ban tôt nhât là vào thâng 8, 9, 10 khi lia dà chi n, sâp stfa 
thu hoach, thti thtiông di kiêm ân; ThÔi gian dânh bât câ, tôm, 6c, cua ô sông suôi nên 
vào mùa dông vi mùa dông là mùa câ sinh sân; Côn thôi gian hâi lüom thu nhât lâm thô 
san cria niai rùng, lây cûi, dan lât dùoc tien hành thuông xuyên vào thôi gian ranh rôi. C6 
thé n6i tinh hop 1ÿ cûa lich san xuât trong dông bào câc dân tôc thiéu sô ô Hông Ha cho 
ta thây vai trô quan trong trong san xuât nhât là san xuât nùong rây vdi trong tâm diém 
là cây lia can. 

Bàng 20. Càc ngày trong thàng 

Thôi diém trâng trôn, sâng, trong 

Ngày Tên goi 
(dân tôc Katu) 

Dâc diém Ngày Tên goi 
(dân tôc Katu) 

14 Car ley 17 Chraang 
13 Aviêr 18 giuong 
12 Ça mach 19 Ça mâch 
11 Ça mach 20 Ça màch 
10 Bâu 21 Bâu 

9 Bâu 22 Bâu 

8 Dha 23 Dha 
7 Dha 24 Dha 
6 Ça lang Trâng bât 

dâu rô lên 
Trâng bât 

dâu lân 

25 Ça lang 

5 Ça lang 26 Ça lang 
4 Loôh 27 Ta covi 
3 Loôh 28 Tacooi 

2 Loôh 29 Tacooi 

1 Tà Iiêm 30 Panoant 
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Ngoài ra, nguôi dân xà Hông Ha côn biét dtia vào sù bién dôi cûa câc hiên ttiông 
trong thiên nhiên dâc biêt là sti thay dôi cûa mât trâng trong thâng dé phân lich sein xuât. 

Dây là môt trong yêu tô dâm bâo tinh hiêu qua cûa cây trông cûng nhu phan ânh tinh 
phu thuôc nâng né cûa kinh té ntiông rây vào tti nhiên. Dông bào ô xà Hông Ha chia môt 
nâm ra làm 12 thâng, môt thâng cô dû 30 ngày theo hai khoâng trâng lên và trâng xuông 
vdi câc câp ngày tôt xâu khâc nhau . 

Nhti vây, trong quan niêm cûa nguôi dân ô xâ Hông Ha trâng là dâu hiêu cula stf 

phât trién cho thtic vât và dông vât. Theo stï bién dôi cûa mât trâng, dông bào dâ cd su 

bô tri câc công viêc gieo trông hoa màu thich hôp nhâm dat dudc sti tâng truông va nâng 
suât cao nhât. Sau dây là môt sô cây trông theo câc ngày trong quan niêm cûa ngtïôi 
dân xâ Hông Ha. 

Bâng 21. Ngày thich hap cho cric loai cây trong 

TT Cây trông Ngày thfch hop trong thàng Ghi chù 

1 San Tù ngày 1 dén 3 hoàc 4. 

Tù ngày 27 dén 30 

Trâng mô tôi 

2 Lùa Ngày18 

3 Chuôi Ngày 14,16,17 Trâng sàng 

4 Thuôc là Khoàng tù ngày 20 dén cuôi thàng 

5 Tre, mia Ngày 17, 18 

6 Ôt, bâu bi, rau... Ngày 23, 24 

7 Thc1m Ngày 14, 15 

8 Càc loai khoai Ngày 16, 17 Tâp trung vào 

thàng 1, 2, 3 

2.2. Nhiing kinh nghiêm trong dif bào thài tiét 

Xuât pliât tù nén kinh té nüông rây phu thuôc nâng né vào ttï nhiên, nên viêc 
quan sât theo dôi stf thay dôi cûa thôi tiét khi hâu, cûa diéu kiên tu nhiên cô môt vi tri rât 
quan trong trong kÿ thuât canh tâc cûa dông bào câc dân tôc thieu sô 6 Hông Ha. 

Dtia vào su thay dôi cûa sti vât hiên ttigng trong tu nhiên, lâp di lâp lai môt câch 
ngâu nhiên (nhting cô quy Tuât), nguôi Katu rdt ra dtïôc nhàng kinh nghiêm sau: néu ong 
làm tô ô trên cao cd nghia sê không cô bào lôn, néu tô ô rat thâp bâo hiêu trong mùa 
mua nâm d6 bâo sê rat manh; néu mâng moc ô trong bui tre nhiéu h on ô ngoài thi sê cô 
bâo ldn. Quan sât thây màu do' cûa bâu trôi ltic lân bâo hiêu trong nhûng ngày tdi thôi 
tiét sê khô và nâng; thây giun to bô ra khôi niât dât bâo hiêu trôi sâp mua; nghe mang 
kêu trôi sê chuyên tù mua sang nâng, ngugc 1ai nghe con nhông kêu trôi sê cd mua. Dàc 
biêt ngtïôi Katu rat cô kinh nghiêm trong viêc quan sât stï thay dôi màu sâc cûa con nhâi 
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de2 doân thôi tiét. Ngoài ra dông bào Katu côn bit cân cd vào cûc hiên tudng tu nhiên dâ 
tinh khoâng thôi gian trong ngày nhu: khi nghe tiéng ve kêu bào hiêu sâp trua hoâc sâng 
chiéu, nghe tiéng chim bim bip biét dudc câc khâc giô. Qua quan sût câc hiên tuông tli 
nhiên ngüôi Tà Ôi dâ rut ra nhing kinh nghiêm vé thôi tiét mua nâng nhu khi nghe con 
chim Tu Tôt hdt, con hoâng kêu, hoâc thây cây nâm nô mâm, cây dào, cây da rin nuôc 
tdc là bâo hiêu trôi sâp mua. Ngugc lai khi nghe con ve ve, chim Priccoh kêu, hay thây 
trÔi dây sao trâng sûng bûo hiêu ngày mai trôi sè nâng to. Côn néu thây con chuôn 
chuôn bay sût mât nuôc thi phi khan truông thu hoach lùa, lây cu'i du tri, su'a sang lai 
nhà cu'a...vi sé c6 mua to giô lôn. 

Nhu vây bâng cûch quan sût truc diên, trên cd sâ liên két, xâu chuôi cûc hiên 
tuong trong tu nhiên, dông bào cûc dân tôc thiêu sô ô xâ Hông Ha dà rôt ra nhing kinh 
nghiêm quÿ bâu trong du doûn thôi tiét de tù dû bô tri câc công viêc hop lÿ cho môt chu 
kÿ sân xuât. 

3. KTBD trong viêc phân loai - sci dung bào vê dât 

3.1. Kinh nghiêm thon, phân loai dât 

Chon dât là khâu dâu tiên trong chu kÿ sân xuât nuông dông vai trô quan 
trong trong viêc phân bô cd câu, cing nhu ânh huông tdi nâng suât cây trông. 

Cd sô de dông bào cûc dân tôc thidu sô ô xà Hông Ha tien hành chon, phân loai 
dât chu' yéu düa trên quan sût thüc té: màu sac, tinh chât, hê thuc vât vit dàc biêt dùa trên 
sü so sûnh vé su tâng truông cu'a cây trông trên tùng loai dât khûc nhau, dieu dô dùôc 
phân ânh qua biéu sau : 

Bâng 22. Càich nhân biét dût tôt xâu 

Dâc diém - Tinh chât Dât tôt (Ka tiec liêm) Dât xâu (Katiec môp) 

Cây tu nhiên Cây lâu nàm, moc xanh tôt Chû yéu là lau làch, bui nhà. 

Cây cân côi, ùa vàng. 

Màu sâc Dât cô màu den hoàc nâu Dât màu trâng, hoâc bac màu 

den 

Tinh chât (lÿ hoc) Dât toi x6p, âm udt, giû Dât khô rôi, giü nuôc kém, là 

nuôc tôt loai dàt cô lân dà sôi 

Dâc diém khâc Cô tâng là muc dày, co It cô là rung, không cô phân 

phân giun, hoàc cô lôp mùn giun, it mùn 

Hê cây trông Sinh truông nhanh Sinh truàng kém 

Viêc phân loai dât tôt xâu cu'a dông bào chi dua trên quan sût truc tiêp mang tinh 
chât ddn giân, de thuc hiên nhung dôi chiéu vdi kiên thdc khoa hoc ta thây cô nhiéu 
diém tuông dông. Vi nhu khi chûng ta phân loai dât theo tinh chât vât lÿ chûng ta c6 cûc 
két qu'a sau 
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Bâng 23. Câch phân bai dût 

TT Tên goi dân tôc Dâc diém phân biêt Dbi chiéu khoa hoc 

1 Ka tiec dan liêm Dât min, toi xôp; cô màu vàng Dât phù sa 

2 Ka tiec caxuoi liêm Dât déo, am; cô màu nâu dà Dât sét (Ka tiec nô) 

3 Ka tiec ka coong Dât toi xôp, hùt nuôc cô màu 

nâu dô 

Dât bazan 

4 Ka tiec A dua Dât nhiêu dà, khô; cô màu nâu 

trâng 

Dât lân dà 

5 Ka tiecthoong Dât rài, khô âm; cô màu trâng Dât càt 

6 Ka tiec ngôt Dât toi xôp, am; màu den Dât min 

Ngoài ra, dé nhân bit phân loai dât tôt xâu, dông bào côn dtîa vào thâm th. c vât 

trên bê mât cûa dât, trong dd cây co' là vât hidn thi dây dû và khâ chinh xâc. Su xuât 

hiên và thay dôi câc loai cây co' bâo hiêu tùng thôi kÿ phuc hôa dô phi cûa dât. Vi du : 

- Nêu trên dât sau khi phuc hôa moc co' tranh nghia là dât bi thoâi hôa bac màu, 

chua, và tâng dât màu mông 

- Nêu moc loài co' mâc cô, biéu thi dât bi rûa trôi nhiêu, bac màu. 

- Nêu moc loài col û (hoâc muông) biéu thi dât bi dong nuôc . 

- Nêu moc nhiêu loài co' hôi biéu thi dât dâ phân nào düôc phuc hôa. Ltic bây giô 

nhûng dâm dât dô không sâ dung làm dông co' cho chân nuôi mà dé trông cho cây rüng 

moc lai, dât phuc hôi dinh düông (c6 hôi moc nhâm thay thé lôp co' tranh). 

Büng 24. Câch phân bai dât theo dia hinh 

TT Tên goi Vi tri Dâc diém 

1 Poradâc Adên TU dinh dôi den chân dôi Dât dbc nhiêu, cao 

2 Poradâc babêch TU thung lüng den 1/3chân 

dôi 

Dât dôc vùa 

3 Katiec lung TU chân dôi den khe subi Loai dât trong dôi bang 

4 Tacal rung Dât hai bên bà sông Loai dât phù sa, bâi bôi 

(bi-en) 

5 Raval thun Thung lûng 

6 Dran gôp, bol Dbi nùi dà 

Loong ghe ma cây Rùng xa, cao dôc Loai dât rùng già, rùng dàu 

ngubn 

Khi trên dât dà moc câc cây tân nhü cây trting câ, cây giang, cây mây, cây bâi bâi 

tic là dât dà die phuc hôi dô phi, cd thé quay lai sit dung. Theo dông bào khoâng thôi 
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gian cân dê cây rùng phuc hôi khoâng tù 7 dén 10 nâm. 

Ngoài ra, dông bào côn phân loai dut theo dia hinh. Xuât phât tù thttc te dia hinh 
canh tâc luôn bi chia cât, dôc nên nhtt môt lé ttï nhiên dông bào câc dân tôc thiêu sô ô xà 
Hông Ha dà c6 câch phân loai dât theo dia hinh khâ lÿ thù nhtï bâng 24. 

Tù câch phân loai dut theo dia hinh dô dà giûp dông bào phân bô câc loai cây 
trông thich hqp. Theo dông bào, trên dut dôc ô xa chu' yeJu trông cây lây gô; dut dôi gàn 
nôi ô trôno cul trông câc loai hoa màu, cây in qua, cây ltia nüôc. Côn dôi troc, trâng co' 

nôi dât dôc trung binh dùng làm bài chàn tha gia sûc. Chting ta cô thé sô dô hôa tinte 
hinh sit dung dut theo dia hinh cûa dông bào câc dân tôc ô xà Hông Ha nhu sô do 3, 4. 

3.2. Kinh nghiêm trong viêc sti dung dât vào muc dich canh tic 

Trong dieu kiên trinh dô dân tri thâp, sân mat phu thuôc vào tü nhiên và khai thâc 
stt hào phdng cûa ttï nhiên là cô bân, nên cti dân nuông rây it chd dên viêc câi tien dên 
câc kÿ thuât khâc mà tâp trung vào làm viêc dting thôi vu, tim chop mât tâp doàn giông 
cây trông thich hqp vdi tùng loai dut. Nhu thé, dôi vôi dông bào kinh nghiêm siï dung 
dât phân bô cây trông hôp lÿ là môt trong nhûng bttôc dôt phâ cd tinh kÿ thuât cula lô'i 
canh tâc mtông rây. 

Truôc hét, dông bào dua trên tinh chat cula dât mà cd stï phân bô cây trông khâc 
nhau. Trên dat tôt dông bào thüông uu tiên trông câc loai cây ltïông thttc chinh nhtt ngô, 
lûa, sari nhâm giâi quyét nhu cuu luong thuc. Trong dd cây lûa düôc uu tiên nhât, ngô, 
sân, dâu, bâu bi, khoai düôc tien hành trông xen. Trên dat xuu dông bào thtiông trong 
sân, chuôi, thuôc lâ, cho dên khi dat bac màu han thi tien hành bô hôa (5-7 nâm). Hiên 
nay do dân sô tàng, diên tich rùng bi thu hep, nên dât bô hôa dông bào thtiông trông cây 
lâm nghiêp cd giâ tri kinh te nhü keo là tràm, bach dàn, thông, tre, ...nhâm thu loi nhuân. 

nli 5: Dûnli giû vii khui tliûc c% inùu cûu c1t t nhÙ côv chi'thi 
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Bên canh d6, dông bào côn cô khâ nhiéu kinh nghiêm trong viêc phân bô cây 
trông theo dia hinh. Vi du trên dat dôc, nguôi Katu thüông trông câc giông Ida dia 
phuông. Câc giông lûa dia phuông mà nguôi Tà Ôi thuông su dung là Alao, Aron, 
Rada.... Trên dit bang (d thung lûng bài bôi ven sông), nguôi Katu thuông trông câc 
giông lùa can cûa dia phuông nhu lùa té A can, Ra du, lûa nép A dip, Arong. Và câc 
giông ngô dia phuông dudc trông xen nhu A âm. Ngudi Tà Ôi thuông trông giông lûa té 
dia phuông nhu A Lia, Copua, hia nép Adu, Abong, câc giông ngô là Aum. Trên dat 
ngâp nuôc dông bào trông câc loai lùa nuôc. 

Nhu vây, câc câch phân bô cây trông tùy vào tinh chat dat và dâc diém cûa dia 
hinh nuông ray dâ phan ânh su thich ring tôi da cûa câc giông cây dia phuông. Dông bào 
âp dung kÿ thuât trông xen nhâm tân dung toi da dô màu mô cûa dit vùa giam di tinh 
trang dât vâng cây, tâng dô che phû chông xôi môn rira trôi, vüa bâo vê duôc nguôn dinh 
düông cho dit. Viêc trông xen câc loi hoa màu khâc nhu câc loai cây cung cap tinh bôt 
(sân khoai...) và cây cung cap tinh dâu (mè, dâu, lac...) cùng cây ân qua' ngoài nghia 
trên côn giâi quyét duoc van dé thièu nuông thiic, khi mit mùa lûa. Dây là budc chuyén 
tù kÿ thuât chuyên canh sang da canh trong quâ trinh sd dung dat nuông rây cô ÿ nghia 
bâo vê dât trong. Tùy thuôc vào tinh chat dô màu mô, dia thé nuông rây, dâc diém thich 
nghi cûa cây trông tù dô dông bào cô su bô tri cây trông xen, luân canh hôp lÿ, nhâm 
dam bâo hiêu qua' sû dung dat. 

Ngoài nhùng kinh nghiêm trong viêc phân bô cây trông theo tinh chat cûa dat, dâc 
diém dia hinh, dông bào côn cô kinh nghiêm sti dung dat theo thôi gian (thôi vu). Do dia 
thé luôn dôc lai không cô biên phâp giii nuôc, không cô thôi quen dùng phân bôn, nên 
dât thuông xôi môn rda trôi, dô phi nghèo. Chinh vi thé viêc bô tri cây trông hop lÿ vdi 
biên phâp luân canh rây dé dam bâo quâ trinh phuc hôi dô phi cho dat rùng là hét sûc 
quan trong. Néu dât tôt, rây duc sui dung 3 dên 4 nâm lièn, néu dat xâu chi sù dung 1 

dén 2 nâm sau dô bô hôa, chuyén sang rây khâc. Trong thôi gian sû' dung tù khi dat tôt 
dén hic bac màu cô su bô tri cây trong khâc nhau, biéu hiên cu thé ô biéu sau: 

Bâng 26. Kinh nghiêm sû' dung dât theo thôi gian 

Thôi vu Tên goi Cây trông Ghi chû 

Nâm thû 1 Harê Lûa can (trông xen ngô, 

sân, dâu...) 
Giông dia phuong 

Nâm thû 2 Halai Lûa can (trông xen ngô, 

sân, dâu...) 
Giông dia phuong 

Nâm thù 3 Pua Lia can (trông xen ngô, 

sân, dâu...) 
Giông dia phuong 

Nâm thû' 4 Dau Sân, ngô, dâu, chuôi... Giông dia phuong 
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3.3. Kinh nghiêm chông xôi môn, rûa trôi dût và duy tri dû màu ma cho dât 

+ Dit canh tâc ntiông rây cûa dông bào càc dân tôc thiéu sô xà Hông Ha thtiông 
là trên câc vUôn dôi, sUôn noi cd dô dôc ttiông dôi ldn. Hon nia dây là khu vùc Co' 

lüông mtia hàng nâm khâ ldn nên dit mau chông bi rua trôi. De thich ttng vdi tinh trang 
d6, dông bào dà cd nhûng kinh nghiêm chông xôi môn và làm tâng dô màu mô cho dit. 
Nhûng kinh nghiêm quÿ bâu dùôc thé hiên trên nhiing khia canh sau: 

.+ Phtiông phàp luân canh và htiu canh. Phùông phâp này thUông tao ra nhûng 

khoing thôi gian nghi ngôi cho dit. Chùng ta biét rang tâm lÿ và thdi quen cûa dông bào 

câc dân tôc trong canh tàc ntïông rây là không dùng dén phân bôn (nhit là phân hùu c (j), 

trong khi d6 câc loai cây trông rit cân dô mùn. Dé giâi quyêt dùgc mâu thuân dd dông 

bào dâ biét dtta vào sù tao mùn cûa cây côi bang càch không canh tâc liên tuc cô dinh 
trên môt dàm dit. Thông thtiông môt gia dinh nào dô, bao giô cûng cd tù 3 dén 4 dâm 
dit rây dé quay vông. Khi dâm rây thtt nhit bi bac màu, dông bào sê bol hda và chuyén 

sang canh tâc ô dâm rây tht 2. Sau 3-4 nâm, nhiêu nhit là 5 -6 nâm dâm rây thti 2 bi bac 

màu, dông bào sê chuyén sang dâm rây thtt 3 dé canh tâc sau dô vông lai dâm rây dâu 

tiên. Dieu d6 düôc thé hiên qua mô hinh sau : 

Rây I Rây II 

SU dô 3. Mô hinh lucnn canh 

+ Thôi gian không canh tàc là thôi gian dit diigc nghi. Trong thôi gian dit nghi, 
cây rùng sê moc lên tao lôp mùn moi (do là cây dô xuông). Phùông phâp canh tâc nùông 
rây theo lôi luân canh, cûa dông bào câc dân tôc ô xà Hông Ha rit khâc lôi canh tâc 
nüông rây cûa nguôi Kinh. Ngùôi Kinh khi dà khai thâc môt dâm dit rùng thành nùông 
rây thi luôn cd tu tùông bât dit phi sân xuit liên tuc (vïnh viên). 

+ Phùông phâp trông xen. Trên môt dâm nüông rây nào dd, ngoài cây chu hic là 

cây ida can, dông bào bao giô cûng trông xen vdi rit nhiêu loai cây khâc nhau nhù ngô, 
dâu, vùng, sân khoai...thâm chi bâu, bi, chuôi, dûa ô vông ngoài. Phùông phâp xen canh 
cua dông bào mang ÿ nghîa trên dât nüông raiy luôn cd cây trông, luôn cd thu hoach, câc 
cây trông xen kê tàc dông qua lai vdi nhau. 

+ Viêc tân dung phé thâi tai chô. Dây chinh là tâp quân su dung câc loai co', câc 
loai thân cây (lûa, lac, dâu...) sau khi dà thu hoach làm phân bôn. Dd là nhûng phân 
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không sû dung dtiôc cula câc loai cây trông, dông bào dê lai trên ntiông rây düdi dang 
vùi lâp hay là clôt lây tro. 

+ Ngoài ra dé han ché chông x6i môn vit rûa trôi dât, dông bào côn c6 câc kÿ thuât 
khâc nhù: không chon nhûng dâm dât cô dô dôc quâ ldn dé làm nùông rây, dùng công 
cu thô sô nhti gây choc 1à tra hat (không dào xdi quâ sâu vào lông dât dân dén phâ vô dô 
kêt dinh), tria hat theo hàng ngang tù dtiôi chân dôi (nui) lên nhàm han ché dông chây. 
Khi trang cây dào hô theo hinh "chân kiéng" (hinh nanh sâu), tiên hành vun (tu') câc gôc 
cây, lây dâ, chât cây, dâp dât thành bd...Chung ta c6 thé hinh dung câc câch chông xôi 
môn vit rûa trôi dât qua mô hinh (trang sau). 

Nhti vây, tuy hét suc dôn giân nhûng câc câch thttc duy tri dô màu mô cûa dât, 
câch thtic chông xôi môn, rûa trôi dât nhtï dâ ndi cûa dông bào câc dân tôc thiéu sô ô xâ 
Hông Ha dà düa lai két qua' nhât dinh. Dây chinh là nhûng thich ung phù hôp vdi dia 
hinh, dia vtic, vdi khi hâu trên vùng cil tru cûa dông bào câc dân tôc. 

Sà cô 4. Mô hinh chông xôi mon 

Ghi chti 

1 . Cây rùng (cây lâm nghiêp) 
2 . Cây trông (cây nông nghiêp) 
3 . Bô giû nùdc (bd dât, dà hoâc cành cây) 

1 ;z 4. Kién thuc bân dia trong canh tâc nuong rây 

Nhti chông ta dà biêt, canh tâc ntiông rây là hinh thâi kinh té chu' yéu vit cô bân 
cûa ngùôi dân xâ Hông Ha trong thôi kÿ trtiôc dây. Trâi qua môt qui trinh canh tâc rây 
lâu dài, dông bào câc dân tôc 6 xâ Hông Ha dâ tich lûy dùôc nhiéu kinh nghiêm sân xuât 
quÿ giâ tù khâu chon dât, phât c0 ^t, dat, trông tria, châm s& de ̂n thu hoach, chon gi ng. 
Nhùng kién thtic dô thtïc sti là vôn "kÿ thuât" cô bân cûa nèn nông nghiêp ntiông rây ô 
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xà Hông Ha. Sau dây chûng tôi xin di vào tim hiéu câc khâu doan cûa 1 chu kÿ canh tâc 

mông rây: 

4.1. Khâu chon dât 

Khâu chon dât là khâu dâu tiên, tuy không phâi là khâu sein xuat truc tiêp cûa 

canh tâc mông rây nhung cô nghia quan trong, ânh huông dên cô câu nâng suât cây 

trông, cûng nhu chu kÿ luân canh rây. Công viêc tim dât làm rây duôc tien hành sau khi 

ân têt xong, khi mà trên rùng con chim Pricoh kêu. Theo kinh nghiêm dân gian dông 

bào thuông chon nhûng dâm dât ô long chùng nûi, noi cô dô nghiêng khoâng tù 25° dên 

30 °, hay ô nhiing khu rùng già, rùng nguyên sinh. Dât ô dây cô dô dinh düông cao do 

lôp là muc tich tu lâu nâm. Dât thuông cô màu den, nhiêu tô giun dât ùn dông phù hop 

vôi moi hoa màu. Dông bào không chon nôi cô nhiêu dâ, cây coi thua thôt cân coi mà 

chon nhûng nôi it dâ cây côi xanh tôt nhât là nôi cô nhiêu cây giang, cây mây moc. Kinh 

nghiêm thon dât cûa dông bào chu yêu dtia vào quan sât thtic té : dia thé, dia hinh, màu 

sac, hê thüc vât rùng sông trên dô...dé nhân thûc chuân xâc vê tinh chat dât. Bên canh 

nhûng tiêu chi dô trong câch chon dât, dông bào côn dtïa vào nhiing yêu tô khâc cô tinh 

chât tâm linh : dô là su mâch bâo cu'a thân. Xuât phât tù quan niêm vé thé gidi thân linh 

ton tai trong cuôc sông, dông bào cho rang moi vtt dêu cô linh han: dât dai, rùng nûi, 

cây coi... dêu cô câc vi thân và ma quÿ chiêm giiï, cai quan. Con nguôi muôn sif dung, 

chiêm hûu phi xin phép thân linh. Nêu thân linh dông ÿ (thông qua bâo mông lành) 

môi duôc khai thâc sân xuât , côn thân linh bâo mông dit vi nhu dêm dd vé mo gâp dièu 

xâu: mô thây gà chêt, ân thit mang, thây nguôi cô râu duôi, bi dânh, dâp cân lôi di...thi 

phâi bol dâm rây dà tim thây dù dà duôc dânh dâu xâc dinh quyên sô hûu. Nhung nêu 

dêm vé mô dugc ân câ, ân com, gâp cây ôt chin do', thây nhiêu mô ma', suôi ntiôc 

trong...cô nghia là dât dô không dôc, ma qu'y không quây phâ, cô thé tien hành sân xuât. 

Nhiing quan niêm này ân sâu vào trong tâm tht"ic cûa dông bào. Dông bào không lÿ giâi 

duôc tai sao lai nhti vây, nhung "trânh dtioc thi vân hôn ". Tât nhiên dây là khia canh 

han chê cûa KTBD trong câch chon dât cûa dông bào. Bôi lé cô nhièu khi dà tim dtïôc 

nhûng dâm rây tôt, vùa nhüng dêm vè mô thây diêm xâu, dông bào phi bô dé di tim 
dâm rây khâc. 

4.2. Khâu phât côt, clôt 

Sau khi chop dtïôc dâm dât üng ÿ, cô môt diên tich phù hqp vôi khâ nâng lao dông 
cûa gia dinh, thich hop vol thôi vu, dông bào tien hành phât côt. Thôi gian thich hop cho 

viêc phât côt vào khoân thâng 2, thông 3 âm lich. Nêu thon dât ô rùng già thôi gian 

pliât côt phâi sôm hôn. O nhûng vùng trông lda ba trâng thi thâng 2 là phi phât. Công 
viêc phât (nhât là côt) chu yéu cua nam giôi, phu nû chi tham gia phât cành nhô, don 
dep. Quâ trinh phât côt duôc dông bào tien hành khâ hop lÿ, pliât nhûng cành nhô, dây 

leo, lau lâch truôc, sau dô moi pliât côt cây to theo htiôïng tù duôi chân dôi di lên. Kinh 
nghiêm kÿ thuât này vùa dam bâo an toàn, tiêt kiêm duoc sûc lao dông, dô mât công don 
dep vi cây sé không dé lên nhau. Môt chû ÿ là câc cây ré nhô, cây co' phâi lây 
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hét gôc ré dé' thuân loi cho công viêc dot rây. Khâu don dep sau khi côt dâm bao cho 
cây coi khô. Dôi vdi nhing dâm dât ô canh câc khu rùng nhât là rang ma dông bào phi 
tien hành phât quang môt khoâng giia dât dù tinh sân xuât vôi dât rùng. Don sach 
nhing vât de chày, trânh khi dot lûa chày bén sang ring . Trong khi dot néu dé;' Ida chây 
lây lan sè bi lên ân vit sé bi phat nâng. Vi thé nhûng gia dinh cd rây chung môt khu vüc 
thuông hop nhau lai dot môt lân. Khi dot cành khô duoc nhôm vào giia rây, luit theo 
chiéu giô dot tù dUdi lên. Thâng 3, thâng 4 tiét trôi nâng khô, giô nhe thich hop vôi công 
viêc dot. Dông bào thuông chon lic ddng giô vào khoâng 11h trua hoâc chiéu de dot. 
Néu khi dot gâp mua, dot khô chây phi tien hành dot nhiéu 1àn, chia thành nhiéu dâm 
nhô. Khâu phât, côt, dot xét cho cùng chinh là giai doan chuan bi dât rây vit phân bôn 
cho cây trông. Sau khi dot sê duoc rai déu khâp mât rây, và dây chinh là thic ân cho càc 
loai cây trông. 

Trong khi phât côt néu gâp môt sô hiên tuong mà dông bào cho là xâu nhu gâp 
ran, chuôt, nhât là hiên tuong chuôt chay trong hang ra (nguôi Tà ôi goi là cha chut) thi 
phâi bô dâm dât do'; côn néu gâp 2 cây xoân nhau nâm duôi dât, dây là dâu hiêu bâo tai 
nan can trânh. Dông bào quan niêm khi phât cd nguôi bi tai nan chay mâu, hay chet 
nguôi (chét dôc: prèng) nghTa là dât dô rat dôc, dù phât xong cing phi bô. Khi dot néu 
cd dieu bay vào trong dâm khôi hoâc nghe hoâng kêu, dông bào cûng không tiép tuc sân 
xuât. Nhting tâp tuc này an sâu vào trong thic cûa dông bào gây anh huông xâu qua 
trinh sân xuât: phât cot muôn, gieo trông muôn, dan dén lô thôi vu...Hôn thé nia nhûng 
tâp tuc mê tin này là nhân tô tiep tay cho hành dông phà rùng hàng loat do khai thâc dot 
rùng baa bai, dan dén nguôn tài nguyên rùng can kiêt, dât dai xôi môn bac màu, anh 
huông môi truông sang. Thuc te' cho thây cd nhiéu noi tâp trung ça chuc dâm rây nhung 
phâi bô vi nhüng kiêng ci kieu này. 

4.3. Khâu tria 

Thôi gian trông tria thich hop nhât dôi vdi cây lia can thuông vào thâng 4, thàng 5 

âm lich (cô noi kéo sang dén thâng 6) . Dôi vdi dông bào công viêc tria lia luôn trd 
thành ngày hôi. Trong moi gia dinh, nguài cd quyén tria hat lia dâu tiên là bà chu' lia 
(Kanvro). Lia giông là nhing hat duoc chon loc kÿ tù mùa trüôc, phi dam bâo hat to, 
châc, duoc phcsi khô vit bao quan kÿ. Dudi con mât nguôi dân, thân lia là môt vi thân 
hién linh, quan trong nhât trong dôi sông cûa ho, gân vôi su an vui hay dau khô. Vi thé 
dôi vdi lia giông, dông bào cd nhing quy dinh rat nghiêm ngât. Trong thôi gian tria lia 
câm nguôi vào trong làng. 

Khi tria dàn ông di truôc choc lô, dàn bit di sau tra hat và lâp lô. Càc lô thuông 
câch nhau 25 - 30 cm, sâu 4 - 6 cm. Sô luong hat lia duoc gieo tùy thuôc vào dô cing 
cûa dât, và lô nông hay can. Khi tria lia dông bào không bao giô tria theo hàng doc mà 
theo chiéu ngang ta thâp lên cao. Càch tria này han che duoc dông chay gôp phân chông 
xôi môn riia trôi dât. 
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4.4. Khâu châm sôc bâo vê 

Sau khi tria xong dông bào tin hành làm hàng rào cho rây. Hàng rào duôc làm 
bang tre lô ô, hoâc là gôc dé lai sau khi chât côt. Cùng vâi hàng rào là viêc dât bây dé 
thù ra phâ hoai hoa màu. Cô nôi dông bào làm câc hinh bù nhin dé duôi thù, dây là câch 
bâo vê kha'dôc dâo. Hoat dông sàn bân cûng gôp phân không nhô vào viêc bâo vê mùa 
màng. Khi Ida lên cao môt gang tay dông bào tién hành làm col lùa. Thüông ô rùng già 
cô it, côn 6 rùng tâi sinh cô moc rat nhiéu, cô khi phi làm co' dén hai lân. 

4.5. Khâu thu hoach và chon giông 

Truôc khi thu hoach Ida dông bào tién hành làm kho chtda lûa. Dôi vôi hia ba trâng 
duôc thu hoach sôm hon lûa mùa 2 dén 3 thâng (thâng 6,7). Công viêc thu hoach Ida dôi 
hôi luông lao dông lôn. VI thôi diém thu hoach lda cûng dông thôi vdi thôi diém mùa 
mua. Theo quy dinh, bà chu' lùa sé là nguôi tuôt bông Ida dâu tiên sau dô moi nguôi mdi 
duôc tuôt. Dông bào thuông tuôt tà dùôi rây lên theo chiéu ngang dâm rây. Khâu tuôt 
ltia chu' yéu düa vào suc nguôi và dôi tay nên nâng suât tht.iông thâp do hat roi vài, sôt 
nhièu. Hiên nay môt sô nôi dà bit dùng lièm hâi và mây phu giûp cho công viêc thu 
hoach. 

Cùng vdi công viêc thu hoach là công, viêc chon giông cho mùa sau. Công viêc 
chon giông duôc dông bào coi trong. Kinh nghiêm lây giông cûa dông bào lây vào buôi 
chiéu trong nhüng ngày nâng râo. Vào thôi diém này nhiêt dô thâp, luông nuôc trong hat 
it nên trânh duôc môc. Hat giông duôc bâo vê trên gâc bép trânh chuôt bo, mua lut. 

5. Vân dung nhûng kién thÙc bân dia trong canh tâc nuong rây truyèn 
thong cûa nguài dân xâ Hông Ha_ vào quâ trinh do-'i mài hê thông sân xuât 
hiên nay 

Qua nhiing mô ta (dù chua thât dây dû vit chi tiét) vé KTBD cûa nguôi dân xà 
Hông Ha trong canh tâc nuông rây truyèn thông trên câc khia canh: câch tinh lich sân 
xuât ; phân loai sû dung, bâo vê dât ; xen canh da canh, câc khâu doan cûa môt chu kÿ 
sân xuat nuông rây ...cho chting ta thây: 

Tht? nhiit : KTBD cûa nguôi dân xà Hông Ha trong sân xuât nuông rây truyén 
thông hét sdc da dang vit phong phd, phân ânh su thich nghi vdi diéu kiên sân xuât vùng 
ring nùi. Dô là nhùng gi mà con nguôi dà dûc rdt duôc qua môt quâ trinh sân xuât lâu 
dài và dtïôc trao truyén ttî thé hê này sang thé hê khâc. Cô thé nôi khi mà nhân thdc cûa 
nguôi dân côn thâp, côn chu' yéu dua vào quan sât thtc té, khi mà yéu tô tu nhiên côn 
chi phôi khâ manh dén quâ trinh sân xuât, hay nôi khâc di khi sân xuât côn mang nang 
tinh chat tu nhiên, tt cung tü câp, dông kin thl nhûng KTBD dông môt vai trô hêt suc 
dâc biêt quan trong dôi vôi su phât trién sân xuât. Dô cûng chinh là nhûng gi mà chdng 
ta cari giû gin, phât huy. 

Tint hai: Cô nhiên không phi tzt cal nhûng gi mà con nguôi dde rût duôc qua 
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"truc quan sinh dông" là chân lÿ, là hoàn toàn phù hop, thich nghi vdi sân xuât, vôi môi 
truông, nhat là trong st thay dôi dieu kiên sân xuat mai. Thùc te cho thay hinh thâi kinh 
té ntiông rây không côn phù hôp vôi dieu kiên sân xuat hiên nay và di cùng vôi nô, 
không it nhûng KTBD càn dudc xem xét lai dttdii gôc dô phât trien ben vûng. 

T!,ti bu : Nhü thé, hoc hôi nhûng kinh nghiêm sân xuat ntiông rây cûa quâ khti 
không phâi là de khuyéch truông , tao dieu kiên cho hinh thâi kinh te nüông rây phât 
trien theo nhüng quy mô và câch tht[c trüâc dây. Theo chûng tôi mue dich cuôi cùng cûa 
viêc tim hiéu này là nhâm xây dting môt hê thông sân xuât mai trên cd sô nhûng kinh 
nghiêm cû. Dieu d6 cô nghia chûng ta phâi nghiên ctiu làm sao de chuyén tai dtidc 
nhûng kinh nghiêm trong câch tinh lich, trong viêc chông xôi môn dat, chon dat, trong 
viêc xen canh, luân canh, trong nhûng kinh nghiêm bâo vê tài nguyên môi truông...vào 
viêc trông rùng, bâo vê rùng, cach tàc trên dat dôc, hay phàt trien kinh te vuôn dôi düôi 
câc dang: vuôn nhà, vuôn dôi, vuôn rùng... Làm düdc dieu dô cô nghia là chûng ta dâ 
düa dan nguôi dân xâ Hông Ha di vào "quÿ dao nguôc" so vdi trudc dây là chi bit khai 
thâc loi dung thiên nhiên. Tao ra duôc nhüng "rùng trông" vdi nhûng vuôn cây kinh té 
(càfê, hô tiêu...), cây ân quâ (cam, chanh, sapochê, chuôi, dûa), cây lay go (bach dàn, 
keo, thông, tràm), cây nguyên vât liêu (gô, tre, ntia, luông)..., cô nghia là chûng ta dà tao 
ra su phât trién kinh té, cûng nhu tao ra duôc môi truông ben vûng cho nguôi dân xâ 
Hông Ha. 
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QUAN LY RUNG à HÔNG HA VÀ CAC BÀI HOC THUC TIEN 

Lê Quai, Bllo 

1. BÔI CANH 

C3 Viêt Nam, khu vtic mien mii chiem hôn 70% diên tich, hôn môt phàn ba dân sô 

ça nudc và dang là moi quan tâm chinh cûa chinh phû (Chu Hûu Quÿ, 1995). Viêc quân 

lÿ c6 hiêu qu'a dât, rùng và câc tài nguyên thiên nhiên khâc trên khu vtïc này c6 tàm 

quan trong sông côn không chi cho câc công dông dân cil dia phüông mà côn cho su 

phât triên ben vûng cûa dât nudc. 

Tuy nhiên, môi trùông phtic tap vê câc dieu kiên sinh thii, kinh te và xà hôi trên 

khu vtic này dâ và dang tao ra nhiing thû thich ldn cho stï phit trinn kinh te và xà hôi. 

D6 là câch biêt và cô lâp dia lÿ vdi câc trung tâm phit triên cûa dât nüdc, môi trùông 

sinh thii dé bi phi vô, sü da dang cao dô vê dieu kiên sinh thâi và vân hda xâ hôi. Trong 

dieu kiên dd, su gia tâng âp hic dân sô ô khu vtic này gây ra nhi ng thay dôi tiêu ctïc, 

nhti sù suy giâm tài nguyên rùng, suy thoii dât dai và mât cân bang vê ché dô thûy van. 

Câc thay dôi bât lôi này làm lai càng gây khô khân cho câc nô ltïc xda ddi, giâm nghèo 

và phât trién kinh té mien nûi cûa chinh phû. Dôi sông cûa câc công dông dân cil trên và 

gàn dia bàn riing vân côn rât khô khân. 

Trong nhûng nâm gân dây, chinh phû Viêt Nam dà cd nhièu nô Iüc nhâm dat dtiôc 

dông thôi hai mue tiêu chien Iuôc là bâo vê tài nguyên thiên nhiên và phât trién kinh té 

mien ndi thông qua câc chuông trinh Ion nhu: Chiiông trinh 327 và 661 (5 triêu ha 

rùng), chu ing trinh dinh canh dinh cu, v.v. Bên canh nhüng thành ttiu dà dat dtigc, dà cd 

nhièu van dé nây sinh trong quâ trinh trién khai và thtic thi câc chüông trinh và dti ân 

này, mà phàn Ion cô liên quan dén tinh hiêu qua', tinh bèn viing và công bang trong quân 

lÿ tài nguyên riing. Cic chüông trinh dti in này dtïôc tien hành môt câch dông bô trên 

toàn quôc, chùa thtt sti cd nhiing nghiên ctlu cd chat ltïgng di trùôc nên thtïông thieu 

tinh linh dông trong bôi cânh da dang cûa khu vtic. Cic nghiên cdu vè quân lÿ rùng 

chtïa nhiêu, chtia chd trong tiêp cân cô stï tham gia và phân tich dông thii nên ket quà 

thtiông cd giâ tri sd dang thâp, thiéu tinh du bâo. 

De cd thé xây dting dùôc môt chien ltiôc nghiên cdu, phât trién và quân lÿ tài 

nguyên rùng hop lÿ thi vân de dàu tiên càn dtïgc làm rô là phi hiêu rô hiên trang quân 

lÿ sÜ dang nd; xâc dinh câc ton tai, câc ip ltïc gây suy thoài de cd cô sd de xuât câc giâi 

phâp chiên luôc. Vi thé, nghiên ctiu hiên trang sd dang và quân lÿ tài nguyên rùng và 

dât rùng cd su tham gia là môt büdc di dàu tiên trong chien luôc quân lÿ tài nguyên 
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mien ndi cd sti tham gia. Hon nùa, dé cd dugc môt chién ltiôc phât trién mie ̂n nûi bèn 
vûng thi cân thiét pha'i hiéu rô sti vân dông cu'a hê thông stt dung tài nguyên rùng mien 
mii, trong dd cd stï xâc dinh rô câc xu htiông bien dôi chu' yêu cûa hê thông, câc nhân tô 
tâc dông chu' yéu và cô ché tâc dông qua lai làm thay dôi hê thông. Trên cô sd dd càc 
nhà nghiên cdu và làm chinh sâch rdt ra nhûng kinh nghiêm/ nhûng bài hoc dé de ra clc 
biên phâp can thiêp thich nghi vdi tinte dâc thù cûa tûng dia bàn cu thé nhâm nâng cao 
tinh bèn vûng trong quan lÿ tài nguyên mien nûi ntïdc ta. 

Hông Ha - dia bàn nghiên cûu - là môt khu vtic dâu nguôn quan trong d mien nui 
tinh ThÙa Thiên Huê, cd tinh dai diên cao ve mât sinh thài và nhân vàn cûa khu vtic 
mien mJi cûa mien Trung Viêt nam. Nôi dây cd nhieu dâc diem sinh thâi, vân hda và xà 
hôi da dang và dang chiu a'nh htiông cûa nhieu nhân tô tù bên ngoài nhtï càc chtidng 
trinh lâm nghiêp 327 và 661, dinh canh dinh cti, kinh té mdi vit chinh sâch ba'o vê rùng 
dâu nguôn. 

2. CÂC TIÊN TRÎNH VÀ KÊT QUÂ NGHIÊN CÛU CHÛ YÊU 

2.1. Rùng và dât rùng dông vai trà thiét yêu, da du_ ng trong dài sông cûa 
ngoài dân Hông Ha 

Ti bao dôi nay, rùng tu nhiên là nguôn sông thiêt yêu vit quan trong dôi vdi câc 
dân tôc it ngtïôi ô Hông Ha. Chdc nâng vit vai trô cûa rùng tti nhiên dôi vdi dôi sông 
ngtïôi dân ô dây thé hiên qua câc mât nhtï sau: 

Cung cap thi c ân thông qua câc sa'n phâm dông vât và thtic vât tù rùng: Cu' mai, 
rüôu doâc, qua' doâc, mât ong, câ suôi và thù rùng. Sân ban và bât câ suôi là nhûng 
hoat dông cung cap chat dam - von rat han ché tù chân nuôi d dây - cho câc gia dinh. 
Thtic ân tù rùng tti nhiên vô cùng quan trong cho ngtïôi dân ô dây môt khi mùa 
màng bi thât bât, thiêt hai do bâo lut. 

Cung cap vât lieu làm nhà: Là co lqp nhà và gô làm nhà. 

Binh quân coin 6,5 m? go dê cât mât cân nhà ô Hông Ha. Ho gia dinh cc 
nhu cciu làm nhà viét don trinh UBND xâ et xcdc nhân và trinh cho Hat KiAn 
Icïni dê xin cap gicy phép. Khi daiâc phép, ngüài dân ta nainh vào rùng tim gô dêp 

chat ha và vân chuvén ra khôi rùng. Công viêc chat ha, vân chuvén gô cûng nhù 
ccrt nhà ddu cc; sù hop tâc gifla câc hô gia dinh trong thôn theo kiéu dôi công. 

Cung cap hàng hda lâm sân phu nhtï là ndn, mây, mât ong và thû rùng. Câc hoat 
dông này cûng là môt nguôn thu tien mât cho môt sô gia dinh vào lûc nông nhàn. 

Cung cap thuôc chûa bênh: Tuy chüa düôc dieu tra kÿ nhung cd nhûng bang chûng 
giân tiep cho thây ngtïôi dân Hông Ha hiên dang tçi chûa bênh bang câch riêng cûa 
ho. 
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Ccic loai lâin sain phi gô chi vêu vai Irong dôi sang công dông Hông Ha 

Loai lân, sain Tnn surit khai thàc Công dung 

Go Rdt il Làm nhà à 
Cûi Rât ihuàng xuyên (hàng ngài) NA ân hông ngfn' 
Mâv Rnt it Dung cu gia dinh 
Là co il (hàng radin) LÇIp nhà 
Là nôn if (hàng ndm) Bcin 

Mdng il (hàng radin) Thùc an gia dinh 
Môn rùng Không thu'àng xuyên (hàng qui) Thùc tin cho lori 

Câv ihuô'c R(iI il Chila bênh 
Mât ong Rait it Thùc in, chùa bênh, bdn 
Thii rùng Thatông xuyên (hàng thcing) Thiic an, bàn 

Hiên trang sû dung rùng tù nhiên cûa ngtïôi dân Hông Ha - theo câch truyên thông 
cûa ho chu' yêu vôi sti tain dung hop lÿ câc sain phâm phi gô - dà cho thây giâ tri nhieu 
mât cûa rùng tg nhiên trong dôi sông cûa câc công dông dân tôc it ngttôi, và bang câch 
này ho không ph ii là ng iôi gây ra sti suy giâm nghiêm trong hiên nay cula rùng ru 
nhiên. 

Ânh 6: Mâv- inôt trong cc.c loai lêtiii sain phi gô â Hông Ha 

2.2. Câc xu hudng thay dôi vê quàn Iÿ tài nguyên rùng 6 Hông Ha 

2.2.1. Mue tiêu nghiên cclu 

(1) Hiéu rô câc dac diem tu nhiên và kinh tê - xà hôi cûa dia bàn nghiên cttu và hiên 

trang quân lÿ và bâo vê tài nguyên rùng và dât rùng ô Hông Ha; 

(2) Xâc dinh câc chiêu hüông biên dôi chu' yêu trong cd câu sii dung tài nguyên dât, 
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rùng và câc nhân tô tâc dông; 

(3) Chân doân câc khô khan và han chê trong sû dung và quân lÿ tài nguyên vôi su 
tham gia cûa ngüài dân; 

(4) Tim ra câc bài hoc kinh nghiêm và phâc thâo môt sô bien phâp chien lüôc (dài han) 
cho viêc sit dung tài nguyên rùng ben vûng cûa công dông. 

2.2.2. Tiêii trinh vri phiîonia phrip nbhiêii ctiu 
Dièu tra ban dàu 

Bâng 27. Câc phi o`ng phâp và công eu si dung trong dieu tra ban clan 

Nôi dung dièu tra 

Tông quan vè dièu kiên tu nhiên và xâ hôi 

Câc chi sô co bàn vè rùng và dât rùng 

Phân box tài nguyên rùng và dat rùng 

Sc Iuac vê sir dung dat 

Sa luoc vè quân lÿ, sù dung ring và dat rùng 

Tièm nâng, co hôi, khô khân và han chê 

Chinh lÿ và thông nhat ket quà cap xâ 

Phuang phâp/công cu sir dung 

Phông van nhôm nông c6t (linh hoat) 

Phông van nhôm nông côt (linh hoat) 

Sa dô hiên trang tài nguyên 

Sa dô hiên trang tài nguyên, làt cât 

Phông van (nhôm nông côt, hô gia dinh) 

Phông van (nhôm nông c6t, hô gia dinh) 

Hop dân 

Tlzu thâp sô lieu thii c4rp 

Thu thâp câc thông tin thi cap (dinh tinh và dinh htông) cd liên quan den quân lÿ, 
sû dung và bâo vê tài nguyên rùng và dit rùng tai dia bàn nghiên cüu, bao gôm: câc sô 
liêu thông kê, câc loai ban dô và câc bâo câo/vin ban. Nhiêu nguôn sô lieu thi cap khâc 
nhau dà duôc sû dung: Sd Nông nghiêp và Phât triên Nông thôn, Si Dia chinh, Ban 
quân lÿ Dàu nguôn sông Bô, Hat kiêm lâm A Ltidi, Tram Khi tuung & Thûy vân A 
Lttdi, UBND xà Hông Ha. 

}dièu Ira chuyên de 

Câc hoat dông dieu tra chuyên de tâp trung vào viêc dânh giâ hiên trang quân lÿ, 
sit dung và mô ta diên bien cûa tài nguyên rifng cd sü tham gia cûa công dông.Nhûng 
van de chua rô ràng hoâc chüa ân khdp giùa câc nguôn cung cap thông tin khâc nhau 
duôc tim hiêu thêm chu' yeu tai hiên trttàng thông qua sû dyng câc công cu chân doân cd 
sit tham gia. 

Câc công eu chu' yéu duôc sû dyng trong giai doan này là: phông van nhôm nông 
côt, phông van hô gia dinh, quan sât hiên trüàng, lügc sii thôn bân và câc hoai bieu dô 
hudng thôi gian (dinh tinh). Quâ trinh dièu tra duôc thttc hiên theo 4 nôi dung tuàn tü 
nhu sau: 

(1) Phân loai câc dang rùng và dat rùng theo dia phuông. Phùofrg phcrp. thao luân 
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nhôm gôm nông dân chu chôt, lânh dao xâ và nhà nghiên cûu lâm nghiêp. 

(2) Xây dting ban do hiên trang rùng c6 sü tham gia dé chi rô sti phân bô câc loai ràng 
và dat riing. Phüdng phcip. vê ban do c6 sit tham gia theo 3 bùôc: vê phâc do xâ ti 

lê 16n, khoanh vé trên ban do dia hinh UTM ti lê 1:25000, và khâo sât thtic dia dé 
phâc tra. 

(3) Xâc dinh hiên trang quân lÿ, su dung và câc van dé khô khân cho tùng loai rùng 
và dat rùng cûng nhti xâc dinh sô bô phüong ht dng giâi quyét. Phudng phcrp: thao 
thuân nhôm và phing van nông hô. 

(4) Xâc dinh diên bién tài nguyên rùng và câc nhân tô tâc dông ô câc thôi kÿ khâc 
nhau; xâc dinh quâ trinh bién dôi tài nguyên chu yéu và câc nhân tô ânh hüông lên 
quâ trinh này và dé xuat câc phtiong htfdng giâi phâp nhâm nâng cao tinh bén 
viing cûa quân 1ÿ tài nguyên rùng và dat rùng. Phudng phcSp. Ltïôc su thôn bân, 
xây dtïng biéu do hüông thôi gian c6 sti tham gia, thâo luân nhôm nông côt và hop 
dân. 

Dành giâ kÿ thliât 

Nhà nghiên cttu phân tich tông hop câc két qua tù câc kênh thông tin khâc nhau dd 
c6 dtïôc môt tông quan rô nét hou vé thtïc trang su dung và quân lÿ tài nguyên rùng và 
dat rùng. 

Phùdng phcip. công tâc nôi nghiêp vé dô ban, phân tich và tông hop câc sô liêu, 
thâo luân nh6m nghiên cûu cua dti ân. 

Thc in dinh kêt qua' cô si! thain gia 

Kêt qua' cua bùôc dânh giâ kÿ thuât düoc trinh bày trong môt cuôc hop dân cua xà 
dé chinh lÿ, bô sung và hoàn thiên. 

2.2.3. C(ic kit quoi nbhiêii cûu chinh 

Rùng trông, chu yéu là rùng thuàn loài Acacia, tâng lên vôi tôc dô 100ha/nâm tù 
1993 dén 1997. Tuy nhiên, trong thôi gian sâp dén tiém nâng tâng diên tich rùng 
trông không côn dâng ké do diên tich can trông rùng phû xanh it dàn va ngày càng 
quâ xa khu dân cü. 

Diên tich dat ci tranh thuàn tûy nhü trüôc dây giâm dâng ké. Viêc khoanh nuôi bâo 
vê rùng trong khuôn khô chtiông trinh 327 dà gitip môt diên tich dâng kê dat co' 

tranh (cd tiém nàng tâi sinh) chuyén thành câc trang thâi thtic bi dang phuc hôi. Diên 
tich rùng tti nhiên bién dôi không biên dông nhiéu trong 10 nâm tri lai dây va vân 
cd xu hüông tâng châm trong câc nâm tôi trong trong diéur kiên thtic thi Luât Bao 
vê và Phât trién rùng. 

Chat ltiong rùng tù nhièn bi suy giâm nhiéu so vôi 30 trtzôc dây, nhting nay dang 
phuc hôi chtm. 
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Bâng 28. Diên tich câc loai hinh sît dung dût tai Hông Ha qua câc nâm 1992 - 1998 
(Do'n vi: ha) 

Loai dât 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 CV(%) 

1. Dât nông nghiêp 164 152 135 130 138 143 148 8,0 

2. Bât cô rùng 7870 7887 7916 7896 8197 8566 8566 3,9 

2.a. Rùng tu nhiên 7870 7865 7857 7853 7853 7853 7853 0,1 

2.b. Rùng trông 0 16 53 239 344 712 713 104,6 

3. Dât không cô rùng 10757 10751 10737 10759 10450 10074 10067 3,1 

3.a. Dât cô tranh + lau - - - - - - 4832 

lâch (la) 

3.b. Dât cây bui (Ib) - - - - - - 101 

3.c. Dât cô cây gô râi - - - - - - 5235 
râc (Ic) 

4. Câc loai dât khâc 159 160 162 164 165 167 169 2,3 

Tông (1) + (2) + (3) +(4) 18950 18950 18950 18950 18950 18950 18950 

Nguôn: 1995 - 1998: Phông Dia chinh huyën A L uài, UBND xâ Hông Ha 
1992 - 1994: Theo uàc tinh cba nông dân nông côt xâ Hông Ha 

Ghi chû- CV.: hê sô biên dông (%) 

Câc yéu tô ânh huông dén dông thài tài nguyên riing nhtt môi trüông chinh sâch, thé 
ché và dân sô, v.v. cûng cô nhièu thay dôi. Sù chuyén dôi vé chinh sâch quân lÿ 
rùng tù muc tiêu khai thâc go trôn trong thâp niên dàu tiên sau chiên tranh sang muc 
tiêu bâo vê dàu nguôn dâ và dang giâm nhièu tàc dông tiêu cuc truc tiép lên tài 
nguyên rùng. Câc cd quan quân lÿ lâm nghiêp chu' yéu cûng chuyén tù Lâm trüông 
sang câc cd quan bâo vê rùng nhtt Hat kiém lâm, Ban quân lÿ dàu nguôn. Tuy nhiên, 
mât dù chinh sâch quân lÿ rùng thay dôi dà nhièu nâm nhung môt sô tiêu chi quân lÿ 
lâm nghiêp quan trong chua cô thay dôi tudng ring, dô là viêc chua cô hê thông phân 
loai rùng và diéu kiên 1âp dia cho quân lÿ rùng dàu nguôn va chua c6 cd quan quân 
lÿ dâu nguôn theo dûng choc nâng tông hôp cula n6. 

Cùng vôi viêc ban hành câc dinh ché bâo vê rùng dàu nguôn là và cd quan quân lÿ 

nguôn ngân sâch cho bâo vê và phât trién rùng, câc cd quan chuyên trâch vé lâm 
nghiêp van là câc chu rùng, trong khi d6 vai trô cula công dông van là thù yéu. Chinh 
vi vây, âp luc cûa công dông dia phudng lên tài nguyên rùng van côn, làm cho công 
tâc quân lÿ rlïng luôn bi dông và hoàn toàn phu thuôc vào nguôn ngân sâch nuôi 
duông ciia nhà nuôc. 

Câc yéu tô han ché trong quân lÿ riing và dât rùng ô Hông Ha: 
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- Câc bên cô liên quan thiêu thông tin và kiên thttc cân cho quâ trinh quân lÿ 

rûng. Phan lôn câc thông tin này là không thé thiêu cho quâ trinh quân lÿ rûng. 

Bâng 29: Câc han chê vê thông tin cho câc bên cô liên quan dên quân 1ÿ rûng 
d Hông Ha 

Bên cô liên quan chô yéu Thông tin/kién thùc bi han chÔ 

Ban quân lÿ dâu nguôn sông Bô và - Câc nguyên Iy vé quân Iÿ dâu nguôn và rûng dàu 

Hat kiém lâm A Ludi nguôn. 

- Thông tin vé kinh té - xâ hôi b công dông. 

- Thông tin và kién thùc vé kÿ thuât phuc hôi rûng 

bang cây bân dia 

- Thông tin và kién thùc vé nông lâm két hdp. 

- Hiên trang cu thé vé diéu kiên lâp dia và hiên 

trang téng thé cria rûng tu nhiên. 

Nguài dân xâ Hong Ha - l' niêm mô nhat vé ranh giôi hành chinh và phân 

bô không gian chinh xàc côa tài nguyên rûng 

- Qui hoach sir dung dât côa câc cct quan nhà 

nuôc 

- Câc vân dé chi tiét côa chinh sàch quân lÿ rùng 

côa nhà nuôc. 

- Quân lÿ rûng chua dùa trên môt nên tâng qui hoach su dung dat hop lÿ. Trong 
muc tiêu vi mô cûa nhà nüôc dà xâc dinh rô là quân lÿ dâu nguôn bên vüng, 

nhttng trên thtgc tê china cô hê thông câc tiêu chi cho qui hoach quân lÿ sil dung 
dâu nguôn, va lê di nhiên là chua cô qui hoach dâu nguôn. Mâu thuân lôn nhat 

hiên nay là sri không cân bang giûa su dung dât cho nông nghiêp và 

trông/khoanh nuôi/bâo vê rûng. 

- Thiêu cô quan phu trâch vé quân lÿ dâu nguôn tông hop. 

- Thiêu sù tham gia chu dông và binh dâng hon cûa công dông vào tiên trinh quân 
lÿ rûng. Mtic dô tham gia cûa ngùôi dân chi mdi ô mdc là nguôi dügc thông 
bâo, duôc trâ công cht"i chua phâi là câc phudng thdc tham gia tich clic hon nhü: 
quan hê dôi tâc, tham gia vào tin trinh lâp kê hoach, v.v. 

- Thiêu câc nên tâng kÿ thuât cân thiêt cho quân lÿ rûng dâu nguôn: hê thông 
phân loai rûng dâu nguôn, hê thông phân cap dieu kiên lâp dia cho quân lÿ dâu 
nguôn, và câc thu nghiêm bài bâng dài han vê kÿ thuât phuc hôi rûng dâu 
nguôn. 

Câc nhu câu nghiên ctiu tiêp theo: 

- Thông nhat cd sol dü liêu vé su dung dat khu vtic dâu nguôn bang câch giâi doân 
anh vê tinh và công cu GIS. 
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- Phât trinn hê thông phân câp diêu kiên lâp dia phù hop cho quân lÿ dâu nguôn 
và cô câu sû dung dât hcjp lÿ cûa khu vtic dâu nguôn. 

- Nghiên cdu hê thông phân loai tài nguyên rùng phù hop cho quân lÿ phông hô 
dàu nguôn cô sit tham gia. 

- Xâc dinh câc khu vL.ic không gian phù hop cho quân lÿ rang công dông. 

- Nghiên ctiu phân tich sâu hon câc moi quan hê tain cânh quan giûa lînh vtîc lâm 
nghiêp vdi câc lînh vuc khâc (nông nghiêp, chân nuôi, v.v.) dé cô nhûng dé xuât 
cu thé ve phuông hüông tiêp cân, câi tin vé mât cd câu cûa câc chuong trinh/dü 
ân dàu nguôn. 

- Dây nhanh tién trinh giao dât giao rting cho công dông (to choc, nhdm hô hoic 
hô gia dinh). 

- Xûc tién tin trinh nghiên cùu câi câch thé ché quân lÿ dàu nguôn (dông quân lÿ 
khu vüc dâu nguôn). 

2.3. Hê thông quyên quân Iÿ sÛ dung dât và cây rang 6 Hông Ha 

2.3.1. Boi cdnh 

Trong nhûng nâm gin dây, chinh phû Viêt Nam dâ cô nhiêu nô hic nhâm dat dtïoc 
dông thôi hai muc tiêu chién lugc là bâo vê tài nguyên thiên nhiên và phât trién kinh tê 
mién ndi thông qua câc chuông trinh ldn nhu: Chuông trinh 327 và 661 (5 triêu ha 
rang), Chüong trinh dinh canh dinh cti, v.v. Tuy nhiên dà cô nhièu vân dé' nây sinh trong 
quâ trinh trién khai và thi c thi câc chuong trinh và dti ân này. Trong dô, quyên quân lÿ 
sil dung dât và cây rang luôn là môt vân dé then chat quyét dinh tinh bên vûng, tinh 
hiêu qua' và tinh công bang trong viêc bâo vê vit phât trinn tài nguyên rang và dât rang. 

Dâ cô nhiêu van dé nây sinh cô liên quan mât thiét dén quyên sû dung dât và cây, 
nhu là (a) sU bât câp giûa câc nhà lâp ké hoach cûa câc du ân chinh phû và câc tâp 
quân/nhu câu quân lÿ dât và cây dâc thù ô dia phuông, (b) sü không châc chan va rô 
ràng vê quyên sû dyng dât và rùng, và (c) si.i thiéu hiéu bit vé bân chât cula câc hê 
thông sô hiiu trong diéu kiên môi truông chinh sâch thay dôi nhanh (Hoàng Hûu Câi, 
1999). Chinh vi thé, viêc cô dügc môt su hiéu biét tôt hon vê bân châc càc hê thông 
quyên sô hûu và sâ dung cûa nhà ntidc và dia phuong là môt nhu du câp thiét cûa nhiêù 
thành phân cô liên quan dén quân lÿ và phât trinn miên nùi, bao gôm nguôi làm chinh 
sâch, quân lÿ dLi ân, phô câp viên, nhà nghiên chu và cal công dông dia phuong. 

Hông Ha là môt khu vtic dau nguôn quan trong ô miên ntii tinh Thùa Thiên-Hué, 
cô nhiêu dâc diêm sinh thài, vân hôa và xà hôi da dang và dang chiu ânh htiông cûa 
nhiêu nhân tô ta bên ngoài nhu câc chuong trinh lâm nghiêp 327 và 661, chuong trinh 
dinh canh dinh cù, kinh té mdi và chinh sâch bâo vê rang dâu nguôn. Nhûng quan hê 
này châc chan cô liên quan vdi hê thông quyên quân lÿ sû dung dit và cây phtic tap mà 
viêc hiéu rô vê nô là rât cin thiêt cho viêc quân lÿ tài nguyên thiên nhiên trên dia bàn 

106 



DUÀN NGHIËN C(JU QUÀN L TÀ/ NGUYÊN Truàng Dai hoc Nông Lâm Huê 

xâ. Trong nâm thti nhat cua du ân quân lÿ tài nguyên dtia vào công dông 6 Hông Ha, dà 

c6 nhiêu nghiên ctiu mô ta' câc dâc diém cûa công dông và tài nguyên nhüng thông tin 

vé quyên sô heu, quyén quân lÿ và su dung dât và cây van côn nghèo nàn vi thé chua 

hôi dû câc cd sô dé dé mat kién nghi câi tién quân lÿ tài nguyên khu vtic dâu nguon. 

2.3.2. Muc tiêu nghiên cûu 

Trên phudng diên quyên su dung quân lÿ tài nguyên dat và cây rùng, c6 nhiéu van 

dé nghiên ctiu chua dudc làm sâng tô. Trên cd sâ câc hiéu bit ban dàu dat dudc qua câc 

nghiên cdu môi nhat, nghiên cdu này ttp trung trâ lôi câc van dé chu yéu nhti sau: 

1) Tin trinh mô rông dia phtn quân lÿ sit dung cûa câc cd quan nhà ntiôc va công 

dông. 

2) Viêc quân lÿ dat và cây dà dién ra nhu thé nào trên cd sô hê thông quyên sô 

hûu và su' dung. Câc van dé chông chéo và bat câp giûa câc thành phân khâc 

nhau trong quân lÿ và su dung tài nguyên dat và cây rùng. 

3) Câc nhân tô chu yéu ânh hüông lên hê thông quyén sô hüu và su dung dat và 

cây rùng. 

2.3.3. Tien trinh và cric phuôoig pluie nghiên cûu 

THÔNG NHÂT CÂC KHÂI NIÊM 

Khâi niêm quyén sd hûu và st dung trong nghiên ctiu này dudc hiéu nhtU là sti 

phân bô câc quyên quyét dinh cu thé c6 liên quan dén quân lÿ tài nguyên dat và cây 

riing, bao gôm câc quyén nhu sau: 

Quyén su dung: quyên canh tâc cây nông nghiêp, khai thâc cây go, thu hâi câc 

lâm san phi gô 

Quyên chuyén nhüông: quyên thuê, bân và thé chap dât và cây rùng 

Quyên ngân chân/bâo vê: ngân chân ngtiôi khâc si dung dât và khai thâc cây 

rùng 

Quyên quân lÿ hành chinh: quyén giao dat hoc giao câc quyén quyét dinh 
khâc vé sit dung dat và cây rùng. 

Hô thông quyén sd hz?zz và sit dung tài zzguy ii dit và cây rùng ô dây ditgc hiéu nhtï 
là tâp hop câc quyén quyét dinh khâc nhau cua câc nhôm dôi ttidng khâc nhau trên câc 

loai hinh dat và cây rùng khâc nhau. Nhù vây hê thông này chinh là su phân bô câc 

quyên quyêt dinh (ô câc mtic dô khâc nhau) trong môt không gian 2 chiéu: (a) câc loai 
hinh tài nguyên dat và cây khâc nhau và (b) câc dôi tudng quân lÿ su dung tài nguyên 
khâc nhau. 

KHUNG PHÂN T1CH TÔNG QUÂT 

Hê thông quyén sô hiiu và su dung tài nguyên duôc xem nhti là môt nhân to quyét 
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dinh chu' yèu vé bân chat cu'a moi tUdng tâc giûa 2 hê thông phu tt>' nhiên và xâ hôi, 
thông qua d6 nô dông vai trô quyèt dinh trong viêc dièu khién chic nàng cûa hê sinh 
thâi nhân vàn khu vtic dau nguôn (s d dô 5) 

QUA TRÎNH TIÊN HOA / THICH NGHI 

DÂC DIÉM CÙA 

CÔNG DÔNG 

Câc hê thông 

sân xuât 

Cau trûc xâ hôi 

Dieu kiên dia Iÿ 

kinh té 

Qui dinh bàn 

chat cita hê 

thông quyèn 
sà hsu và sir 
dyng tài 
nguyên 

DÂC DIÉM CÛA 

HÊ THÔNG 

QUYÊN Sà HOU 

VÀ SÙ DUNG 

TÀI NGUYÊN 

Hê thông qui 

dinh dia phuong 

Hê thông qui 

dinh nhà nuôc 

Tao ra câc dông 

co tich cuc hoâc 

han ché viêc sir 

dung tài nguyên 

bèn vûng, công 

bâng và cô hiêu 

quà 

DÂC DIÉM CÛA 

TÀI NGUYÊN 

THIÊN NHIÊN 

Câc loai hinh tài 

nguyên 

Dô nhièu/ it cûa 

Anh huông dén 
dôi sông kinh 

té xâ hôi cûa 
công dông 

Anh huông dén 
bân chat cùa câc 
luât lê ducc ban 
hành 

câc loai tài 

nguyên 

Thay dôi (suy 

giâm và duoc 

làm giàu) 

câc loai 

nguyên 

SU dû 5. Mû hinh nghiên ciu phân tich quyên sd hiffi và si? dung tài nguyên 
(chinh lÿ tif Freudenberger, 1995). 

TIÊP CÂN VÔI CÔNG DÔNG 

Nèu xem xét van de mot câch hê thong nhti trong so do nghiên cuu ô so dô 5 thl tin 
trinh nghiên ctiu tù trudïc dên nay gôm 2 büôc: 

Nâm thd nhat cûa du ân: mô t'a de hê thong tù nhiên (tài nguyên dit, rùng và 
nudc) và câc dàc diém cûa công dông, 

Nâm thti 2 cûa dit ân: tièp tue thu thâp thông tin, phât trién phuong phâp luân 
nghiên cdu và thttc hiên phân tich hê thong quyèn sô hûu và sii dung. 

Do yêu eau vé bân chat cûa chu' de nghiên cüu, quâ trinh dieu tra thu thip thông 
tin không phi theo câc phuong phâp chon màu thong kê kinh dien mà thông qua thio 
luân, phông vin bân eau truc vôi câc doi tuong cung cap thông tin - chu' yèu bao gôm: 
câc truông thôn, môt so hô gia dinh và lânh dao xâ - kèt hop vdi viêc su' dung câc công 
eu so do lât cât ngang và bân do tài nguyên. 

cùa 

tài 
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Quâ trinh chiém dung dôt và sa dô làt cât 

Phân tich và mô t'a lich stt quân lÿ dât và cây là môt hudng tiêp cân quan trong 

mang tinh khôi diu trong nghiên ctiu này. Dieu này dugc thtic hiên thông qua phông vân 

hôi tüông cûa cic dôi tuông cd liên quan. Dôi vdi dôi tüông cung câp thông tin là câc ctï 

dân ô Hông Ha, câc công cu tuong hinh nhü sô dô tài nguyên và lit cât doc dà düôc sit 

dung theo hudng tiép cân này. Vi dôn gin và dê hinh dung, sô dô làt cât ngang duôc si 

dung nhu là môt công cu chu' yéu de mô t'a qui trinh chiém dung dât công nhù phân bô 

câc quyèn quân lÿ và sû dung dât theo không gian. Chûng tôi dâ thtt ip dung công eu 

ban dô vào công viêc này nhting chtia dat nhièu tien triên do tinh phtic tap cula phLf(ing 

phip dôi vdi nguôi dân dia phùông. 

Sd dô và bdn dô tài nguyên 

Sô dô tài nguyên ti lê ldn khu vifc rùng trông và dât nông nghiêp do môt sô nông 

dân cd kinh nghiêm vé trong nâm thti nhât düôc sit dung de xic dinh sti phân bô vé 

quyèn sô hûu và sit dung trên câc loai hinh dât này. 

2.3.4. Ccic kit qua nghiên cctu chinh 

Khâi niêm quyên chiera hiiu - "tenure" - trong diêu kiên Viêt Nam 

Quyèn chiém hûu tài nguyên ô Viêt Nam thuông duôc hiéu bao gôm 2 yéu tô: 

quyèn sô hûu và quyèn sû dung. Theo Tuât phâp cûa nhà nudc Viêt Nam tài nguyên dât 

dai thuôc sô hûu toàn dân và do nhà nudc thông nhât quan lÿ. Nhà nudc giao quyèn sû 

dung cho câc tô choc, hô gia dinh và ci nhân - düôc goi là nguôi sui dung dât - quyèn sit 

dung dât lâu dài và on dinh (Dieu 1, Luât Dât dai ban hành ngày 14-7-1993). Nhu vây, 

trên khia canh luât phi p, quyèn sâ hûu dât dai ô Viêt Nam là duy nhât và thuân nhât 

theo thôi gian. Yêu tô mang tinh dông thii theo thôi gian va cic dôi tügng dât dai và con 

nguôi khic nhau chinh là quyèn sû dung dât duôc nhà nudc giao cho câc nhdm dôi 
thông khic nhau. Chinh vi thé, trong bôi cânh cûaViêt Nam, viêc nghiên ctiu quyèn 
chiém dung dât - "land tenure" - thuông tâp trung chu' yéu vào quyèn su dung dât - 

"right of land use" - cûa câc dôi tuong khic nhau trên cic loai hinh dât dai khic nhau 
duôc nhà nudc bao hô. Quyèn sû dung dât lâm nghiêp rât bien dông theo câ 3 yéu tô: 

(1) sti thay dôi vé chinh sich nhà nudc theo thôi gian, 

(2) cic loai hinh dit lâm nghiêp khic nhau 

(3) cic nhdm su dung dât khic nhau 

Dieu này thé diên rô trong Luât bao vê và phit trién tài nguyên rùng (ban hành 
ngày 12-8-1991) và cic vân ban phip lÿ dudi luât di kèm. 

Khic vdi tài nguyên dit, ô Viêt Nam tài nguyên cây gô cd thé thuôc quyèn sô hûu 

cûa câc tô choc, hô gia dinh và ci nhân nhü là môt tài san riêng trong dieu kiên ho là 

nguôi bô vôn dé gây trông (Dièu 3 cita Luât bao vê và phit trién ràng, 1991). Vi thé, 

quyèn chiém hûu cây go thuông dûdc xem xét môt cich diy dû vè tât ça cic quyèn cûa 

nd. 
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Quà trinh mâ rông dia phân quân Iÿ lâm nghiêp cûa câc ça quan nhà nu'&c 

- D t cô rùng là khu vüc xua-t phât và üu tiên cûa quân lÿ lâm nghiêp nhà ntïôc tù 
sau 1975 và chinh sâch quân lÿ rùng dinh huông theo san xuât gô giai doan 
1975-1998. 

Sti' mô rông cûa dia phân quyèn quân lÿ lâm nghiêp tù dât cô rùng sang dat 
trông tù sau 1986. 

Qui hoach không gian cûa quân lÿ rùng nhà nttôc: Hê thông tiéu khu - lô - 
khoânh và phân khoânh chu' yéu càn ci vào diên mao dia hinh. 

Bâng 30. Câc titi khu cho quân lÿ lâm nghiêp trên dia bàn xâ Hông Ha và co sd' 
phâp lÿ cûa quân lÿ nhà nu'dc giai doan 1991-1999 

Tidu khu 

Diên 

tich 

Co quan 

quân Iÿ nhà 

nuôc 
Co sô phàp Iÿ cüa quân Iÿ 

TK1 028 175 Hat Kidm lâm Luât bâo vê và phàt trién rùng 
TK1029 770 A Luôi (1991) - câc qui dinh dôi vôi rùng 

TK1030 503 phông hô. 

TK1031 774 

TK1032 869 

TK1033 240 

TK1046 (*) 

TK1050 910 Xung yéu 

TK1064 1176 

TK1043 1764 Xung yêu Ban Quàn Iÿ Luât bâo vê và phàt trién rùng 
TK1044 803 Xung yéu d'au nguôn (1991): câc qui dinh dôi vôi rùng 

TK1045 498 Xung yéu sông Bô phông hô. 

TK1047 510 Râtxung yéu Du àn 327: giai doan 1993 - 1998 

TK1048 1197 Rat xung yôu Du àn 661: giai doan sau 1998 

TK1049 834 Xung yôu 

TK1056 918 Râtxung yéu 

TK948 350 Râtxung yéu 

TK1067a, (*) Rat xung yéu Luât bào vê và phàt tridn rùng 
(1991): qui dinh dôi vôi rùng 
phông hô. 

Du àn 327 và 661 

(*) Tiéu khu chua xàc dinh dugc diên tich 
Ngudn: Ban quàn /ÿ rûng phông hô dâu nguôn sông Bi, Chi cuc pliât trién Lâm nghiêp Thùa Thiën 

Hué (1999). 
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Nhü vây, viêc phân chia dôn vi quân lÿ rùng và dât rùng ô dây chu yêu là càn cii và 

diên mao dia hinh, chti không càn cii vào trong thâi thitc bi cu thé. Vu diêm Ion nhât vê 

câch phân chia này là rât on dinh trong diêu kiên trang thâi rùng thiiông xuyên thay dôi, 

nên rât thuân tiên cho công tâc quân lÿ hành chinh dât dai. Tuy nhiên, môt nhuôc diém 

Ion bôc lô là muc tiêu quân lÿ trong môt dôn vi quân lÿ c6 thé rât da dang do bao gôm 

nhiêu loai hinh rùng và dât rùng khâc nhau, gây kh6 khân cho công tâc quân lÿ kÿ thuât 

lâm sinh. 

Quà trinh chiêm dung dât cûa hô gia dinh 

Quâ trinh chiêm dung dât cûa hô gia dinh â Hông Ha bât dâu tù câc bàng thung 

lûng, gân liên vôi quâ trinh dinh cil và dinh canh tù sau 1975. Truông thôn và câc tô 

choc thôn và xà dông vai trô quan trong trong viêc công nhân quyên chiém dung dât cua 

gia dinh. Hoat dông tâp thé trong khai hoang và phân chia dât lita nüôc dâ diên ra trong 

nhüng nâm dâu moi dinh ctt. Câc thé ché cua thôn dâ d im bâo tinh công bàng cao trong 

chiêm dung dât làm lita nuôc cua hô gia dinh. Quyên chiém dung dât canh tâc nuông rây 
giâm dân do ânh hüông cua phât trién rùng trông và chinh sâch bâo vê rùng phông hô và 

câc dit ân hô trg thâm canh hôa nông nghiêp. 

Canli tic nuông rây tiên phong 
(1975-1986) 

Trên dât rùng (trung binh và nghèo), quÿ dât Idn 

fiât tôt, nâng suât khà 

Thôi gian bô hôa lâu (7 nâm) 

Ap ltic gây thay dôi: 

Chinh sâch bâo vê và phât trién rùng phông hô 

Chinh sâch dinh canh dinh cil cua nhà nuôc 

Suy giâm tài nguyên dât rùng 

Canli tic nu"ong rây thèii gian bô boa ngân 
(1993 -1999) 

Trên dât cây byi và c6 tranh, quÿ dât han ché 

fiât xâu, nâng suât thâp 

Thôi gian bô hôa ngân (2-3 nâm) 

So dô 6. Sit thay dôi vê canh tâc nuông rây ô Hông Ha 
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Rùng giàu 

Trudng Dai hoc Nông Lâm Hué 

Rùng TB Rùng Cô tranh Dât nông 

nghèo nghiêp 

........................ 

1986-1990 

Rùng giàu Rùng TB Rùng nghèo Cây bui Cô tranh Dât nông 

nghiêp 

1991-1999 

Rùng giàu Rùng TB Rùng nghèo Cây bui Cô 

tranh 

Ghi chai: 

Biéu thi quyèn chiém dung cùa nhà nuôc (dô rông cûa doan thâng tuong ùng vrai mùc dô) 

Biéu thi quyen chièm dung cûa hô gia dinh (dô rông cüa doan thâng tuong ùng v6i mùc dô) 

Sa dô 7. Si do- huông thôi gian biéu thi stf thay dôi cûa quyên chiêm hitu dât và cây 
theo câc giai doan lich sû trên câé loai dât và cây khâc nhau. 

Ngud n: Tông hop tù két quâ cho diém cûa 5 nông dân. 
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Bain chât cüa "chia sît dung" hoâc "không rô ràng vê quân lÿ" ciia dât cô 

tranh 

Trong thuc té ô Hông Ha, dât col tranh thuông duc dé câp dên nhù là "dât chuta s* 

dung" hoâc là dât "không rô ràng vé quân lÿ sit dung cu thé" (Lê Quang Bio, 1999). 

Trong nghiên cdu này, quà trinh phân tich sta phàt triân cûa 2 hê thông chiêm dung dât 

cûa nhà nutôc và công dông dà làm sàng to' ho n ban chât cûa van dé này: 

(1) Do già tri su dung thâp cûa dât co' tranh và môt phân là hâu qua' cûa khai thàc sû 

dung không bên vûng trong quâ khd, dât cô tranh là khu vrac "dùcic nghi clén sau 

ciing" và "hocic â cuôi terni tay ciia quân lÿ và cira câ cô quan quân lÿ 

lâm nghiêp nhà nutôc và công dông trong thôi kÿ trudc dây. Viêc sû dung dât co' 

tranh luôn dôi hôi suât dâu tu vê nhân hic và vât tu cao, cho nên viêc chiêm 

dung loai dit này ciia càc dôn vi nhà nuôc cûng nhü hô gia dinh ô Hông Ha nôi 

chung dêu di kèm vôi câc dti àn dâu tu hô trô ciia nhà nuiôc. Bên canh câc diên 

tich dâ düôc tro-ng rùng (chiêm ti lê không dàng ké), tinh "không rô ràng và 

không châc chan" vê quyèn sû dung diên tich dât col tranh côn lai thé hiên: 

(a) Dân làng cô thé chiêm dung dât col tranh dé canh tàc nông nghiêp nhting 

không phô biên vi han chê vè nguôn hic; thôi gian chiêm dung mang tinh 

chat tam thôi, gân lièn vdi sri hiên diên cûa hoa màu mà ho sô heu. 

(b) Càc co quan quân lÿ lâm nghiêp nhà nu de thé hiên vai trô cria minh thông 

qua quyèn qui hoach dât trông ritng, nhung van dé cho dân làng sii dung dé 

sân xuât nông nghiêp - trong khâ nâng cûa ho - trong khi chuta cô dta àn thùc 

thi. 

(2) Vi dit cô tranh dà là môt dang suy thoài cao dô cûa dit dôi nùi nên quyèn ngân 

chân và bio vê cûa nhà nu oc khôi khai thàc trài phép ô trên khu vrac này là 

không dât lên hàng dàu nhut càc loai dât lâm nghiêp khàc. Vai trô cûa cô quan 

nhà nu de chu yêu là thé hiên qua quyèn qui hoach khu vite và khoanh vùng dê 

trông rùng cua ho theo ngân sàch phân bô tùng nâm. Thông qua trong rùng, càc 

co quan này tùng budc téi lâp quyèn quân lÿ nhà nttôc trên dât col tranh. Do diên 

tich trông rùng binh quân hàng nâm van côn quà it so vôi tông thé diên tich dât 

cô tranh hiên cô, nên thtac té van côn nhièu khu viic ô cuôi tim cua quân lÿ nhà 

nüôc. 
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Dâc diém cûa hê th6ng quyèn sû dung tài nguyên dât 6 Hông Ha hiên nay 
Bâng 31. Câc quyèn s& hûu và sil dung dit, cây vôi câc nhân tô thé chê chi phôi cûa 

hi gia dinh và cd quan nhà nuôc & Hông Ha 

Ban quân lÿ rùng Hat kiëm lâm 
Loai dàt Quyèn Hô gia dinh phông hô dàu A Lubi 

nguôn sông Bô 

Rùng tu SD Go cho nhu càu làm nhà, 
nhiên tàn lâm sàn phi gô ""+CD 

râm, nhièu 
tàng tàn 

CN 

NC Khai thàc trài phép NN+CD Khai thàc trài phép khai thàc trài 
NN phép NN 

HC Khoàn môt sô diên Qui hoach 
tich cho thôn NN vùng bâo vê' 
Qui hoach vùng bâo 
vêNN 

Rùng tu SD Lâm sàn phi go NN+CD 

nhiên 

nghèo, 
CN 

thua, môi NC Dôt rây + chât cûi "" Khai thàc trài phép Khai thàc trài 
tâi sinh NN phép NN 

HC Khoàn môt sô diên Qui hoach 
tich cho thôn NN vùng bào vê"" 

Qui hoach vùng bâo 
vêNN 

Rùng trong SD Tràng hoa màu trong 1-2 Lâp dé luân chùng 
nâm dàu NN, trông cây và khai thàc, tia thua 
huâng công theo qui hoach dé dat lên co quan 
nhà nuàc", không rô ràng cap tinh 
vê hhông loi sàn phâm cây 
rùng 

CN Cho bà con ho hàng CD 

NC Khai thàc chât pha trâi phép Chât phà trài phép Khai thâc trài 
NN+CD NN phép NN 

HC Khoàn cho hô gia 
dinh trông, châm 
sôc và bâo vê"" 

Kiém tra kÿ thuât 
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Dht cây bui SD Làm rây b môt sô khu vuc Khoanh vùng xùc 

+ nucmg giôi han cl' ("") tien tài sinh 

ray 
CN Bà con ho hàng cD 

NC Canh tàc, phà hoai hoa màu Dôt It a, làm rây trài Khai thàc trài 

cûa nguài khàccD phépCD phép "" 

HC Khoàn phông 

khoanh nuôi tài 

sinh, phông chông 

chày cho thôn "" 

Dht cô SD Chân thâ bô, Ihy chôi dôt, 

tranh làm rây CD+NN 

CN 

NC Dôt làa sai qui dinh NN+CD Dôt lïta sai qui Dét Iira sai qui 

dinh"" dinhNN 

HC Khoàn phông chông 
chày cho thôn"" 

Qui hoach vùng 

trông rùng"" 

Dht vuàn SD Tréng trot theo nhu chu, sâ 
nhà + thich, sà hüu hoàn toàn sân 
ruông lita phâm NN+cD 

va màu 
CN Cho bà con ho hàng, hô 

khâc vài Iÿ do chinh dàng Il 
NC Moi hành vi xâm pham cùa 

nguôi ngoàiCD+(NN) 

HC 

Ghi chù: SD: quyén sû dung 

CN: quyén chuyén nhuong, bàn, thé châp 

NC: nguyên ngàn càn, bào vê 

HC: quyén hành chinh (giao hoàc thay dôi quyén sô hüu và sit dung 

"" qui dinh bôi thé ché nhà nuôc 
CD : qui dinh bôi thé ch le công dông (thôn và xâ) 

Két qu'a phân tich hê thông quyén sit dung dit rang trông cd thé phân thành 4 

nhôm tùông ûng vôi nhân tô thé ché và chu' thé chi phôi chu' yèu: 

D t nông hô: Nhôm dit dudi stf quân lÿ su dung chu yéu cûa hô gia dinh. Cân cté 

vào mt c dô bâo dâm quyèn si. dung dit và sô hi u cây, cd thé phân nhôm này thành 2 
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nhdm phu: 

1.a) D6t nông hô ôn cîinh lâir dài: bao gôm dât vtïèin nhà, dât Ida nttôc và dât bài 
trông màu ô khu vttc dât bang thâp 6 dây thung lûng. 

1.b) Dât nông hç tain thdi: dât nttông rây 6 câc khu vtic chuyên tiêp giûa dât 
nông nghiêp và dât rùng, rât biên dông qua câc nim ve tông diên tich và 
phân bô không gian do ban chat cula du canh. 

Càc thé chê công dông (thôn và xà) trong viêc bâo dâm sit on dinh vé quyên sit 
dung dât nông nghiêp trong khi hô gia dinh chtïa dùôc câp giây chting nhân quyên sii 
dung dât nông nghiêp. 

Dât rùng duç c quân lÿ liên kèt: Nhôm dât dit dùdi stt quân lÿ liên kêt giita hô 
gia dinh và cc quan nhà ntidc, bao gôm câc khu viic dât rùng trông. 

Dât rùng nhà ntf c: Nhôm dât dit düdi stt quân lÿ nhà nttôc, bao gôm câc khu 
rùng tù nhiên vdi câc câp chat lttgng khâc nhau. 

Dât công công: Nhôm dât mà quyên chiêm dung cûa câc dôi ttïông tam thôi 
không han chê bao gôm câc khu vttc dât co' tranh 

Câc thé chê cûa thôn và xà dam bâo tinh công bang trong quâ trinh chiêm dung 
dât hay nudc, dât màu (dât bài) và dât trông rùng. 

Quyèn sâ hùu và chiêm dung cây rung 

Khâc vdi chiêm dung dât, quyên chiêm dung cây rùng 6 Hông Ha ttiông dôi da 
dang cd stj thùa nhân cûa xà hôi vê quyên sô hûu cây trong nhiêu trùông hôp. Kêt qua' 
diêu tra cho thây quyên chiêm dung cây cûa câc hô gia dinh 6 Hông Ha chiu sit chi phôi 
cûa câc yêu tô sau: 

Hô gia dinh cô nhu câu 
go làm nhà 

Trinh 

bày 

nhu 

câu 

Câp giây phép khai thàc 

Bâo nôi và thôi gian khai thâc 

Don xin khai thàc 

Trtiông thôn và câc tô 

chûc câp thôn 

Don xin khai thâc 

Hat kiém 1âm 

Xern 

xét, 

xâc 

nhân 

J UBND và câc ban 
ngành câp xà 

Sur do- 8. Sô dô biêu diên tiên tranh xin khai thâc gô làm nhà cûa hô gia dinh 
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- Nguôn gôc 

- Loài cây 

- Kfch cô cây 

- Bô phân liy sân phâm 

- Loai hinh chiém dung dit 

Câc thé ché dia phudng (cd quan cap huyên, xà và thôn) cho hô gia dinh si dung 

cây go rùng tù nhiên dam bâo câc nhu càu tôi thiéu. 

Quyc z khai thâc và si! dyng cdy rùng trông. 

Câc cd quan lâm nghiêp nhà nuôc van dông vai trô chu yéu trong viêc ra quyét 

dinh vé thu hoach và chia loi sân phâm rùng trông, theo cd ché quân lÿ rùng phông hô 

dâu nguôn. 

Rûng trông theo chûong trinh PAM 

Nàm trông: 1993 

Rûng trông theo chiio'ng trinh 327 

Nâm trông: 1994 - 1997 

Diên tich: 8 ha 

Thuôc Loai rùng sân xuit 

Hô gia dinh quân lÿ vdi tu câch là 

chu' rùng 

Ti lê chia loi: (khai thâc trâng) 

Nhà nuôc: 30% 

Hô gia dinh: 70% 

Quân lÿ nhà nuôc (Hat kiém lâm): 

qui hoach khu vtic trông, chon bai 
cây trông, thiét ké kÿ thuât, xâc dinh 
tuai khai thâc 

Diên tfch: khoâng 500 ha 

Thuôc bai rùng phông hô 

Hô gia dinh quân lÿ vdi tti câch là 

nguôi nhân khoân. Ban quân lÿ diu 
nguôn sông Bô là chu' rüng 

Ti' lê chia ldi: 

Nhà nuôc: 70% (git3 lai làm rùng 
phông hô lâu dài) 

Hô gia dinh: 30% (khai thâc). 

Quân lÿ nhà nuôc: qui hoach khu vüc 
trông, thon loai cây trông, thiêt kê 

trong rùng, xâc dinh tuai và loài cây 
khai thâc. 

Quyên su dung dit on dinh lâu dài cûa hô gia dinh d'am bâo cho sô hiiu cây rùng 

trông phân tân trên dit nông hô. Qué (Cinarnonnun sp.) là loài cây rùng cd giâ tri, dtioc 

trông chu yéu trong câc vüôn nhà ô Hong Ha bang nguôn ngân sâch cûa Chudng trinh 

327. Tuy cây qué düdc dàu tu hoàn toàn bang nguôn von nhà nuôc, vi ô trên dit do nông 

hô quân lÿ lâu dài on dinh nên thuôc quyên sân hûu cûa hô gia dinh. Diêu này thé hiên ô 

chô hô gia dinh hoàn toàn là nguôi quyét dinh vi tri trông, mât dô, thôi diém chât ha và 

bân. 
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Quyèn sd h/u câv cd ânh hùdng Mn dén tinh an toàn ciia quy n siu dyng dat. 

Hông Ha, cây trông, dâc biêt là cây go-, cd ânh huông rat ldn dén mtic dô an 
toàn cita quyèn sû dung dit. Dièu này thé hiên rô trong quâ trinh chièm dung dat cula c'a 
hô gia dinh và cô quan nhà ntidc. 

Trên câc loai hinh dat nông hô mà quyèn si dung chua dtiôc không dinh môt câch 
châc chan nhtï dât nuông rây và dât rùng trông, thi tài sân cây trông trên dô cd vai trô 
quyet dinh thôi han quyèn sit dung cûa mânh État trên câ 2 phia công dông và nhà nuôc. 
Dôi vôi dât nüông rây, thôi gian hiên diên cûa cây hoa màu chinh là thôi gian mà quyèn 
sû dung dit cûa hô gia dinh dugc dam bâo nhat. Vdi ly" do an toàn luông thtïc cho nông 
hô, quyên sti dung cûa hô gia dinh trên câc mânh dit này duôc câc thé chè cûa thôn và 
xâ bâo vê tain thôi. Trudc sti phât trién nhanh cita chtïông trinh trông rùng cûa chinh 
phit, câc khu vile dât nuông rây trong thôi gian bol hda không cô cây cô giâ tri là 
nhûng loai dat cûa nông hô de bi riti ro nhât vè quyèn sit dung. Phan lôn câc khu vtic 
rùng trông nâm 1993, 1994 ô thôn Pa Hy, Con Sâm và Pa Rinh là duôc trông trên dât 
ntiông rây dang bol hôa (phuc hôi). 

Dôi vôi rùng trông, quyèn quân lÿ sû dung cûa hô gia dinh chi duôc d'am bâo 
trong dieu kiên cd cây rùng che phû. Trong trüông hôp dât trông rùng düôc chuyén dôi 
sang dât thô cil vit dât nông nghiêp cô dinh nhu truông hôp 8 ha rùng ô thôn Con Tôm, 
sau khi khai thâc xong rùng trông thi câc hô gia dinh cd rùng trông cham dût quyèn 
quân lÿ sû dung cûa ho và khu dât này düôi sù quân lÿ truc tiép cûa UBND xâ dé phân 
lai. Tuy nhiên, theo lành dao xà thi nhûng hô gia dinh cd rùng trông trüôc dây trên khu 
vùc này cd nhièu khâ nâng hôn de xin lai dat thô cu và dat nông nghiêp. 

Quâ trinh mô rông pham vi quân lÿ cûa Ban quân lÿ rùng phông hô sông Bô thông 
qua viêc mô rông dât rùng trông trên dât co' tranh cûng là môt bàng chting rô ràng cho 
luân diém này. Trên khia canh phâp lÿ, Ban quân lÿ rang dàu nguôn chi cd thâm quyèn 
quân lÿ thtic bi và rùng chd không phi là môt chu' sit dung dat toàn diên. Tuy nhiên, 
môt khi dat co' tranh và dat nuông rây trong giai doan bol hôa dà dil c phû xanh bang cây 
rùng lâu nâm vdi nguôn von cûa nhà nuôc, vit cùng vdi dinh hüông duy tri vit phât trién 
rùng phông hô cûa chinh phd trong luu vtic thi tain ânh hüông cûa cô quan vè quân lÿ 
sû dung dât co' tranh ngày càng ldn. 

2.3.4. Mât sô luu j cho quân lÿ rùng ben vâ?ng tÙnghiên cctu hê tlting quyèn si? dung 
tùi nguyên ru'ing 

Sti da dang vè quân lÿ tài nguyên thiên nhiên cûa công dông dudi gdc dô quyèn sit 
dung tài nguyên cho thay cari cd sù da dang vit linh dông hôn trong chinh sâch và ké 
hoach quân lÿ sit dung dât và tài nguyên cûa nhà nuôc. 

Stï thay dôi cûa môi trüông chinh sâch ânh huông ldn dén dông thâi và bân chât cûa 
quân lÿ rùng. Tuy nhiên de dan dén câc thay dôi tich cuc trên thüc té« thi bên canh 
dôi môi vè chinh sàch vi mô, câc qui dinh cu thé trong quân lÿ luu vtic càn duôc rô 
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ràng hôn, dâc thù cho vùng dé dâp ring dtttïc thüc tien da dang cûa khu vuc dâu 
nguôn. 

Câc dinh chê thôn bân dông vai trô quan trong trong viêc quân lÿ hiêu qu'a và công 
bang tài nguyên thiên nhiên cûa công dông. Vi vây cân nghiên cdu long ghép hê 

thông này vdi hê thông dinh chê chinh thông cûa nhà nudc dé tao ra su liên thông, 
gân bd châc chê trong hê thông quân lÿ chung. Thuc tien cho thiy dà cd nhûng bài 

hoc rô ràng vé su phôi hop tù(ing dôi hài hôa giûa nhà nüôc và công dông trong viêc 
khai thâc cây go rùng tu nhiên cho câc nhu câu toi thieu cûa nông hô và phân chia lô 

trông rùng dâm bâo tinh công bang. 

Dà cd nhiêu dan chung truc tiêp và giân tiêp cho thiy tinh an toàn quyên sô hûu cây 
phu thuôc vào mùc dô ôn dinh cûa quyèn sit dung dit. Dieu này cho thiy dôi vdi 
câc du ân/ bien phâp can thiêp bang cây lâu nâm, viêc xem xét quyèn si dung dit cd 

tâm quan trong dâc biêt. Cd thé cd 3 hùông ltïa chon de giâi quyêt vin de này: 

1) Ùu tiên phât trién cây lâu nâm trên câc khu vtic dit nông hô on dinh 

2) Thtiong thâo de ndi rông quyèn sit dung dit cûa nông hô 

3) Thtïong thâo de chiêm dung hop phâp câc khu vuc moi cho nông hô sit dung. 

Quyên sô hüu cây, dù cho toàn bô hay 1 ti lê nhit dinh, dèu dông vai trô dam bâo 
cho tinh an toàn/châc chan vê quyên sit dung dit. Trong câc du ân phât trién, dê nâng 
cao tinh châc chan vé quyèn sit dung dit cûa nông hô nham tao ra dông luc mdi trong 
quân lÿ sit dung dit, viêc thttong thâo và thi c dây sti phât trién trông rùng cûa hô gia 
dinh là môt httông di cd nhièu tiêm nâng và ÿ nghîa. 

2.4. Câc kinh nghiêm trong âp dung và phât trién câc công cu nghiên ciru 
cé su tham gia 

2.4.1. Pluit triée công eu kÿ thu ft dci boni cd srf thai,i gia 

Üit và nhudc diénx cûa 2 tiép cêm chinh trong vé bân dô tài nguyên và sa crin thiét 
phûi cûi tién dung hôa 2 phttdng phàp tiép cCrn. 

Cûi tiôn vé bân dô et; sa thanm gia: 

- Thâo luân thông nhit hê vât chuân, bao phû toàn bô khu vüc nghiên ctiu 

- Câc thuôc tinh cân kê thùa tù ban do dia hinh chinh xâc: Hê thông sông subi, 
duông quôc lô, tinh lô va câu, câc diém cao, câc diém dân cti quan trong (tru sô 
UBND xâ). 

- De gia tâng hiêu qu'a cûa công tâc khoanh vé bân do cd su tham gia, cân thiêt 
phâi xâc dinh câc vùng khung vé tièm nâng cho câc nhôm dôi tttông khâc nhau. 
Vi du: vùng khoang vé tièm nâng cho câc hô nông dân binh thttông, (2) Vùng 
tièm nâng cho câc nguôi dân cd kinh nghiêm. 

- Cân thiêt phi cd nguôn thông tin "trong tài" tÙ ânh vin thâm. 
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2.4.2. Phân tich dinh chi cho cdc bout d îng la"aan nghiêp cô sa(thun i gia 

Stt can thiét cûa phân tich dinh ché và câc bên cô liên quan (institutinal/ 
stakeholder analysis) trong moi hoat dông cô sti tham gia (collective actions): 

Bôi vi câc doi tuong tham gia cô câc moi quan tâm sô thich khâc nhau, cô dàc 
diém nguôn hic khâc nhau nên hinh thùc tham gia cô hiêu qua cûa ho cûng khâc nhau. 
Sti khâc nhau này dôi hic dôi khâng nhau rat khô dung hôa. Vi vây, phân tich rô vai trô, 
nguôn hic và sd thich cûa moi dôi tuong trudc khi trién khai bat kÿ môt hoat dông hop 
tâc nào là rat càn thi-et. 

- Môt so van de càn lüu ÿ trong phân tich thé ché vit câc bên cô liên quan: de tâng 
cüông hiêu qua cûng nhù nghia cûa câc hoat dông cô stt tham gia, rat càn thiét phai: 

+ Xâc dinh dûng tât ça câc doi tuông cô liên quan dén hoat dông lâm nghiêp cô sit 
tham gia. 

+ Xâc dinh dâc diém nguôn ltic, dâc biêt và câc moi quan tâm cu thé cula ho, 
phuong thùc ho mong muon tham gia vào câc hoat dông. 

+ Nên un tiên trién khai câc hoat dông dâp ùng duoc moi quan tâm chung cûa càc 
doi tuông chu' yéu. 

+ Rât cân thiét xâc dinh rô câc hinh thdc và cap dô tham gia phù hop cho tùng dôi 
tuong vit vdi tùng nôi dung hoat dông. 
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NGHIÊN CÙ'U NHCJNG TÀC DÔNG CÔ ÀNH HU'ÔNG 

DÊN MÔT SÔ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ô XÂ HÔNG HA, 

HUYÊN A LU'ÔI, TÎNH THÙ'ATHIÊN - HUÊ 

Lê Quanb Minh 

1. DÂT VÂN flÊ 

De ton tai và phât trién con nguôi phâi dua vào câc nguon tài nguyên thiên nhiên; 
trong dd cd nhûng tài nguyên hét stic quan trong nhu: dit, nuôc, tài nguyên sinh vât... 
Tuy nhiên, do quâ trinh sû dung không hôp lÿ nên nhiêu nguôn tài nguyên thiên nhiên 
dà bien dôi theo chiêu hüông bât lôi, kéo theo dô là nhûng hâu qua' vé sinh thâi và môi 
trtiông. 

Hông Ha là môt xà mien nüi cita tinh Thùa Thiên - Hué; nôi dây cd nhiêu dân tôc 
anh em nhti: Co Tu,Tà Ôi (Pa Hy, Pa Cô) và ngtiôi Kinh cùng chung sông vdi nhau. 
Diên tich dit ô Hông Ha khâ ldn (14.100 ha), dia hinh ô dây lai phdc tap do bi phân cât 
b ii câc dôi nûi, hê thông sông suôi. Tài nguyên sinh vât ô Hong ha khâ da dang; trong 
dô cô nhiêu loài dông, thüc vât düoc xep vào loai quÿ hiêm. Dong thôi Hông Ha lai nâm 
trong khu vuc thuông nguôn cûa sông Bô và sông A A nên nhüng tâc dông cita con 
ngtïôi dén câc nguôn tài nguyên thiên nhiên sé cd ânh huông xâu không nhüng dén công 
dông dân cu ô dây mà côn ânh hüông dén câc vùng ha hiu. 

Tim hiéu câc nguyên nhân dan dén su bien dôi cûa môt sô tài nguyên nhu: dit, 
nûdc, tài nguyên rùng; tù d6 dé' xuât câc giâi phâp nhâm bâo vê và sû dung môt câch 
hôp lÿ câc nguôn tài nguyên nôi trên là môt viêc làm vùa dâp ring dtiôc nhu câu trude 
mât, vùa dâp ùng dùôc lqi ich lâu dài, phuc vu cho quâ trinh phât trién bén vûng vé kinh 
te - xà hôi, môi truông và sinh thâi ô vùng nûi de bi phâ vô nhu vùng nûi xà Hông Ha. 

2. MUC TIÊU NGHIÊN CÙU 

+ Muc tiêu chung 

Nghiên ct'iu nhüng tâc dông, dâc biêt là nhüng tâc dông tiêu clic cûa con ngtïôi dén 
câc nguon tài nguyên thiên nhiên; tù d6 de xuât dtïôc nhûng giâi phâp nhâm quân lÿ và 
st dung tôt hôn câc nguon tài nguyên, phuc vu cho quâ trinh phât trién ben vûng. 

+ Mue tiêu cti thé 
Nghiên ctiu su bien dôi cûa tài nguyên rùng, tài nguyên ntïôc, tài nguyên dât theo 

môt sô môc thôi gian. 

- Nghiên ctiu câc nguyên nhân dân dén sti bien dôi cûa tài nguyên dit, tài nguyên 
rùng, tài nguyên nudc. 

- De xuât câc giâi phâp nhâm quân lÿ và sit dung tôt hôn tài nguyên dit, tài 
nguyên rùng, tài nguyên nudc. 
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3. NÔI DUNG VÀ PHUONG PHÂP NGHIÊN CUU 

3.1. Câc câu hôi nghiên clru 

Dé tài nhâm tra lôi môt sô câu h6i nghiên cdu sau dây: 

Câc nguôn tài nguyên dit, tài nguyên nttôc, tài nguyên rùng dâ bi bién dôi nhtt 
thé nào theo môt sô môc thôi gian? 

- Nguyên nhân nào dan dén stt bién dôi cûa câc nguôn tài nguyên dit, tài nguyên 
nttôc, tài nguyên rùng? 

- Dé sit dung vit quan lÿ câc nguôn tài nguyên dit, tài nguyên nuôc, tài nguyên 
rùng môt câch hop lÿ càn cô nhûng giâi phâp thich hop nào? 

3.2. Phuong phàp nghiên cuu 

Dé trâ lôi câc câu hôi nghiên cûu, câc phttong phâp nghiên cdu sau dây dâ dttôc âp 
dung: 

- Thu thâp câc thông tin, dii lieu sô cap vit thd cap cô liên quan dén dê titi. 

- Phông van câ nhân, phdng van nhdm. 

- Khâo sàt thttc dia. 

- Phân tich và dânh giâ tông hop. 

4. KÊT QUA NGHIÊN Cl1U 

4.1. Tài nguyên dât 

4.1.1. Hiên tr(Ing sit dung cuit ô xii Hông Ha 

Tong sô diên tich dat ttt nhiên cûa Hông Ha là 14.100 ha, trong d6 dtïoc sit dung 
vào câc muc dich sau (bâng 32). Qua câc so liêu thông kê cho thay: 

Dat nông nghiêp chi chiém môt tÿ lê rat thip (0,69%), dây là môt van dè càn 
dttoc quan tâm nhâm dâm bâo an toàn lttong thtïc cho ngtïôi dân. 

Rùng và dit rùng chiém môt tÿ lê ldn (78,20%). Nhtt vây cô thé thay tài nguyên 
dit ô Hông Ha cô liên quan chât chè dén tài nguyên ring và dat rùng. 

- Diên tich dat hoang hôa côn nhiêu (2.953,77 ha), néu duôc câi tao vit dtta vào sü 
dung sê gôp phân quan trong nâng cao dôi sông cong dông, bâo vê môi trtiông, sinh 
thài. 

4.1.2. Hiên trong vê qudn lÿ tài nguyên doit 

Diên tich dit nông nghiêp chi chiém môt tÿ lê rat it trong tông sô diên tich dit ttt 
nhiên. Dat nông nghiêp cûa câc hô gia dinh môt phân là do câc hô gia dinh ttt khai thâc, 
môt phân là do chinh quyên dia phùong cap; tuy nhiên cho dén nay câc hô gia dinh cûng 
chtta cô chdng nhân quyén sti dung dat. 
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Dôi vdi diên tfch rùng tù nhiên, rùng trang, ring tâi sinh thôi gian qua do câc cô 

quan Nhà nuôc (nhù Hat kidm lâm A LUdi, Lâm trttông A LUdi, Ban quan lÿ dàu nguon 

sông Bo) và UBND xâ Hang Ha quân l,. 

Côn lai môt diên tfch dat lôn (2.953,77 ha), dat trông dôi nûi troc hiên phân cap 

quân lÿ van chùa rô ràng. Diên tich dat trông dôi nüi troc vdi tham thttc vât chu yéu là 

càc loài cây bui, cô tranh và lau lâch; dat dai bi thoâi hôa do xôi môn và rua trôi; nhting 

neu bit câi tao và sû dung hop lÿ thi sé cô môt nghia rat ldn trong viêc câi tao diêu 

kiên môi truông sinh thâi, nâng cao dôi sang cong dông. 

Bâng 32. Hiên trang sil dung dât d xâ Hông Ha 

TT Loai dât Diên tich (ha) Tj' lê (%) 

1. DÂT NÔNG NGHIÊP 96,27 0,69 

1. Dat trông cây hàng nàm 67,67 

1.1. Dât ruông lûa, lûa màu 16,69 

1.2. Dât nuong ray 20,18 

1.3. Dât trông cây hàng nàm khàc 30,80 

2. Dât vuôn tap 26,9 

3. Dât cô mât nuôc nuôi tr6ng thùy sàn 

il DÂT LÂM NGHIÊP 11.026,50 78,20 

1. Rùng tu nhiên 10.261,40 

2. Rùng trông 765,10 

III DÂT CHUYÊN DÙNG 18,90 0,13 

IV DÂT THO CU 4,56 0,03 

V DÂT CHUA SÛ DUNG 2.953,77 20,95 

1. Dât bâng chua sù dung 23,60 

2. Dât dôi nûi chua sù dung 2.763,07 

3. Dàt cô mât nuôc chua sù dung 6,40 

4. Sông, suoi 160,70 

CÔNG 14.100 100 

(Nguôn.: Phông Nông nghiêp & PTNT huyên A Luài) 

4.1.3. St(bién dông vè diên tich cric loai dût duc si?dung 

Diên tich câc Loai hinh sû dung dat ô Hông Ha cô sÙ bién dông nhât dfnh theo thôi 
gian (bâng 33). 

+ Tù nâm 1995-1999 dat nông nghiêp, dat lâm nghiêp và dat chua sû dung ô xâ 
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Hông Ha c6 su bien dông nhât dinh vè diên tich, nhùng không ldn. 

+ Nàm 2000 so vôi nàm 1999 c6 sti thay doi diên tfch môt sô loai dât: 

Dât nông nghiêp, dàc biêt là dit chtia sû dung và tông diên tich dit tu nhiên giâm 
là do môt phân diên tich dit cûa xâ Hông fla dudc chuyên cho xà Hùông Nguyên. 

- Dât lâm nghiêp (c6 rùng) tâng là do môt sô diên tich rùng khoanh nuôi trong 
nhi ng nàm qua nay dâ phuc hôi. Dieu này chdng tô chfnh sich bân vê rùng dâ c6 tic 
dung tfch clic trong viêc phuc hôi diên tfch rùng. 

* Phông vân nhûng ngùôi ldn tuai dà sang tù trtidc den nay ô xâ Hông Ha cho 
thây: trttéîc nàm 1954 toàn bô diên tfch dât Hông Ha là rùng nguyên sinh, rùng c6 nhiêu 
cây gô ldn, ldp thâm muc nhiêu, tâng dât mât cô màu xim den, ldp dât mât trên cic dôi 
nui c6 thé dào sâu xuông tù 50-100cm; lia rây và câc loai hoa màu khic nlni ngô, sân 
rat tôt. Tuy nhiên do dô che phû rùng ngày càng giâm sut, qui trinh sû dung dât không 
hôp lÿ... dan den lôp dât bê mât bi bào môn và rûa trôi, tàng canh tic mông, dô phi cûa 
dât bi giâm. 

Bâng2. Diên tich câc loai dât dûoc si dung ô Hông Ha 
qua mot sô nâm (DVT: ha) 

TT Nâm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Loai dit 

1 Dât nông 137,50 138,10 143,20 148,20 148,20 96,27 
nghiêp 

2 Dât lâm nghiêp 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 11.026,50 
(côrùng) 

3 Dât chuyên 9,30 16,80 16,80 16,80 16,80 18,9 
dùng 

4 Dât ô 13,10 13,10 14,10 14,10 14,10 4,56 

5 Dât chua sir 10.937,00 10.929,00 10.802,90 10.797,90 10.797,90 2.953,77 
dung 

Công 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 14.100 

- (Ngu'on: Phông Nông nghiêp & PTNT huyên A Luôi) 
- S10 liêu nàm 2000 duoc xàc dinh theo chi thi 286 (Kiém kê rùng và dât rùng). 

* Khâo sit phâu diên dât ô môt sô khu vue cho thây (bang 34). 

Két qua' khâo sit phâu diên dât cho thây: Tfnh chât vât lÿ và dô sâu cûa Idp dât 
mât phu thuôc rat ldn vào thâm thüc vât, dô dôc, phùông thuc canh tic... 
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Dô dày tàng dât mât â câc khu viic khâo sât giâm dan tù: Dat màu -* Rùng tù 

nhiên Rùng trông -- Dât ntiông rây -* Dôi co' tranh. 

4.1.4. Phriu diên vit hôa tinh dut mût sô dis%%nz kh«o srit 

Bâng 34. Két qu'a khâo sât phâu diên dât a môt sô khu vk c 

TT Dia diém lây mau Mô tâ phâu diên 

1. Rang tu nhiên. - Lôp 1: dô sâu tâng dit: 15-20cm. Dât pha càt và sài nhô, 

Thuc vât: cây gô, cây màu hoi xâm. 

bui... - Lôp 2: dô sâu tang dât 30-40cm. Dit màu vàng hoi xâm. 

- Dia phân: thôn Con - Lôp 3: dô sâu tâng dat: 40-60cm. Dât màu vàng, lân sôi, 

Sâm dà mèm. 

- Dô dôc 20-30° - Lôp 4: dâ tâng. 

2. Dôi cô tranh. - Lôp 1: dô sâu: 8-11cm. Dit màu vàng, hoi sâm, cô lân ré 

- Thuc vât: cà tranh Cà. 

- Dia phân: thôn Paring - Lôp 2: dô sâu tâng dât 20-23cm. Dit cô màu vàng, sét 

- Dô dôc: 20-25° pha càt. 

- Lôp 3: dà tâng. 

3. RÙng trông. - Lôp 1: dô sâu tâng dât 10-15cm. Dât cô màu den, nhièu 

- Thuc vât: keo là tràm mùn. 

- Dia phân: thôn Pa Hy - Lôp 2: dô sâu tâng dât 30-40cm. Dât sét, màu vàng, khô 

- Dô dôc: 5-8° cûng. 

- Lôp 3: dà mexm. 

4. Dit nuong rây - Lôp 1: dô sâu tâng dit: 10-12cm. 

- Cây trông: sân. Dit màu xâm den, cd nhièu rê cây. 

- Dia phân: thôn Paring - Lôp 2: dô sâu ting dit: 25-30cm. 

- Dô dôc: 8-10° Dit màu vàng, it ré cây. 

- Lép 3: dé, sôi. 

5. Dât màu - Lôp 1: dô sâu tâng dât: 25-27cm. 

- Cây trông: sân. Dât thit pha càt cô màu vàng, dât bôi tu sau trân lut nâm 

- Dia phân: dét bôi tu 1999. 

doc sông A À. - Lôp 2: dô sâu tâng dit: 50-55 cm. 

Dit thit, màu xâm, nhièu mùn. 

- Lôp 3: dô sâu tâng dit: 100-120cm. Dit thit màu vàng 

(Iôp dit cû chua bi bôi trudc trân lut nâm 1999). 

- Lôp 4: dà sôi. 

Ghi chû: Dào và mâté phâu diên dât: Lê Quang Minh và Hô Vàn Xuông. 
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Phân tich môt sô chi tiêu lÿ tinh cûa dât ô môt sô dia diém cho thây (bang 35). 

Bing 35. Két quai phân tich mût sô chi tiêu hôa tinh cûa dât 

Kÿ 

hiêu 

mâu 

Mûn 

(%) 

pHKC, N (%) P205 

(%) 

Pdt 

(mg/100gd) 

K2O 

(%) 

Màu 

sâc dât 

TPCG cûa 

dât 

1. 2,95 4,4 0,095 0,092 <1,25 0,376 Xàm Thit nâng 

2. 0,98 4,3 0,062 0,051 <1,25 0,178 Vàng Thit nâng 

3. 2,98 4,4 0,098 0,082 <1,25 0,254 Xàm Thit nàng 

4. 1,90 4,2 0,076 0,025 <1,25 0,261 Vàng Thit nâng 

5. 3,46 4,9 0,176 0,107 2,54 0,479 Xàm Thit nhe 

Ghi chû: Mâu 1: dât rùng tu nhiên, mâu 2: dât dôi cô tranh, mâu 3: dât rùng trông, mâu 4: dât nuang rây, 
mâu 5: dât bôi tu ven sông. 

Câch lây mâu và phân tich: môi diém lây 5 mâu theo dtiông chéo sau dd trôn 1ân. 
Môi mâu dtidc phân tich và lâp lai 3 1 n. 

- Noi phân tich: Phông phân tich dât khoa Lâm nghiêp, DHNL Hué. 

Kêt quai phân tich môt sô chi tiêu hôa tinh cûa dât cd thé xêp câc loai dât vào câc 
nhdm sau dây: 

Nhdm dât khà (mâu sô 5 - dât bôi tu ven sông): cd hàm 1u ng mùn cao (3,46), 
lân long sô trung binh (0,107), kaly tông sô trung binh (0,479), lân de tiêu nghèo (2,54) . 

- Nhôm dât trung binh (mâu sô 1 và 3 - dât rùng tti nhiên vit dât rùng trông): hàm 
lùdng mùn dao dông là 2,95 - 2,98; lân tông sô thâp dao dông tù 0,082 - 0,092; kaly 
long sô trung binh tù 0,254 - 0,376; lân de tiêu rat nghèo (<1,25); dât chua (pHKC1:4,4). 

- Nhôm dât nghèo (mâu sô 4 - dât ntidng rây): cd hàm lùdng mùn trung binh 
(1,90%), dam tông sô nghèo (0,076%), lân long sô thâp (0,025%), lân dé tiêu rait nghèo 
(<1,25), dât chua (pH: 4,2). 

Nhôm dât rat nghèo (ma-^u sô 2- dôi col tranh): hàm luông mùn nghèo (0,98), dam 
long sô rait thâp (0,062%), lân long sô rait thâp (0,051%) , kaly tông sô rait nghèo 
(0,178%), lân dé tiêu rait nghèo (1,25), dât chua pH: 4,3. 

Kêt qua phân tich cho thây: tri câc dài dât bôi tu ven sông cd dô màu mô khâ hdn, 
côn dât rùng, dât ntidng rây và dât trông dôi nüi troc dèu thuôc loai dât trung binh, 
nghèo và rait nghèo. 

4.1.5. Hiên tt4mb xdi rnôn drit 

Dât dai ô Hông Ha phàn lôn là dât dôi mii, dôc, dô che phû trong nhiêu nâm qua 

126 



DUÀN NGHIÉN CÙU QUÀN L TÂ/ NGUYÊN TrL?àng Dai hoc Nông Lâm Hues 

bi giâm sût nên tài nguyên dât dà bi bién dôi theo chiéu hhông thoâi hôa, trong dô cô 

hiên tuông xôi môn, dia trôi. 

Xôi môn dât â Hông Ha biéu hiên 6 câc khia canh sau dây: 

* Hiên tuç ng xôi môn bê mât 

Hiên tuông xôi môn bê mât xây ra ô câc khu vüc suôn dôi, suôn nûi ndi cô dô dôc 

nhat dinh. Qua khâo sât và tinh toân lticjng dât bi xôi môn â môt sô khu vùc nhu sau 

(bâng 36). 

Bâng 36. Lt\gng dât bi xôi môn d mût sô khu vt!c thuûc xâ Hông Ha 

TT Dia diém Luong dât bi xôi môn (tàn/ha/nàm) 

1 Rùng tu nhiên (rùng tài sinh) 54 

2 Rùng trông (keo là tràm) 65 

3 Nucmg rây (sân) 85 

4 Dôi cà tranh 125 

Ghi chù: - Lugng dât xôi môn duoc tinh theo phuong trinh mât dât phô quât (Universal Soil Loss 

Equation): 

A = R.K.L.S.C.P 

Trong dô: R (dông nàng gây xôi môn); K (hê sô xôi môn dât); L (chiéu dài suôn dôc); 

S (S = Tg (dô d'oc) x Chiéu dài suôn d'oc); C (dô che phû); P (càc biên phàp chông xôi môn). 

Môi diém khào sàt 1 ô vôi diên tich là: 50m (chiéu rông ô) x 100m (chiéu dài suôn dôc). 

Sô liêu theo dôi nàm 2000. 

* Hiên tu ng x'i môn rânh 

Hiên tuông xôi môn rânh xây ra khâ phô bién ô câc suôn dôi, nûi; dâc biêt ô 

nhûng ndi cô dô che phi thâp. 

* Hiên tûo"ng sat 1ô 

Hiên ttiông sat 1ô gâp ô câc khu vùc dôi nûi ndi không cô thâm thttc vât; dâc biêt 
hiên tuông sat ld xây ra khâ manh doc theo bô sông A A (â khu vtic dâp tràn), ô khu vtic 

ngâ ba sông Bô do tâc dông cia trân lû lich si nàm 1999. Hiên tuông sat 1ô này dâ gây 
nên môt sô hâu qu'a nhti: bo-i 1a-p câc sông, suôi; làm giâm diên tich dât nông nghiêp. 

4.2. Tài nguyên nuâc 

4.2.1. Tiènz nàïng và vrai trô cua tài nguyên ncitic ô xâ Hông Ha 

Tài nguyên nudc ô Hông Ha tâp trung 6 câc nguôn: ntiôc mât, nudc ngàm, nuôc 
trôi. 
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* Nguôn ntiô'c mât 

- Hê thông sông, suôi: hê thông sông suôi ô Hông Ha bao gôm câc sông ldn nhü: 
sông Bô, sông A A và câc khe suôi nhu: khe Vi Linh, khe Vi Tuông, khe A Chat, khe 
Tava... Câc sông suôi này dông môt vai trô quan trong trong viêc cung cap nüdc sinh 
hoat, nudc tudi cho nông nghiêp, không nhûng cho dia bàn xà Hông Ha mà côn câ câc 
vùng ha luu cu'a tinh Thùa Thiên - Hué. 

- Câc dâp chiia nuôc: Ô Hông Ha c6 môt sô dâp chia nùdc nhân tao, tuy quy mô 
nhô nhung cûng c6 vai trô quan trong trong viêc cung cap nuôc cho sân xuat nông 
nghiêp. Vi du: dâp khe Thuân, diên tich mât nuôc khoâng 10.000m2, duiôc su' dung dé 
tudi cho cây trông thôn Con Sâm; dâp thuôc khe Vi Tuông diên tich mât nuôc khoâng 
600m2, dùôc su' dung dé' tudi cho Tuông bâc thang thuôc thôn Paring; dâp thuôc khe A 
Chat, diên tich mât nuôc khoâng 3.000m2; dâp thuôc khe Tava, diên tich mât nuôc 
khoâng 1.000m2, duôc su'' dung dé tudi cho cây trông thuôc thôn Arom. 

* Nûôc ngam 

Hiên tai ô Hông Ha chuta cd câc nghiên cüu de dânh giâ trit Tuông nuôc ngam; 
dông thôi nguôi dân dia phuông cûng chua quan tâm dé khai thâc nuôc ngàm phuc vu 
cho sinh hoat và sân xuat. 

* N« ô'c trdf 

Nhu dà nêu ô phàn trên lupng nüdc muta hàng nâm ô Hông Ha rat ldn.Luông nuôc 
mua này c6 tâc dung tôt cho su sinh trüông và phât trién cûa cây trông.Tuy nhiên luông 
muta này phân bô không dêu tâp trung chu' yéu vào mùa mua, vi vây thuông gây nên 
nhûng thiêt hai ldn vé tài sân, mùa màng. 

Trong nâm thi thâng 2, thâng 3 là thâng it mua nhât; nhung nguôc lai thâng 9, 
thâng 11, dâc biêt là thông 10 Tuông mua lai ldn nhat. 

4.2.2. Stfbiên d& cda tài nguyên nuMJc 

Tài nguyên nUdc ô Hông Ha cd liên quan chât chê dén diên tich và dô che phi 
ring. Do diên tich và dô che phi ring bi giâm suit nên tài nguyên nüdc ô xà Hông Ha dà 
bi bien dôi theo chiéu huung xau. Dây là su bien dôi theo thôi gian (thôi gian trudc dây 
và hiên nay, giûa câc mùa trong nâm); duôc biêu hiên thông qua câc hiên tuông: 

* Stf thay dôi mule nu'6c ciia càc khe sui 
Viêc phông van nhung nguôi ldn tuai dà sông lâu nâm 6 xà Hông Ha cho thây: 

Trudc dây khi diên tich và dô che phu' ring côn ldn thi mue nudc ô câc khe suôi 
tuông dôi ôn dinh, moi khi muta xuông toc dô dông chây không ldn. 

Hiên nay do diên tich và dô che phu' ring bi giâm suit nghiêrn trong nên cd sut thay 
dôi khâ ldn vé mtte nudc ô câc khe su 0-'i giita mùa mua và mùa khô. Vé mùa khô mùc 
nudc cûa câc khe suôi dao dông trong khoâng tù 0,5-3,0m. Trong khi d6 vé mùa muta 
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mttc nuôc sông suai cd thé dâng cao tù 5-7m. Trutdc dây sông suai hep, hai bên bô cd 
nhièu cây coi, mile nuôc sâu. Hiên nay cây coi ven sông, suai không côn hoâc rat it, câc 
sông suoi rong nhung mttc nutdc lai can. Toc dô dông chây vè mùa mua khâ ldn. Ngutôi 
dân sang lâu nâm ô dia phutông thûông so sânh dông chây trutdc dây và hiên nay thông 
qua dô duc cûa sông, suoi moi khi muta xuang. 

x Si?. thay doi dông chây 

Do müc nutdc mùa muta 16n, tac dô dông chây manh dà dan dén hiên tüông sat lô â 
bô này, bôi lap ô bô kia, hinh thành câc bài bôi tao nên dông chây mdi. Hiên tutông này 
gàp ô khu vutc gâp nhau giüa sông Ba và sông A A. 

4.3. Tài nguyên rùng 

4.3.1. Hiên trang vê tùi nguyên rang xii Hong Hic 

So vdi câc xà khâc trong tinh thi diên tich rang ô xâ Hang Ha côn khâ Idn: 
10.261,4 ha (chiém 78,20% diên tich dat tu nhiên); trong dd cd 10.261,4 ha rùng ttt 
nhiên vit 765,1 ha rùng trong. 

Cân cul vào dâc trutng cûa thâm thttc vât vit mutc dô tâc dông cûa con ngutôi cd thé 
phân rùng ô Hông Ha thành câc loai hinh sau dây: 

+ Ring nguyên sinh: cd dô che phû ldn, cd cau truc nhièu tang tân, cd nhièu loài 
cây go ldn, cd nhiêu dây leo, phân bo ô xa khu vüc dân eu, dutông di lai khd khan, cd dô 
dac ldn nên chua bi hoâc it bi tâc dông cûa con nguiôi. Ô câc khu vttc này tinh da dang 
sinh hoc cao, cd nhièu loài dông, thutc vât quÿ hiém. Rùng nguyên sinh loai này thuôc 
diên quân lÿ cûa Nhà nu8c (nhut Ban Quân lÿ dàu nguon Sông Ba, Hat Kiém Lâm). 

+ Rùng thut sinh: dà bi tâc dông cûa con nguôi, dô che phû côn ldn; tuy nhiên tinh 
da dang thap hon so vdi rùng nguyên sinh, câc loai cây gô bi khai thâc nhiêu. Ring thù 
sinh thuôc diên Nhà fluide quân lÿ. 

+ Rùng tâi sinh: loai này rùng bi khai thâc manh, trong dd lai chia ra: 

- Rùng tâi sinh sau khai thâc go, cûi: Rùng phuc hôi sau khi- dâ khai thâc go, cul 
nên không côn cây go ldn. Rùng kiéu này thuôc diên Nhà nutdc quân lÿ, khoanh nuôi 
bâo vê. 

- Rùng tâi sinh sau nuông riy: rùng phuc hôi sau nutông rây, dô che phû thap, 
thâm thttc vât chu yéu là câc loài cây bui (nhü sim, mua), co' tranh, râi râc cd môt sa loài 
cây go nhô. Rùng loai này cûng thuôc diên Nhà nutdc quân lÿ, khoanh nuôi và bâo vê, 
tuy nhiên môt sa hô dân vin tiêp tuc canh tâc trên nuông rây cû cua ho. 

+ Rùng trang: rùng trang phân ba gan câc khu dân cul, thành phân thùc vât gam 
môt so loai cây nhut: keo là tràm, keo tai tutông. Diên tich rùng trang cûng do Nhà nüdc 
quân lÿ; câc hô gia dinh düôc hutông loi tù khâu trang ring và bâo vê rùng trong nhûng 
nâm dâu. 
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+ Trang ci và cây bui: chiém môt diên tich ldn: 2.763,07 ha trong tông sô diên 
tich dât tu nhiên cûa xâ. Trtidc dây câc khu vuc này là riing tu nhiên nhung do tâc dông 
khâc nhau dà bien câc khu vue này thành câc khu vuc dât trông dôi nûi troc. Thâm thtic 
vât dtiôc dâc trting bôi su c6 mât rai râc cûa môt sô cây gô nhi nhù Bai bai; pho bien là 
câc loai cây bui nhti Sim, Mua, Lành nganh, dâc biêt là ci tranh. 

Thâm thtïc vât rang tu nhiên ô Hông Ha sau môt thôi gian dài dà bi tàn phâ nhiêu; 
tuy nhiên rang tu nhiên van côn môt diên tich ldn 10.261 ha (chiêm 72,77%). Thuc vât 
rùng ô Hông Ha c6 nhiêu loài c6 giâ tri vê mât kinh te, môt sô loài thuôc dang quÿ 
hiêm: Trâm htiông, Lim (Lim xanh, Lim xet), Gô, Kién kién, Chô (Chô trâng, Chô chi), 
Doi, Huên, Ùôi... Rang Hông Ha c6 nhiêu loài dông vât c6 giâ tri, trong d6 c6 nhüng 
loài thuôc dang quÿ hiém: Hô, Gâu Ngua, Sao la, khi Mât do', Bâo gain, gà Lôi lam màu 
trâng, Culi... Dây là nhûng tài nguyên sinh vât quÿ cân dùgc bao vê. 

4.3.2. Thûc trong vè quain lÿ tari nguyên riùiig ô Hong Ha 

Tài nguyên rùng ô xà Hông Ha, cd liên quan quan mât thiêt vdi tài nguyên dât và 
tài nguyên ntidc; bôi vâ ôy viêc quan lÿ và sidung t tài nguyên rùng sé cô ânh htiing 
truc tiêp hoâc giân tiép dén tài nguyên dât và tài nguyên ntidc. 

Hông Ha c6 nhiêu loai hinh rang khâc nhau vit c6 su phân cap quan lÿ ô môi 
loai hinh rang M. 

* Dôi vôi ring tti nhiên 

Rang tu nhiên ô Hông Ha c6 10.261,4ha và dtiôc câc co quan Nhà ntidc nhù: Hat 
kiém lâm A Lüdi, Lâm truông A Ltidi, Ban quan lÿ dâu nguôn sông Bô cùng tham gia 
quan lÿ. 

Trong diên tich rang tu nhiên lai dudc chia làm 2 loai: loai rang phông hô - nain ô 
khu vtic dàu nguôn câc sông suôi, chiêm khoâng 60% diên tich, do Ban quan lÿ dàu 
nguôn sông Bô quan lÿ và rang san xuât - chiém khoang 40% diên tich do Lâm trtiông 
A Lüdi quan lÿ. 

Khd khân trong viêc quan lÿ dôi ttiôrg rùng này chinh là do dia bàn quâ rông, dia 
hinh lai hiém tri nên trên thuc tê câc cô quan trên rat khd kiém soât môt câch chât ché. 
Dân ta câc dia phtiông khâc van tiép tuc khai thâc gô môt câch trâi phép. Ngtiôi dân dia 
phùông ta lâu van dua vào tài nguyên rang, dông thôi do dôi sông côn gâp nhiêu khd 
khân nên ho van tiêp tue khai thâc câc san phâm ta rùng nhti: mây, là nôn, mât ong, câc 
loai re cû, go... 

* 1Dôi vôi ring khoanh nuôi tâi sinh 

Diên tich rùng khoanh nuôi tâi sinh cô khoang 2.000ha. Thôi gian nâm 1994-1995 
UBND xà dà kÿ két hôp dông kinh te vdi Ban quan lÿ dàu nguôn sông Bô de bao vê 
diên tich rùng tâi sinh này. 

Tuy nhiên kid khân hiên nay i khu vue này là không côn nguôn kinh phi hô tro 
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cho viêc bâo vê dông thôi do tinh trang thiéu lüông thtic nên môt sô hô gia dinh lai tiép 

tuc phât nüông làm rây. 

* Dôi vdi diên tich rûng trông 

Thông qua chttông trinh 327 và môt sô chtiông trinh khâc tù nàm 1995 dén nay xà 

Hong Ha dà trông d 1ç c 765,1 ha rùng. Trong qua trinh thùc hiên dâ c6 trên 80% sô hô 

gia dinh tham gia trông rùng. Trên danh nghia tùy theo suc lao dông câc hô gia dinh 

dung ra nhân khoân diên tich trông rùng và là chu cûa câc lô rùng trong d6. 

Dù thé trên thi c té câc hô gia dinh là nhüng ngüôi dung ra de kÿ kêt hop dông vôi 

chu dâu tuf dti ân; phân mà hô gia dinh duoc hu ng loi là tù tin công trông và chàm sôc 

rùng trong 3 nàm dâu. Thành công ldn nhât cûa viêc trông rùng là dà g6p phân câi tao 

diêu kiên môi truông, sinh thâi; tao công àn viêc làm g6p phân câi thiên dôi sông cho 

ngüôi dân dia phudng. Nhüng â khu vüc rùng trông cûng dà nây sinh nhûng kh6 khàn 

trô ngai; dâc biêt phân 16n diên tich rùng trông lai thuôc diên phông hô. Bôi vây khô 

khân ô dây chinh là cân giâi quyêt mâu thuân giiia loi ich kinh té vdi loi ich vé môi 

truông, sinh thâi. 

4.3.3. Su'biên dôi vê tài nguyên rùng 4tHông H(1 

Si? bien dôi vé diên tich rùng theo thôl gian 

Viêc thu thâp câc sô lieu vè su thay dôi diên tich rùng qua tùng nàm là môt viêc 

làm hét suc kh6 khân; tuy nhiên qua phông van ngüôi dân dia phitông, qua viêc dôi 

chiéu câc tài liêu ô môt sô cô quan nhà nüôc (phông Nông nghiêp, phông Dia chinh, hat 

Kiém lâm A Lüôi, chi Cuc Kiém lâm Thùa Thiên - Hué...), cùng vôi môt sô tài lieu khâc 

(bài vit cûa tâc gia Lê Quang Bâo...) cho thây diên tich rùng ô Hông Ha dà cô sti bién 

dôi nhât dinh theo thôi gian: 

+ Thôi kÿ' trüdc nàm 1954: 

Rùng tu nhiên chiêm hét diên tich dât cua Hông Ha. Ngüôi dân sông chu yéu bâng 
canh tâc nüông rây va câc,sân phâm sân bât, hâi lüôm tù rùng, nhüng do diên tich rùng 
lôn, mât dô dân sô thâp, chu kÿ bol hôa kéo dài nên tâc dông cua canh tâc nüông rây dôi 

vôi tài nguyên rùng không lôn. 

+ Thôi kÿ tù nâm 1954-1975: 

Rùng bi suy giâm nâng né do bom Napal và chât dôc hda hoc cûa Mÿ râi vào câc 

thôi diém nàm 1967-1968, 1972-1973; khu vtic rùng bi phâ hai nâng né nhât là khu vie 
rùng doc theo quôc lô 49. 

+ Thôi kÿ tù nâm 1975-1986: 

Ngüôi dân thüc hiên chinh sâch dinh cil nhüng vân côn du canh. Du canh và khai 

thâc rùng không cô ké hoach dà làm cho diên tich và chât lüông rùng tiép tuc bi suy 
giâm môt câch tram trong. 
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+ Thôi kÿ tù nâm 1987-1991: 

Nguài dân dâ thtïc hiên chinh sâch dinh canh, dinh cu nhùng diên tich rùng van 
tiêp tuc suy giâm do si khai thâc rùng bât hôp lÿ và do tinh trang chây rùng. 

+ Thôi kÿ nâm 1992 trô lai dây: 

Do tâc dông cûa câc chinh sâch dinh canh, dinh cu, quân lÿ và bâo vê rùng, câc du 
ân trông rùng nên su suy giâm diên tich rùng hàng nâm dudc giâm di môt câch dâng ké. 
Diên tich rùng trong qua môt sô nàm duçc tâng lên (bang 37) nhu sau: 

Bâng 37. Si biên dông ve diên tich rùng tif nhiên và rùng trông (ha) 
tû nâm 1995-2000 

TT Nâm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 Rùng tu nhiên 7.614 7.519 7.261 7.260 7.260 10.261,4 

2 Rùng trông 239 344 712 713 713 765,1 

(Nguôn: Phông Nông nghlëp và phông Dia ch/nh A L uàr) 

Câc sô liêu ô bâng 37 cho thây: 

+ Dôi vôi rùng tù nhiên: 

- Tù nàm 1995-1997 rùng ttï nhiên cô giâm vê diên tich là do tinh trang khai thâc 
go, cûi và canh tâc nüông ray. 

- Nâm 2000 diên tieh rùng tuf nhiên tâng là do môt sô diên tich rùng khoanh nuôi 
tâi sinh trong thôi gian qua dâ duôc phuc hôi. 

+ Dôi vôi rùng trông: 

- Ti( nâm 1995-2000 diên tich rùng trông cô tâng nhùng toc dô tâng châm. 
- Tù nâm 1997-1999 diên tich rùng trông không thay dôi là do thiêu von dàu cho 

trong rùng. 

* Stï bien dôi vé thành phàn và sô ludng câc loài dông, thtïc vât 

Cùng vdi stï suy giâm vé diên tich và dô che phû rùng là sil suy giâm vê thành 
phân và sô luông cûa câc loài dông, thtïc vât. 

Thông qua phông vân nhùng nguôi sông lâu nâm â dia phtiông, dôi chiéu vdi câc 
tài liêu cô liên quan, kêt hôp vdi khâo sât thtïc té, kêt qua' cho thây: 

Hê thtïc vât rùng ô Hông Ha cô nhiéu loài cô giâ tri kinh té; trong dô cô nhiïng 
loài thuôc diên quÿ hiém (nhu: Kién Kièn, Trâm hh(5ng...); tuy nhiên theo thôi gian câc 
loài này déu coi sù suy giâm nhiéu vé sô luông (bâng 38).. 

Hê dông vât rùng ô Hông Ha khà phong phti và da dang; dâc biêt â dây cô nhiéu 
loài thuôc diên quÿ hiém cân duôc bâo vê; tuy nhiên theo thôi gian nhiéu loài cô giâ tri 
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dà bi suy giâm vé thành phân và vé sô hiông (bing 39). 

De thiy ro- stt suy giâm cûa môt sô tài nguyên, câc phân dé câp trên dà tâch ra 

tùng loai tài nguyên nhtfng thtic ra giûa tài nguyên dit, tài nguyên rùng, tài nguyên nùdc 

cô môt môi quan hê mât thiét vdi nhau, bôi vây sri suy giâm cûa tài nguyên này cô thé 

ânh htiông dén nguôn tài nguyên khâc (sd ds 9). 

Bâng 38. Sti bién dgng cria mût sô loài thtic vât c6 giâ tri d xâ Hông Ha 

TT. Loài Già tri Su bien dông 

Truàc dây Hiên này 

1 Cû mài Cù ân duc + + + + + 

Diosorea persimilis Prain) 

2 Dôi Gô xây dung, gia + + + 

Michelia sp.) dung 

3 Sen trung Go xây dung, gia + + + + + 

Homalium hainanense Ga n dyng 

4 Gu lau Qui hiém (V) + + + + + + + 

(Sindora tonkinensis A.Chev ex 

larsen) 

5 Chà nâu Gô xây dung, gia + + + + + 

Di terocar us retusus BI dung 

6 Chô xanh Gô xây dung, gia + + + ++ 
Terminalia mirocarpa Henrik dung 

7 Lim xanh Go xây dung, gia + + + ++ 
Er thro phoeum fordii Benth) dyng 

8 Lim xet Go xây dung, gia + + + + + 

Pelto horum ferru ineum dung 

9 Kién kién +++++ ++ 
(Hopea pierrei Hance) Qu' hiém (K) 

10 Tràm huong + + + 

(Aquilaria crassna Pierre ex Qui hiém (E) 

Lecomte) 

11 Liai Qui hiém (K) ++++ +++ 
(Scaphium 
macropodirum Mi Beumee 

12 Kimgiao +++ +++ 
(Podocarpus fleuryi (Hick) de 

Laubent) 

Ghi chù: Dô nhiêu: Mirc dô quy hiém: 
+ + + + + rât nhiêu K : biét không chinh xâc 
+++ + : nhiêu E : dang bi de doa tuyêt chùng 
+ + + tuong dôi nhiêu 
++ it 

+ : rât it 
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Bâng 39. Sa: biên dông cûa mât sô Ioài dông vât cô giâ tri d xâ Hông Ha 

TT L ài 
Su bién dông 

o Già tri 
Truôc dây Hiên nay 

1 Cà Chinh + + + 
(Anguilla marmorata Quoy et Gaimard.) 

2 Tràn dât Qui' hiém (V) + + + 
(Python molurus Linnaeus) 

3 Rân Mai + + + 
Calamaria pavimelta) 

4 Rân Hô chûa Qui' hiém (E) + + + 
O hio ha us hannah Cantor) 

5 Trr Sao Qui' hiém (T) + + + 
(Rheinartia ocellata ocellata Eliot 

6 Gà lôi lam màu trâng Qui' hiém (E) + + + + 
(Lophura edwwardsi Oustalet) 

7 Nai +++ ++ 
(Cervus unicolo)r 

8 Mang + + + + + 
(Megannintiacus vu uan ensis 

9 Gâu Ngua Qui' hiém (K) + + + + 

(Selenaretos thibetanus G. Cuvier) 
10 Gâu Chô + + + + 

(Helaretos malayanus Raffles) Qu 
" 

hiém (E) 
11 Chôn bac mà + + + 

(Melogale personata) 
12 Cu li nhô Qui hiém (V) + + + 

(Nycticebus pygmaeus Bonhite) 
13 Khi Duôi Ion Qui' hiém (V) + + + + + + + 

(Macaca nemestrina Linnaeus) 
14 Khi Mât dô Qui' hiém (V) + + + + + + + 

(Macaca arctoides geoffroy) 
15 Voc Den Mà trâng (Trachypithecus Qui' hiém (V) + + + 

francoisi francoisi) 
16 Voi Qui' hiém (V) + + _ 

(Elephas maximus Linnaeus) 
17 Trâu Rùng Qui' hiém (E) + + _ 

(Bubalus bubalis Linnaeus) 
18 Hô Qui' hiém (E) + + + 

(Panthera tigris Linnaeu)s 
19 Sao la Qui' hiém (V) + + + 

(Pseudoy ghenthinnensis) 
20 Chô Sôi + + + + 

(Cuon al inus 
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Su bién dông 

TT Loài Già tri 
Truck dây Hiën nay 

21 Bào Gâm Qui' hiém (V) + + + + 

(Neofelis nebulosa Grriffth) 

22 Bâo Hoa mai Qui' hiém (E) + + + + 

(Panthera pardus Linnaeus) 

Ghi chû: Dô nhiéu: 

+++++:r'tnhiéu 
+ + + + : nhiéu 

+ + + : tuong dôi nhiéu 

++ : it 

+ : rat it 

: không càn 

Mûc dô qui' hiém: 

K : biét không chinh xâc 

E : dang bi de doa tuyêt chùng 

V : cô thé bi de doa tuyêt chiang 

T : bi de doa. 

Sûr dô 9. Môi quan hê giiïa tài nguyên dât, tài nguyên nûàc, tài nguyên rùffig 

Nguyên nhân nào dâ da-^n dên sti suy giam cita môt sô tài nguyên thiên nhiên? 

4.4. Câc nguyên nhân d'an dén su bién dôi câc nguôn tai nguyên thiên 
nhiên à xâ Hông Ha 

Dua trên cô sâ phông van nguôi dân dia phùông, cân bô lânh dao dia phtiông, dôi 

chiêu vdi càc tài liêu hiên c6, khao sàt thtic tê va cuôi cùng là phân tich và dành giâ tông 

hop, kêt qu'a cho thay: 

Trong môt thôi gian ngân môt sô tài nguyên â Hông Ha dà bi bien dôi môt câch 

sâu sac. Xu hùông cu'a quâ trinh biên dôi d6 là suy giâm cûa câc nguôn tài nguyên, chu' 

yeu là do câc nguyên nhân sau dây: 

4.4.1. Stikhai thurc b& hop lÿ thi nguyên sinh vfit 

* Sit khai thàc gô, ciii 

Môt phàn diên tich rùng tti nhiên cûa xà Hông Ha dà bi mat di, môt trong nhûng 

nguyên nhân da-^n dên tinh trang này là sa khai thâc gô, cu'i bat hop lÿ. Diên tich và dô 

che phu' rùng bi giâm sût môt câch tram trong dâc biêt là trong thôi kÿ tù nàm 1975- 
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1991. Câc dôi tùong tham gia vào quâ trinh khai thâc này bao gôm: 

- St/ khai thâc go cu'i cita ngùôi dân dia phttông: Ngtiôi dân dia phttông tham gia 
khai thâc go dé làm nhà là chu' yéu, và môt phân dé bân. Thôi kÿ 1975-1991 là thôi kÿ 
mà kinh té cu'a ngtfôi dân gâp nhiéu khd khân, trong d6 c6 viêc thiéu lùông thttc va cc 
nhu yéu phâm hàng ngày. Ngoài sti khai thâc go thi stt khai thâc cu'i dùng làm nhiên 
liêu cho gia dinh và dé bân cûng diên ra thtuông xuyên. 

Sui khai thâc go cûa ngtiôi dân tù nôi khâc dén, chu' yéu là vi muc df ch loi nhuân, 
câc dôi ttiông bi khai thâc là câc loài go quÿ nhti: Chô, Kièn kièn, -Trâm hiiông ... Mic 
dô và quy mô khai thâc cûa ngùôi tà nôi khâc dén ldn hôn rât nhiêu so vdi ngùôi dân dia 
phiïông. 

Sti khai thâc cu'a câc don vi san xuât cûa Nhà ntidc nhtt câc Lâm trùông cûng g6p 
phân không nhô làm giâm diên tich và dô che phit rùng. 

Ti sau nâm 1991 dén nay do luât bao vê rùng ra dôi dâ han ché môt câch dâng ké 
viêc chât phâ rùng. Tuy nhiên tinh trong khai thâc go bât hop phâp van côn tiép tuc diên 
ra cûng không kém phân gay go và quyét liêt do dân khai thâc tà nôi khâc dén và sti tiép 
tay cûa môt sô it dân dia phifong. 

* Sit sân Mn ccdc loai china thzi riang 

Chim thi rùng là nguôn thtic phâm quan trong cu'a ngùôi dân dia phtiông nên 
trong suôt thôi gian dài nhièu loai dông vât rùng dâ bi sân bât. Tuy nhiên sti suy giam 
thành phân và sô ltiông câc loài dông vât rùng ô dây chinh là do diên tich và dô che phit 
rùng bi mât làm mât di nôi cil tri cûa câc loài dông vât. 

4.4.2. Canh tdc nuông rây 

Canh tâc niiông ray là môt trong nhiing phtiông thic canh tâc truyén thông cu'a 
ngtfôi dân dia phitông. Trttdc thôi kÿ nâm 1954 do diên tich và dô che phit cûa ring côn 
ldn, mât dô dân sô thâp, thôi gian bô Ma dài nên anh htiông cu'a canh tâc niiông rây dôi 
vdi tài nguyên rùng không ldn. 

Sau nâm 1954, dâc biêt trong thôi kÿ tù nâm 1975 - 1986 mâc dù nguôi dân ô dây 
dâ dùôc dinh cil xuong vùng thung lûng, doc theo dtiàng 49 nhung do diên tfch lia ntidc 
và diên tich trông màu cô han, nguôn ltuông thùc không dam bâo nên ngtfôi dân lai tiép 
tuc chât phâ rùng dé canh tâc nttông rây. 

Nhüng nâm tiép theo do chinh sâch quân lÿ và bao vê rùng cita Nhà nùdc công vdi 
thic cûa ngtfôi dân dtuôc nâng cao nên dà han ché dttoc viêc chât phâ rùng mdi. Dù thé 

do nhu câu lifting thtuc china diuoc dam bao ngùôi dân quay lai canh tâc trên nhiing 
ntiông rây cû - nôi nhiing khu vùc rùng dang tâi sinh sau nùông rây. Vi thé rùng bi kiêt 
quê thêm không côn kha nâng tti dièu chinh. Kèm theo d6 là hiên thông rira trôi va xdi 
mon dât vào mùa mita lû nên dâ bién nhièu vùng dât rùng thành câc vùng dât trông dôi 
nii troc. 
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4.4.3. Anh hu g cûa chién tranh 

CO Hong Ha môt diên tich khâ ldn cûa rùng tuf nhiên dà bi mât di do quân dôi Mÿ 

sl dung chât dôc h6a hoc và bom Napal vào thôi diém nâm 1968, nâm 1972-1973. Cho 

dén nay ô nh ing khu vutc này rùng van không c6 khâ nâng phuc hoi, loài thtic vât cô thé 

ton tai dùdc d nhûng khu vuic này là co' tranh. 

4.4.4. Do tdc dông cûa tcf nhiên 

Câc trân lut 16n ô Hong Ha xay ra vào câc nâm 1986, 1989, dâc biêt nâm 1999 dà 

gây nên xôi môn dât nghiêm trong. 

4.4.5.Aplifcdûnsé 

Hong Ha là môt xâ mién nüi nhông toc dô gia tâng dân sô khâ nhanh. Theo sô lieu 
thông kê cûa UBND xà thi thâng 10 nâm 1975 dân sô 6 Hong Ha là 300 nguài, dén 
thâng 10 nâm 1998 dân sô cûa Hông Ha là 1.100 nguôi (bang 40), tÿ lê tâng dân sô hàng 
nâm là 2,5% binh quân moi hô c6 6 nhân khâu. 

Sut gia tâng dân sô là môt âp lùc lên tài nguyên rùng; nguôi dân phi vào rùng dé 
khai thâc gô cûi nhièu hdn, sân bât câc dông vât rùng nhiéu hdn, mô rông diên tich dât 
canh tâc nông nghiêp. 

Nhit vây dùôi câc tâc dông khâc nhau cûa con nguôi dà làm cho môt sô nguôn tài 
nguyên thiên nhiên ô Hong Ha dâ bi bién dôi theo chiêu hùông bât loi và dièu tât yéu là 

dan dén câc hâu qu'a xâu vé sinh thâi và môi truàng: giâm diên tich và dô che phû rùng, 
giâm tinh da dang sinh hoc, xôi môn dât, lû lut, han hân... câc tâc dông này lai ành 
hùông trÔ lai dôi vdi dôi sông con ngùài (sd dô10). 

Canh tâc nuong rây Khai thâc go cûi Chién tranh Sân bât Dông vât 

Rùng nguyên sinh 

Con ngudi 

Xôi môn Han hân Giâm Da dang sinh hoc 

Sc dô io. Môi quan hê nhân qua" 

Rùng thù sinh Con nguài 

Lû lut 
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Bang 9. Si tàng dân sô cûa Hông Ha qua mût sô môc thôi gian 

Nàm Dân sô (nguài) 

1975 300 

1979 515 

1985 675 

1986 775 

1987 800 

1988 800 

1989 920 

1998 1100 

1999 1176 

2000 1185 

(Ngudn: Si! /iêu thông kê cûa UBND xâ Hông Ha) 

4.5. Câc giâi phàp nhâm quân Iÿ và su dung môt sô tài nguyên thiên nhiên 
theo huông phât triên bên vûng 

Trên cd si nghiên ctiu thtic trang viêc quân lÿ và su dung câc nguôn tài nguyên 
thiên nhiên, phân tich câc nguyên nhân da-^n dén sti bién dôi câc nguôn tài nguyên, chûng 
tôi dé xuat môt sô câc giâi phâp nhàm quân lÿ và sii dung câc tài nguyên thiên nhiên 
theo htidng phât trién bên vûng. 

4.5.1. Guii phrip cho viêc quân lÿ ver Mo vê rang 

Thtic trang vê quân lÿ tài nguyên ring ô Hông Ha hiên nay cho thay: dé giâi quyét 
nhûng khd khân tri ngai trong viêc quân lÿ và bâo vê rûng càn giâi quyêt tôt mâu thuân 
giûa khai thâc và bâo vê mà van dé' côt lôi là thüc su tao diêu kiên cho công dông dia 
phùông trie tiêp tham gia quân lÿ nguôn tài nguyên này. Ngtiôi dân dia phùông phâi 
thtic stt là chu thé chi không phi là khâch thé trong vai trô quân lÿ. Nhà ntidc dà cd chu' 

trùông giao dit, giao ring tuy nhiên trên thtic té câc cap câc ngành chia manh dan và 
chtua cd budc di cu thé cho viêc thtic hiên chu trtiông này. Câc giâi phâp cu thé dd là: 

* D6i vdi ring tù nhiên 

Can trién khai thi diém giao môt sô diên tich ring tti nhiên cho câc hô gia dinh 
quân lÿ và su dung lâu dài, thông qua viêc ho cô trâch nhiêm quân lÿ và bâo vê diên tich 
ring dtiôc giao. Câc chu si hûu cd quyên khai thâc môt sô sân phâm tù ring düa trên 
nguyên tâc không ânh hùing dén diên tich và dô che phû rûng, không làm giâm tinh da 
dang sinh hoc. Muon thtic hiên tôt càn cd kÿ kêt câc diêu khoân cu thé giûa chu rûng vdi 
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cap quân lÿ truc tiép. Phâp Tuât Nhà nùdc là cô sd dé ràng buôc câc hô gia dinh cd trâch 

nhiêm vdi Nhà nùdc trong viêc quân lÿ tài nguyên ring. 

* Dôi vdi rùng khoanh nuôi tâi sinh 

Cûng càn manh dan giao cho câc hô gia. dinh tù nguyên tham gia quân lÿ. Trùdc 

mât câc hô gia dinh nhân tham gia quân lÿ chtia dtioc hùdng loi nhùng vé lâu dài ho sé 

dtioc hùdng loi câc sân phâm tù ring. 

* Dôi vdi rt.'lng trông 

Càn giao cho câc hô gia dinh quân lÿ lâu dài.Phàn hùdng loi cria câc hô gia dinh 

này là két hop chân nuôi gia suc dtidi tân rùng, cho phép khai thâc chon và trông mdi bd 

sung. Câc chtUông trinh càn giùp dân dé nghiên ctiu trông môt sô loai cây kinh té dttdi 

tân rùng. 

* Chudng trinh hô trd 

Goi là chtiông trinh hô tro nhting thât ra lai cd môt vai trô hét st"ic quan trong 

nhàm bâo vê và phuc hôi tài nguyên rùng; dd là viêc nâng cao dài sông cria công dông 

dia phtiông thông qua câc hoat dông: 

Xây di fng câc mô hinh vtiôn dôi, vùôn nhà gdp phàn tâng dô che phri, nâng cao 

dôi sông công dông. 

- Dàu ttr thâm canh diên tich trông màu và lua ntidc. 

- Phât trién dàn gia suc, gia càm; dây cûng là môt tièm nâng ldn chUa dùoc khai 

thâc. 

- Xây dting câc vùôn tiôm giông cây lâm nghiêp dé tao giông cây con tai chô. 

Dé thtic hiên tôt câc chùông trinh hô tro trên càn: 

- To chtic câc ldp tâp huan vé chân nuôi, trông trot. 

- Càn tao dièu kiên dé ngtfôi dân dia phùông cd thé vay von vdi lâi suât ùu dài 

nhàm trông rùng, phât trién chân nuôi, trông trot. 

4.5.2. Câc giâi phdp cho viêc quân lÿ và st? dung dit hoang b a 

- Dôi vdi nhüng khu vùc dat côn màu mô, dô dôc nhô cd thé trông câc cây àn qua, 

cây công nghiêp. Càn két hop trông cây vdi câc biên phâp chông xdi môn nhù dào rânh 

két hop vdi trông câc bâng cây phân xanh theo dtuông dông muc. 

- Dôi vdi khu vùc co' tranh cd thé làm môt sô thri nghiêm nhù trông dâu mèo, sân 

dây vùa cd tâc dung han ché sti phât trién cûa co' tranh via cô tâc dung câi tao dat. nên 

trông câc cây lâm nghiêp thuôc ho Dâu (nhù keo là tràm, keo tai tùông) via cd tâc dung 

tâng dô che phri, via cd tâc dung câi tao dat. 

- Dôi vôi nhùng noi dat càn coi, cd dô dôc ldn cd thé thii nghiêm trông môt sô cây 
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nhti 1à ô. 

rùng. 

Dé thtic hiên dtioc câc nôi.dung trên cân: 

- Cd sti gidp dô cûa câc chùâng trinh, dg ân dé tiêp tuc mô rông diên tich trông 

- Cân manh dan giao dit sii dung lâu dài cho câc hô gia dinh de ho cd thé chu 
dông trên mânh dit cûa minh. 

4.5.3. Giai phdp cho viçc qurin lÿ và si? dung nguôn nu'ôc 

Câc dâp nùdc nhân tao thuôc khe Thuân, khe Pi thông, khe Achât, khe Tava thuôc 
diên quân lÿ cita dia phùông, tuy sttc chia ntidc không Idn nhtung thài gian qua dà phât 
huy tâc dung tich clic phuc vu ntidc ttidi cho nông nghiêp. 

Thông qua chtiông trinh nùdc sach tù nâm 1998, 1999 nùdc sach dâ dtioc dua vê 
câc thôn Cân sâm, Cân tôm, Paring, Pahy và Arom. 

Tuy nhiên de dâm bao viêc quân lÿ và su dung tôt tài nguyên nùdc không nhung 
cho dia bàn xâ Hông Ha mà cho câc vùng ha hiu thi cân phâi: 

- Bâo vê tôt rùng dâu nguôn thuôc ltiu vtic sông Bô và sông A A. 

- Tiêp tué trông rùng trên diên tich dit hoang hda côn chiêm tÿ lê rit ldn trên dia 
bàn xà Hông Ha. 

5. KÊT LUÂN VÀ DÊ NGHI 

5.1. Két luân 

1. Do nâm trong ltiu vùc thtiông nguôn cûa sông Bô và sông A A nên Hông Ha cd môt 
vi tri hêt sttc quan trong trong quân lÿ tài nguyên và bâo vê môi trUàng. 

2. Hông Ha cd môt tièm nâng ldn vè tài nguyên dit, tài nguyên rùng, tài nguyên nùdc, 
tuy nhiên theo thôi gian câc nguôn tài nguyên này dâ bi bien dôi môt câch sâu sac 
theo chièu htidng suy giâm vê sô ltiong và chit ltiong. 

3. Sti suy giâm câc nguôn tài nguyên â Hông Ha là do môt loat câc nguyên nhân khâc 
nhau nhti sù khai thâc bât hop lÿ tài nguyên sinh vât, do phtiông thûc du canh, do 
ânh hhông nâng ne cûa chien tranh và do câ âp hic vè dân s6. 

4. De quân lÿ tài nguyên rùng, tài nguyên dit, tài nguyên nUdc theo htidng phât tri^en ben 
vûng cân giâi quyêt tôt moi quan hê giiia khai thâc và bâo vê; trong dd càn thtic sa 
tao dieu kiên de ngtfôi dân tham gia truc tiêp viêc quân lÿ tài nguyên. 

5. De giâm âp lttc cua dân sô lên tài nguyên rùng cân chti y nâng cao dôi sông cûa dông 
bào dia phùông thông qua viêc xây dung mô hinh vùôn nhà, vùôn dôi, nông lâm kêt 
hôp, phât trién chân nuôi và ngành nghè dich vu. 
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5.2. Dé nghi 

Hông Ha là môt trong nhûng xâ nghèo cûa huyên A Lùdi. Bên canh si .f gâng 
cûa ngtiôi dân dia phùông, câc cap câc ngành cân tiêp tuc giùp dô Hông Ha thông qua 
câc chtidng trinh/dù ân nhti: trông ring trên câc vùng dat trông dôi nài troc; dâu tir thâm 
canh chân nuôi và trông trot, tâng cùông nâng lifc công dông thông qua tham quan, tâp 
huan. 

TÀI LIÊU THAM KHAO 

1. Lê Quang Bâo. 

"Quân lÿ và siu dung tài nguyên ritng d xâ Hông Ha: Thitc trang, diën bien và giâi 
phâp nâng cao tinh bèn vz?ng". Bâo câo chuyên dé, thông 8/1999. 

2. Hoàng Hûu Hôa. 

Thztc trang và nhz?ng giâi phâp chai yéu dé phcit trinn kinh té nông hô ô xâ Hông 
Ha, huyên A Lùdi, tz ih Thùa Thiên - Hué". Bâo câo chuyên dé thông 8/1999. 

3. Phan Trong Hoành. 

"Môt sô f kién vè công tâc dinh canh, dinh cil ô tinh Thita Thiên - Hué và Chatdng 
trinh dinh canh, dinh cù d xâ Hôazg Ha, huyên A Lztdi". Hôi thâo: Nghiên cuuu quân lÿ 
nguôn tài nguyên thiên nhiên dura vào công dông d xà Hông Ha, huyên A Ltidi, tinh thùa 
Thiên - Huê. 

4. Phan Hào. 

"Mât sô két qua* thztc hiên chùdng trinh 327 d xâ Hông Ha và nhiêm vu tham gia 
d i dn trdng rùng giai doan 1999-2000". Hôi thâo: Nghiên cùu quân lÿ nguôn tài nguyên 
thiên nhiên dtia vào công dông ô xà Hông Ha, huyên A Lùdi, tinh Thùa Thiên - Huê. 
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VAI TRÔ, VI THÊ CÙA NAM VÀ NÙ à HÔNG HA VÀ ÀNH 
HU'ÔNG CUA MÔT SÔ HOAT DÔNG CHÎNH CÙA DU ÀN DÊN 

CÔNG DÔNG DU'ÔI GÔC DÔ GIÔI 

Hoàng Thi Sen và công tcic viên. 

1. DÂT VÂN DÊ 

Xâ Hông Ha thuôc vùng dôi nùi cria tinh Thùa Thiên Hué. Phâ rùng và sti xuông 
cap tài nguyên thiên nhiên là nhiing khd khân ldn cûa vùng. Quân lÿ tài nguyên thiên 
nhiên và phât trién san mat nông lâm nghiêp trong vùng là nhùng van de cin dùdc giai 
quyét. Dieu tra nông thôn cd st tham gia dâ chi ra rang câ nhiing ngiiôi nông dân nam 
và nii déu tham gia vào câc hoat dông sân xuat. Tuy nhiên, cd sit phân công lao dông 
theo gidi tinh. Dieu này dâ hinh thành nên vai trô, kién thùc, kinh nghiêm riêng cûa nam 
và n ù trong quan lÿ tài nguyên thiên nhiên. Vi vây, de quân lÿ ben viing tài nguyên thiên 
nhiên dùa vào công dông, nghiên ciiu vai trô cria gidi trong câc hoat dông sân mat và 
dài sông là cari thiét. Phân tich gidi sê dông gôp dén viêc phât trién và dieu chinh câc 
chiidng trinh hoâc hoat dông quân lÿ tài nguyên thiên nhiên môt câch công bang và hiêu 
qua. 

Tuy nhiên, hiên tai chiia cd môt nghiên ciiu hoàn chinh nào vé vai trô cria gidi 
trong câc hoat dông sân mat nông lâm nghiêp cria vùng. Do dd, nghiên ciiu này diigc 
thùc hiên de xâc dinh vai trô cria gidi trong hoat dông sân xuat nông lâm nghiêp nhàm 
dông gôp dén sù bên vgng cria quân lÿ tài nguyên thiên nhiên data vào công dông. 

2. MUC TIÊU NGHIÊN CÛU 

1.Xâc dinh và liidng hôa vai trô cria gidi trong câc hoat dông sân mat nông nghiêp 
và câc hoat dông nôi trd ô cap hô gia dinh. 

2. Xem xét vai trô cria gidi trong viêc sii dung lâm sân và trong viêc ra câc quyét 
dinh. 

3. Xâc dinh sij tiép cân cûa nam và nû dén câc tô chiic xâ hôi và câc nguôn lùc 
nhii dit, tin dung, giâo duc và dào tao. 

4. Tim hiéu ânh hùông cûa môt sô hoat dông chinh cria dit ân dén nam gidi và nû 
gidi trong công dông. 

3. PH1.IONG PHÂP NGHIÊN CL U 

3.1. Phuang phâp thu thâp sô Iiêu 

Chon mâu cüèu tra: Sii dung phùdng phâp phân tâng và hê thông de chon 30 hô 
trong xà cho phông vin chinh thiic (khoang 15 % tông sô hô). Nhiing ngùôi ditdc phông 
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van dèu là chu hô và thuôc câc dân tôc thiéu sô, trong dô: 57 % tông sô ngutôi tra' lôi là 

nù gidi. 

Kÿ thuât thu thâp sô liêu: 

+ Thu thâp sô liêu thù cap tai UBND xà, trùông hoc. 

+ Phông van chinh thûc vdi ban câu hôi thiét ké sân 

+ Phông van sâu dà düôc tien hành trong 7 hô. 

+ Quan sât tham gia, 

+ Tha'o luân vdi nhiing ngtxôi cung cap thông tin nông côt, 

+ Thâo luân nhdm chuyên de (hai nhdm nam và nù riêng biêt). 

3.2. Phân tich sô Iiêu 

Phtzông phâp thông kê mô ta' và phân tich dinh tinh là nhùng phùông phâp dà düôc 
su dung dd phân tich sô lieu. 

5. KÊT QUA NGHIÊN Cl1U VÀ THÂO LUÂN 

5.1. Vai trô cûa giôi trong hoat dông sân xuât nông lâm nghiêp 

De qua'n lÿ ben vùng tài nguyên dùa vào công dông và tao hiêu qua' cûa sân xuat, 
hiéu vai trô cua câc thành viên gia dinh là van dé càn thiét. Phàn này trinh bày vè vai trô 
cua nam và nù trong sân xuat nông lâm nghiêp ô diém nghiên cûu. 

5.1.1. Hoat dông siin xuât trông trot 

Két qua' kha'o sât chi ra rang nam và nù cd vai trô khâc nhau trong sân xuit trông 
trot, tuy nhiên mùc dô tham gia cua ho tùy thuôc vào loai hoat dông. Nhin vào biéu dô 4 

ta cd thé thây rang phu nù tham gia nhièu hôn nam gidi trong tat ca' câc hoat dông cua 
sân xuat cây trong. Ngay cal trong hoat dông làm dat - hoat dông mà ô nhiêu vùng khâc 
cua Viêt Nam thufông do nam gidi dâm nhân (Thâi Thi Ngoc DU và công tâc viên, 
1994) nhüng ô Hông Ha, sti dông gôp cua phu nù cho hoat dông này cùng cao hôn so 
vdi nam gidi, mâc dù dây là môt công viêc khâ nâng nhoc vit hâu hêt dèu düôc thuc hiên 
bâng tay. Dieu này hoàn toàn khâc so vdi ô công dông ngùôi Kinh. Hiên tai, dôi vdi làm 
dât de xa ltia nudc, mot sô hô gia dinh dâ dùng trâu de cày (mot kÿ thuât canh tac chi 
mdi xuit hiên gàn dây ô Hông Ha) nhüng sô hô này côn rat it nên phu nù hiên tai van 
tham gia nhiêu hôn nain gidi trong hoat dông làm dit. 

Dâc biêt vdi hoat dông làm co' cûa tât ca' câc loai cây trông hàu nhü do phu nù dam 
nhân hoàn toàn. à hâu hét câc hô gia dinh, nam gidi dèu cho rang dây là môt hoat dông 
nhô nhât, viêc cua dàn bà nên ho it quan tâm dên. Trong hoat dông gieo/ trông vit thu 
hoach, phu nù Hông Ha cùng tiêu nhiêu thôi gian hôn nam gidi, tuy nhiên sti chênh lêch 
vè thôi gian giùa ho thap hôn so vdi hoat dông làm col. Dieu này là do câc hoat dông này 
càn pha'i thttc hiên nhanh dé dâm ba'o thôi vu nên càn pha'i cô sg tham gia nhiêu hôn cua 
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nam gidi. Mât khâc hiên nay do công dông âp dung môt sô kÿ thuât gieo trông môi nhu 
xa lûa nuôc - hoat dông thuông do nam gidi dâm nhân nên stf tham gia cûa nhung nguôi 
nông dân nam vào câc hoat dông này nhiêu hôn. 

Làm dât Gieo trong Làm cô Thu hoach 

a Nam 

Q Nû 

Biéu do 4. Phdn công lao dông theo gidi trong câc hoat dông sân xzic t trông trot 

Ngu6n: Si liêu dièu Ira, nâni 2000 

Mâc dù thôi gian su dung cho hoat dông sau thu hoach cûa sân xuat cây trông dà 
không thé luông hoâ duôc trong nghiên ciîu này nhung qua phông van sâu và quan sât 
thttc te cho thay hoat dông này chu yéu do phu nû làm. 

Tôm lai, phu nit Hông Ha là nhung nguôi dông gôp chu yéu cho canh tac câc cây 
luông thùc - nhûng cây duôc trông cho muc dich ttt cung ttt cap. Vi vây ho dông vai trô 
quan trong trong viêc dam bâo an toàn luông thttc cho gia dinh ho. Tré em gâi cûng 
tham gia tich cùc vào câc hoat dông canh tâc cây luông thtïc mâc dâu thôi gian dông gôp 
cua ho dà không duôc luông hôa trong nghiên ctiu này. Khi chàng tôi dên vùng nghiên 
cùu de khâo sât, moi buôi sâng déu thay phu nil và tré em gâi deo gùi trên lung di lên 
nuông làm viêc trong khi nhûng nguôi dàn ông và tré em nam thuông tu tâp dé uông 
ruôu, chôi bi da hoâc bât karaoke. Dieu này cô lê do ânh huông cûa luât tue ô công dông 
dân tôc thiéu sô: Khi môt chàng trai muon cadi môt cô gâi, gia dinh chàng trai phi nôp 
lé vât khâ ldn cho gia dinh cô gâi nhu trâu, bô hoâc nhûng tài sân cô giâ tri hoâc phâi 
chiu phi ton khâ lôn de làm tiêc dài ho hàng. Hiên nay, luât tue này dà han chê môt phàn 
(le- vât cô thé nhô h(jn) nhung n6 vân ton tai ô công dông. Vi vây, van côn quan niêm 

144 



DUÂN NGHIËN CÙU QUÀN L)' T.4/ NGUYÊN Truàng Dai hoc Nông Lâm Hué 

truyén thông cho rang phu nii phi lao dông dé bù dâp nhûng phi tôn mà gia dinh chông 

dà trâ cho cha me cô khi xin cadi cô. Mât khâc quan niêm truyèn thông cûng cho rang 
phu nü là ngttôïi chiu trâch nhiêm chinh trong viêc châm sôc moi thành viên gia dinh nên 

ho luôn phâi lo toan dé trông nhiing cây ltiông thtic nham dâm bâo du' bûa ân hàng ngày 
cho gia dinh. Rô ràng rang quan niêm truyén thông van thiên lêch chông lai phu nû. Dây 

là lôi cria môt phu nû â thôn Pa Hy xâ Hông Ha: "Dàn ông và con trai chi thich di vào 

rùng lây mây dé bân lây tin uông rtïqu và hât karaoke". 

5.1.2. Hoat doon,- sain xuât v/ t nuôi 

Mâc dù chân nuôi ô Hông Ha chtia phât trién nh 1ng phân tich cûng dâ chi ra 

rang cô stt phân công lao dông theo gidi tinh trong sân xuât vât nuôi. Biéu dô 2 cho thây 

rang nam gidi dà dông gôp nhiéu giô lao dông hôn nà gidi trong hoat dông chân nuôi 
trâu bô. Trong thifc té tré em nam cûng tham gia vào hoat dông này, tuy nhiên chân nuôi 
trâu bô van là thé manh cûa nam gidi. 

Nam 

Nû 

Nuôi bô Nuôi Ion 

Biéu dô 5. Sù thain gia cira nain và ni? trong sân xudt vât nuôi 

Nguôn: Si liëu dièu Ira, nani 2000 

Khâc vdi chàn nuôi trâu bô, phi nû dà dông gôp nhiéu thôi gian hôn nam giôi cho 
chân nuôi lôn và gà. Trong thûc té, cûng nhü câc vùng nông thôn khâc cûa Viêt Nam, 
chân nuôi lôn hoàn toàn do phu nû dâm nhân. Theo nhüng ngtiôi nông dân trong vùng, 
chân nuôi lôn cûng cô sui hô trô cria tré em nhting thüông chi cd tré em gâi tham gia vào 

công viêc này. Dù vây, ô môt vài hô thinh thoâng nam gidi cûng tham gia vào viêc nuôi 

lôn. Tuy nhiên, nhûng ngtïôi cung cap thông tin dà cho râng nam giôi chi làm công viêc 
này khi vô và con gâi ho vâng nhà. Thifc té ô Hông Ha, môt sô hô do vô tham gia công 
tâc ô xà vit con côn nhô nên ngtiôi chông dôi khi thtic hiên hoat dông này. 
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5.1.3. Hoat doîng shn xuât Min nghiêp 

Hoat dông trông và chàm sôc cây lâm nghiêp ô Hông Ha hiên tai van côn kém 
phât trién. Chi cd môt vài loài cây do công dông tù khôi xuông duôc trông lé té ô quy 
mô nhô trong môt sô hô gia dinh cho mue dich ti cung tù cap là chinh (vi du: cây tre lô 
ô). Môt sô il loài cây mà chu' yéu là cây keo là tràm do câc chuông trinh trông rùng cûa 
chinh phu lia chon và khôi xtïông, nguôi dân duôc hôp dông thuê khôan trông vit chàm 
sdc. 

Nghiên ctiu cûng dà tim ra râng: Giông nhu sân xuat cây trông, câ nam vit nii ô 
Hông Ha dêu tham gia trong câc hoat dông sân xuat lâm nghiêp. Tuy nhiên, sù dông 
gôp cûa ho phu thuôc vào loài cây lâm nghiêp. 

Két qu'a khâo. sât dâ tim ra rang nam gidi dâ dông gôp nhiêu hôn nû gidi trong 
chàm sôc tre là ô (biéu do' 6). Phông van sâu cûng cho thay rang hoat dông trông lô ô 
cûng chu yéu do nam gidi làm mâc dàu thông tin vê hoat dông này dà không thé luông 
hôa. Tre là ô duôc vi nhu cây trông cûa nguôi dàn ông de xây düng nhà cûa và làm bây 
sân thti, vi vây nam gidi thuông làm tat ça câc hoat dông trong canh tâc loài cây này. 

Vôi sân xuat cây keo là tràm, sti dông gôp cûa nam và nii cho hoat dông chàm 
sôc gàn nhu ngang bang. Dieu này khâc vdi sân xuat trông trot. Theo nhûng nguôi nông 
dân trong vùng: dàn ông thich trông loài cây này vi dây là loài cây mdi dudc gidi thiêu 
trong vùng bôi câc doanh nghiêp nhà nuôc và công lao dông duôc tra bang tin mât. 

Ln 

Là ô Keo là tràm 

Biéu dd 6. Su' tham gia cala nain và nü trong hoat dông chûm sôc cây lâm nghiêp 

Ngudn: Si liêu dièu Ira, nrm 2000 
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5.1.4. Ho jt dông phi nông nghiêp 

Khâc vdi vùng dông bang, hoat dông phi nông nghiêp khâ phô bién và dông vai 

trô quan trong trong viêc tao thu nhâp cho nhûng ngtuôi nông dân vùng gô dôi nôi chung 
và xà Hông Ha nôi riêng. Cuôc khâo sât dâ tim ra rang câ nhûng ngtfôi nông dân nam và 

nit déu tham gia tich cüc vào câc hoat dông phi nông nghiêp. Tuy nhiên, mtic dô tham 
gia cûa ho tùy thuôc vào loai hoat dông (biéu dô 7). 

Nam 

DNû 

Lây mây Luom cùi Lây là nôn Sàn 

Bien dô 7. Si dung lao dông trong ccic hoat dông phi nông nghiêp 

Ngudn: Si liêu clièu Ira, ncïm 2000 

Nam gidi dà dông gôp nhiêu ngày công hon nû cho hoat dông lây mây trong ring 
tù nhiên. Trong thitc té, môt sô phu nû cûng tham gia vào hoat dông này. Mâc dâu dây 
là môt công viêc vât val nhûng nô cô thé kiém dùôc thu nhâp vi vây môt sô phu nid 

nghèo van phâi cô gang làm dé kiém tièn mua lifting thuc cho gia dinh. Trong hoat dông 
lây cûi: nhing nguôi nông dân nû dà làm nhiêu ngày công hon nam gidi. Gùi cûi ti riing 
ve nhà là môt công viêc rat nâng nhoc do dia hinh ô Hông Ha nhiêu dôc và bi chia cât 
manh bôi mang lüdi sông suôi. Khi chung tôi hôi tai sao dây là môt công viêc rât vât va' 

lai dd phu ni làm, nhûng ngtiôi phu nü dà nôi rang dàn ông cho rang lüôm cûi là công 
viêc vun vât và nâu ân là viêc cûa phu nû, vi vây nam gidi không cân quan tâm. Tré em 
gâi cûng phâi tham gia làm công viêc này trong khi tré em nam không phi làm. 

Giông nhtu hoat dông lây cûi, lây là nôn cûng thüông thu hùt phu nui. Theo nhûng 
ngùôi nông dân trong vùng khâo sât, công viêc này dôi hôi si kiên nhân và tiên mât 
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kiém düôc tù công viêc này thuông it, do dô n6 thuông do phu nü làm. Khâc vôi lây 
cûi, sân ban là công viêc cûa nguôi dàn ông, bôi vi hoat dông này dôi hôi kinh nghiêm, 
sti nhanh nhen, sic khôe tôt và thuông kiém dudc nhiêu tin mât. 

5.2. Su phân công lao dông theo giôi trong công viêc nôi trop 

Viêc htông hôa công viêc nôi trq là van de rât khô khan bôi vi trong thUc té phu 
nü cd thé làm hai hoâc 3 viêc dông thôi. Vi du: ho cd thé vùa chàm sdc con câi vùa nâu 
an. Do dd nghiên ciu này chi lùông hôa düôc sü tham gia cûa nû và nam gidi trong môt 
sô loai công vice nôi trô chu yêu (nâu an, lây nudc, giàt âo quân, tâm cho con). 

15% 

85% 

Il Nam 

Nû 

Biéu cM 8. TT lê thdi gian si! dung cho công viêc nôi trà cûa nain và ni? 

Nguôn: Si liëu dièu Ira, nain 2000. 

Biéu dô 8 cho thây rang phu nii dông gdp nhiêu thôi gian hôn nam giôi trong tât câ 
câc hoat dông nôi tro. Tông thôi gian phu nû sit dung dé làm câc công viêc nôi tro ldn 
hôn nam lân so vôi nam gidi. Trong môt vài hô gia dinh, khi ngüôi phu nû dang bân mai 
viii công viêc trên nuông rây, ngüôi chông cd thé cûng giùp ho nâu an. Tuy nhiên, cûng 
nhu câc vùng khâc ô Viêt Nam, tù nông thôn dên thành thi, nain giôi vân luôn cho rang 
chuyên nôi tro là viêc cûa dàn bà. Néu nguôi me vâng nhà, con gâi ho phi thay ho dé 
dam nhân nhûng công viêc này. 

Tdm lai, cûng nhü nhièu vùng nông thôn khâc ô Viêt Nam, phu nû Hông Ha dà và 
dang dam nhân ça hai vai trô dông thôi: gânh nâng cûa ça công vice sân xuat vit nôi trô. 
Chi bâng quan sât thuc te cûng cd thé thây rang phi nu nguôi Kinh ô vùng dông bang dà 
vat va thi ngüôi phu nu cûa câc dân tôc thieu sô ô Hông Ha côn vat va' hôn nhiêu. Ô môt 
sô hô gia dinh trong công dông khi nguôi vô cd vi tri xâ hôi và nguôi chông nhân thic 
tôt hôn, sù chia sé trâch nhiêm công viêc duoc câi thiên. Tuy nhiên, sô hô này ô công 
dông Hông Ha chiêm ti. lê rat nhô. Nhin chung, luât tiic và thdi guéri truyên thông van 
côn nhûng thiên lêch chông lai sü phat triên cûa ngüôi phu nu. 

5.3. Vâi trô cûa giôi trong viêc ra câc quyét dinh 

Viêc thu thâp sô liêu vê van de này rat khô khan do tien trinh ra quyét dinh rat 
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phdc tap. Tuy nhiên, chdng tôi dà cô gang phông van sâu dé thu dttôc thông tin chinh 

xâc nhat. Phàn này sé trinh bày phàn tràm ngüôi tra lôi vê nhüng quyêt dinh dudc ra b ii 

môt minh ngtiài chông, môt minh nguôi vô hoâc ça hai. 

5.3.1 Ra cric quyêt dinh liên quan dên sain xuâit trông trot 

Nghiên cdu dà chi ra rang câ nam và nit dêu tham gia ra càc quyêt dinh trong sân xuât 

cây trông. Tuy nhiên, vai trô cûa ho phu thuôc vào loai hoat dông. 52% tông sô ngtïôi duïgc 

phông vân dà nôi rang nam giôi là ngttoi quyêt dinh trông loai cây gi trong khi 36% trâ loi 

rang quyêt dinh này do ça hai ngtïoi và chi 12% nôi do nû giôi (biéu dô 9). 

Nam 

Nû 

Cà hai 

Loai cây 
trông va 
diên tich 

Khi nào 
gieo hat 

Khi nào 
Iàm cô 

Khi nào 
thu hoach 

Bieu dô 9. Vai trô cita gidi trong viêc ra ccrc quyét dinh liên quan 
dén sân xuût cûy trông 

Nguôn: Si liêu dièu Ira, nclni 2000 

Dôi vôi câc quyêt dinh khi nào gieo/ trông và làm co', ti lê phu ni tham gia rat cao 

68 và 96% tüdng dng. Thttc ra dièu này không phan ânh vi thé cao hôn cûa phi nit trong 

gia- dinh mà theo nguôi dân ô dây, phu nû là nguôi chiu trâch nhiêm chinh cho nhi ng 

hoat dông này nên ho tich lûy dtidc kinh nghiêm và tù quyêt dinh thôi gian thich hôp dé 

thuc hiên câc hoat dông d6, nguoi dàn ông thuông it quan tâm dên công viêc này. Thôi 

gian dé thu hoach câc loai cây trông thuông do ça hai vd chông bàn bac dd quyêt dinh 

(56% cûa tông so nguôi tra lôi). Diêu này cô lé là do hoat dông này thuông do cal nain 

vit n1 giôi dam nhân và n6 liên quan dên viêc sit dung hoâc nhu cau bdc thiêt và truc 

tiêp cho cuôc sông hàng ngày. 
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5.3.2. Ra cric quyét dinh vc sân xuât vajt nuôi 

Ket qua' nghiên cdu dâ chi ra rang ti lê phu nû tham gia trong viêc ra câc quyét 
dinh trong sân xuât vât nuôi cao hôn so vdi sân xuât cây trông. Quyêt dinh vê loai vât 
nuôi, sô ngtiôi tra' lôi cho rang do nam giôi ra quyét dinh cao hôn 5 lân so vôi sô nguôi 
cho rang quyét dinh này ra bôi nû gidi (biéu do 10). 

Nam 

Q Nû 

Cà hai 

Loai 
vit nuôi 

Khi nào 
mua giông 

Khi nào 
ban 

Biéu dô 10. Vai trô cilla gidi trong viêc ra ccic quyét dinh trong sân xu6t voit nuôi 
Ngudn: Si tiêu dièu Ira, ncïm 2000 

Hàu hét nhûng ngtïôi dtiôc phông van cûng cho rang nam giôi thtiông ra câc quyét 
dinh vê thôi gian dé mua giông và bân vât nuôi. Thùc tê, phông van sâu cho thây ring 
phu nû thtiông ra câc quyét dinh vê chân nuôi lôn và nam gidi thtïông ra câc quyét dinh 
vê chân nuôi trâu bô. Tuy nhiên, trong thôi gian kha'o sât, câc hô dùôc phông van chu 
yéu chân nuôi trâu bô, chi cô môt sô it hô chân nuôi lôn nên da sô ngùôi dtiôc hôi dâ nôi 
rang câc quyét dinh vê sân xuât vât nuôi chû yéu ra bôi nam giôi. 

5.3.3. Ra cdc quyét dinh liên quan dén sain xulit cây Min nghiêp via caic cûy Mu nûm 
khaic 

Mâc dù môt sô loài cây lâm nghiêp nhtï keo là tràm dtïôc trông theo chtiông trinh 
cûa chinh phu nhting câc hô gia dinh cô thé quyét dinh cô trông hoâc châm sôc hay 
không. Mât sô cây lâm nghiêp khâc nhti cây lô ô hoâc câc cây lâu nâm nhti chuôi, mit, 
quê, v.v. do ngtiôi dân tu khôi xtfdng trông dé phuc vu nhu câu cûa gia dinh hoâc bân 
lây tin mât. Biéu dô 11 chi ra rang quyét dinh liên quan dén sa'n xuât cây lâu nâm chu, 
yéu ra bôi nam gidi. 76% sô ngtiôi dtiôc hôi dâ nôi rang trông loai cây gi và diên tich dât 
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cho moi loai là do nam gidi quyêt dinh, trong khi sô nguôi cho rang câc quyêt dinh này 

ra bdi phu nû chi' c6 8%. 

Ve thôi gian de châm sôc, ti 1ê phu nii tham gia ra quyêt dinh này nhièu hôn nhiing 

chu yéu van do nam giôi quyêt dinh. Theo nhüng ngüôi dân ô vùng nghiên cûu, do viêc 

quan tâm dên xây dùng nhà cua vit kiêm düiôc nguôn thu nhâp tien mât Ion, nain giôi 

thuông ra câc quyêt dinh vè sân xuât cây lâm nghiêp và câc loai cây lâu nâm. 

Nam 

0 Nü 

Cà hai 

Loai dât Diên tich Khi nào 
chàm sôc 

Bieii dô 11. Vai trô ctia gidi trong viêc ru cac quyét dinh liên quan 

dén sân xucrt cJy lâni nghiêp 
Nguôn: Si tiêu dièu Ira, nain 2000 

5.3.4. Ra cric quyét dinh liên quan dén cric vâin d quan trong khdc cûu hi) 

Cûng nhu viêc ra câc quyet dinh vè sân xuât trông trot, nghiên cûu dà chi ra rang 
câ nam va nû gidi dèu tham gia ra câc quyêt dinh vê câc vân dé quan trong khâc trong 
hô (bieu dô 12). 

Tuy nhiên, hâu hêt câc van de quan trong cûa hô nhù chuyên làm nhà cûa, mua 
câc vât dung quan trong nhu tivi, giüông tu, v.v. hoâc cd cho con câi di hoc vit dâc biêt 
là viêc di dü câc cuôc hop thôn xâ, tham gia câc hoat dông tâp huân van chu yêu do nain 
gidi quyèt dinh. Chi ô môt sô hô khâ, ngüôi vô tham gia vào câc tô chic xà hôi ô xà, do 
dudc tiêp cân vdi thông tin và kiên thûc tôt hôn nên vi tri cûa ho trong gia dinh duôc 
thùa nhân và ho cd thé bàn bac và thông nhât quyêt dinh vê nhüng van de quan trong 
cûa hô. Tuy nhiên, thuc trang này chi cd ô môt sô it hô. 

Nhu vây: Phu nû dâ dông gdp nhièu hôn nam gidi trong câc hoat dông sân xuât và 
câ trong công viêc nôi trô nhüng ho lai it cô quyèn trong viêc kiém sot câc van dé quan 
trong trong gia dinh, dâc biêt là kiém sot nguôn thông tin vit dào tao nhüng nhân tô rat 
quan trong cho viêc phât trién sân xuât. Dièu này do htu qua cûa chê dô phu hê vit hê tu 
tûdng phong kiên cho rang ngüôi dàn ông là tru côt gia dinh và ho cd quyên kiém soât 
câc hoat dông trong hô. 
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a Nam 

Nû 

Câ hai 

Noi dé 
dung nhà 

Mua vât tu 
quan trong 

Cho con 
di hoc 

Tham gia hop 
tâp huân 

Bieil dô 12. Vai trô czr'a gidi trong vièc ru ca'c giryét cdinh 

vè càc van dd quan trong khcic cûa hô 

Nguôn: Si liêu dièu Ira, mirai 2000 

5.4. Van dé tiép cân dén câc nguôn lu'c và loi ich 

Két qu'a khâo sât cho thay rang so nâm dén trtïông cûa ngtiôi dân Hông Ha rat 
thâp, ngay câ ô Ida tuai thanh niên. Sô ngùôi mù chû van nhiêu, dâc biêt là phu nû và 
câc cô gâi (bang 41). Hiên tai câ tré em trai vit gâi dèu cô cci hôi dén trtiông nhù nhau. 
Tuy nhiên, van cô tu tuông tiu tiên con trai hôn con gâi khi cho di hoc cap II và III. Dây 
là lôi cûa môt phu nü ô thôn Côn Tôm: " Néu chi chi cô khâ nâng cho 1 châu di hoc, chi 
sê tiu tiên cho châu trai vi nô van ô vol chi de giùp chi sau khi nô dà lay vo". Dâc biêt ô 
nhitng hô nghèo, nhièu cô gâi dà mù chi do phâi ô nhà làm rây dé nuôi gia dinh trong 
khi em trai cûa cô dtigc di hoc. Khi chûng tôi dén vùng nghiên ctiu de khâo sât, môt cô 
gâi ô thôn Pa Hy dâ khôc và nôi rang: "Cha me em bi ôm, em phi ô nhà làm rây dé 
nuôi câc em nên em không bit chu". Rô rang rang van co sit thiên lêch gidi trong tiép 
ctn dén giâo duc. 

Hiên tai ngtiôi dân Hông Ha van chua dtiôc cap giây chdng nhân quyên si dung 
dat lâu dài (so do') nhting vê dat lâm nghiêp dâ düôc cap giây chdng nhân quyên si dung 
ngan han. Két qua' dièu tra cho thay rang tat cal nhitng ngùôi duôc ghi tên trong giây 
chdng nhân quyên sti dung dat lâm nghiêp dèu là nam giôi. Ô môt sô hô do ngtiôi chông 
mat hoàc trttôc dây ngùôi chông di nghia vu quân sui nên vo ddng tên. Trong thutc té, khi 
môt câp vô chông ly di, rat khô dé ngtiôi phu nû kiem soât phàn dat dai cûa ho - môt 
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nguôn hic sin xuat quan trong nhat ô vùng nông thôn. Trong 30 hô dtiâc phông van, cô 

môt trùông hqp 6 thôn Pa Rinh, ngtiôi phu nû dâ phi dén d vdi con gâi khi chông bà li 

di. 

Bâng 41. Sui' tiêp cân dên câc nguôn lifc và loi ich cûa gidi d Hông Ha. 

De muc Don vi tinh Nam Nü 

Sô nâm dén truông cûa nguôi dung dàu hô nàm 4,0 1,3 

Ti lê mù cher cûa nguôi dûng dâu hô % 16,6 66,7 

Dùng tên trong giây chimg nhân sû dung dât % 83,4 16,6 

Su tham gia vào câc tô chùc xâ hôi b xâ % 85,0 15,0 

Su tiep cân dén tin dung % nguôi trâ lôi 44,0 26,0 

Su tiép cân dén thông tin % nguôi trâ lài 84,6 61,7 

Tham gia câc dot tâp huân % nguôi trâ lài 88,0 46,6 

Ngudn: Si liêu dièu Ira, nâni 2000. 

Két qui cûng cho thay rang cûng cd stt thiên lêch gidi trong tiép cân dén tin dung. 
Ti lê nam gidi duc dtiôc dung tên vay vôn gap gan hai lân so vdi nû gidi. Diêu này liên 

quan dén dung tên chu hô gia dinh. Chi nhûng ngtiôi dung tên chu hô mdi dùôc vay vôn. 

Trong nhûng hô khi ngtiôi chông thuiông hay dânh bac hoâc uông rtiôu, sê rat khd cho 
ngtiôi phu nû su dung vôn vay dé dàu tti cho sein xuat. Dây là tiéng ndi cria môt phu nû ô 

thôn A Rom: "Chông em di dén xà dé nhân tin vôn vay, han mang uông rùqu hét, em 
phâi di lay là ndn vé dé bân tri nâ cho xà". Cd chtiông trinh tin dung cho phu nû nghèo 
nhüng chu ing trinh này quâ nhô và do môt sô van dé trong tiên trinh thtic hiên nên 
nhièu phu na nghèo dâ không tiép cân dùôc nguôn vôn vay này. 

Cuôc khio sât cûng tim ra rang ti lê nam gidi dttcjc tham gia vào câc ldp tâp huân 
cao gan gap dôi nû gidi. Cûng cd khoing câch gidi trong viêc tiép cân dén câc nguôn 
thông tin. Thiên lêch gidi côn thé hiên rô lion trong viêc tham gia vào câc té chttc xâ hôi 
tai xà. Hàu hét nhûng nguôi làm viêc trong UBND, HDND, và câc doàn thé khâc là nam 
gidi. Rô ràng rang cûng nhti ô cap hô gia dinh, quyèn ra câc quyêt dinh trong xà hôi và 
công dông chu yéu van thuôc vé nain gidi. Diéu này chting tô ràng vi thé cûa ngùôi phu 
nû Hông Ha van thap hôn so vdi nam gidi ci hai trong gia dinh vit ngoài xà hôi. 

5.5. Câc vân dé quan tâm cûa nam và nû nông dân à Hông Ha 

Phông van nhdm cho thay rang phi nû Hông Ha quan tâm trtidc hét dén cii tie-n 

vit phât trién sin xuat cây lifting thùc dé dam bio du ltiông thuc cho gia dinh trong khi 
quan tâm dàu tiên cûa nam gidi là phât trién sin xuat cây an qui dé kiém düôc thu nhâp 
tin mât cao (bing 42). 
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Bâng 42. Câc vân dé quan tâm cûa nam và ni giii a Hông Ha 

Xép hang càc Càc vân dé quan tâm cûa nam và nû giôi 
van dé quan 

tâm 
Nam NU 

1 Phàt trién trông cây ân quà Cài thiên sàn xuât cây luong thuc 

2 Phàt trien nuôi Ion Phàt trién trông rau 

3 Phàt trién nuôi cà Phàt trién nuôi Ion 

4 Phàt trién trông hô tiêu Phàt trien nuôi gà 

5 Phàt trién trông tre Phàt trién nuôi cà 

Nguôn: Phông vân nhôni chuvên dè. 

Bên canh mong muôn cai thiên sân xuat cây luong thtic, phu nû Hông Ha cûng 
muôn mô rông diên tich trông rau de cung cap cho nhu cau thiêt yêu cûa gia dinh ho. 
Nam gidi dà quan tâm dên trông hô tiêu và tre de cô thu nhâp tien mât cao nhùng phu nû 
chua quan tâm dên van de này. Rô ràng rang do bôi trâch nhiêm khâc nhau trong gia 
dinh, nam và nù gidi ô Hông Ha dâ cô nhùng môi quan tâm không giông nhau. 

5.6. dnh hu6ng cûa môt sô hoat dông chu' yêu cûa du ân dên công dông 
dia phuong duâi gôc dô giôi 

Trong ba nâm qua (1997-2000), nhôm du àn cria trùông DHNL Huê vdi sti hô trô 
tài chinh cûa IDRC và kÿ thuât cûa CIAT dâ thùc hiên nhiêu hoat dông de giûp dâ công 
dông câc dân tôc thiéu sô â Hông Ha câi thien cuôc sông cria ho nhàm gôp phàn quân lÿ 
ben vùng nguôn tài nguyên thiên nhiên à dia phùông. Câc hoat dông này dâ gây ânh 
huâng tdi câc nhôm xâ hôi trong công dông dia phuong trong d6 co' nam va nû giôi. Do 
Mi vai trô, trâch nhiêm và khô khân riêng cûa môi gidi, câc hoat dông cûa du ân sé ânh 
huâng khâc nhau dên ho. De thtfc hiên tôt lion câc hoat dông tiêp theo cûa dtt ân nhâm 
mang lai loi ich cho tat câ câc thành viên trong công dông, xem xét ânh huâng cûa câc 
hoat dông cûa du ân dén công dông dudi gôc dô gidi là mât hoat dông càn thiêt. Tuy 
nhiên, do han che vê thôi gian, chûng tôi chi khao sât duoc ânh hüông cûa mât sô hoat 
dông chinh cria di>' ân nhu hoat dông cung cap nuôc, dura giông lha mdi vào sân xuat, 
nuôi câ, nuôi Ion. 

5.6.1. Hogt dông cung cap nr,*dc 

Khi khôi xudng du ân, kêt qua PRA cho thay công dông khô khân vè van de nuôc 
sinh hoat. Tat câ câc hô trong công dông câc dân tôc thiêu sô ô Hông Ha dèu sri dung 
nguôn nuôc suôi gàn nhà cho sinh hoat hàng ngày. Công viêc này hàu hét là do phu nù 
và tré em gâi thùc hiên. Dia hinh dôc manh (dâc biêt CJ thôn A Rom) cùng vôi mùc nuôc 
thap cria nhùng dông suôi vào mùa khô dà lay mât rat nhiêu thôi gian và sùc lùc cûa 
nguôi phu nû. 
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Vdi sti tài tro cûa IDRC, du ân dà tin hành xây dttng hê thbng bng dan ntidc vé 

cho câc nhôm hô. Do bôi han ché vé nguôn ltic, hoat dông này chi thtic hiên dùoc ô 

pham vi thôn A Rom. Theo nhân xét cûa ngùôi dân thôn này, viêc xây dung hê thbng 

ông dan nùdc dà câi thiên dtioc môt phàn diéu kiên sbng cûa công dông trong thôn: 

Nguôn nùôc dâm bâo vê sinh han do dtioc dân tÛ dàu nguôn vé; stic khôe cûa ngùôi dân 

(nhat là phu nii) dtioc dâm bâo do không phi tain dttdi câc dông subi vào buôi tbi (nhat 

là khi trôi lanh) và không phi gùi nudc trên lang môi ngày. Dâc biêt nô dâ làm giâm rat 

nhiéu gânh nâng công viêc nôi tro cûa nii gidi vi ho là nhûng ngùôi dâm nhân câc công 

viêc này trong gia dinh (bâng 43). 

Bang 43. Ânh hu&ng cûa hoat dông cung cap ntdc dén tiêu hao th6i gian cho 
môt sô công viêc nôi trç cula phu ni 

Tiêu hao thài gian môi ngày (già) 
Loai công viêc nôi tri 

Truàc du àn Sau du àn 

Lây nuàc uông 1 già 25 phût 20 phût 

Thài gian giât ào quân 1 già 30 phût 

Thôi gian tam cho con 25 phût 10 phût 

Tong 2 giô 50 phût 1 giô 

Nguôn: Sc' liêu dieu tra, nâm 2001. 

Bâng 43 cho thay rang: Trtidc khi chtta cd hê thbng dan ntidc, trung binh moi ngày 
ngtiôi phu nii mât 2 giô 50 phtit dé lay nùdc dùng cho sinh hoat, giât âo quân và tain cho 

con. Sau khi cd hê thông cung cap nùdc, ho chi cari tiêu ton 1 giô cho câc công viêc này. 
Rô ràng rang hoat dông cung cap ntidc dà làm giâm thôi gian thtic hiên câc công viêc 
nôi tro cûa phu nû là 1 giô 50 phtit môi ngày. Két qu'a phông van chi ra rang tat câ moi 
thành viên trong câc hô gia dinh dù(.Jc cung cap nùdc déu cd co hôi sii dung nguôn ntidc 

nhti nhau. Diéu này chùng tô rang câ nain và nû gidi déu dtioc tiép cân công bâng dén 
câc nguôn luc và loi ich cûa hoat dông này. Nhti vây, hoat dông cung cap ntidc dâ dâp 

ring dtioc nhu càu thtic té cûa câ hai gidi. 

Nhân thay loi ich cûa hoat dông này, môt sô tô choc chfnh phû dà hô tro dé xây 
dung hê thbng dan ntidc cho câc thôn khâc trong xâ. Nhti vây, hoat dông cung cap ntidc 
cûa dtt ân dà câi thiên diéu kiên sông cho công dông (dâc biêt là cho phu mi) không chi 
ô thôn A Rom mà côn 6 hàu hét câc thôn côn lai trong xâ qua a'nh htiông giân tiép cûa 
nô. 

5.6.2. Hoat dông du'a giông mil và kÿ thurct mnôi vào snn xuât ida nifdc 

Dùa giông mdi cùng vdi kÿ thuât canh tâc mdi vào sân xuat h a nùdc là môt trong 
nhûng can thiêp kÿ thuât chinh cûa du ân nhàm câi thiên an toàn hidng thùc cho ngùôi 
dân Hông Ha, gôp phàn quân lÿ bén vûng nguôn tài nguyên thiên nhiên. Bên canh cung 
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cap giông mai, nham du ân côn tô chic tâp hua ̂n kÿ thuât canh tâc mai nhti gieo sa,'sû 
dung thuôc trù sâu, thuôc trù col. 

Qua phông van câc hô dâ và dang stt dung giông lia và kÿ thuât canh tâc mai, cal 

nam và nû gidi dêu tham gia vào hoat dông này. Tuy nhiên, ti lê phu nû tham gia vào 
câc dot tâp huân kÿ thuât thap hôn so vdi nam gidi (40% sovdi 60% ). Giai phâp kÿ 
thuât này dâ làm tâng nâng suât lia và dang gdp cd nghia dén viêc câi thiên an toàn 
lùdng thL.ic cho công dông. Sân phâm cûa canh tâc lia ntidc dttdc sû dung de làm lùdng 
thùc cho tat câ câc thành viên gia dinh. Nhti vây, câ nam va nii gidi de ̂u cd cd hôi tiép 
cân dén câc nguôn lùc và loi ich cûa hoat dông dua giông lia mai và kÿ thuât canh tâc 
mai vào sân xuat mâc dù van côn khoâng câch gidi trong tham gia câc dot tâp huân. Tuy 
nhiên, tâp huân kÿ thuât dâ gdp phân nâng cao kién thdc cho cal nam va nü. Dâc biêt, 
viêc dùa kÿ thuât gieo thâng vào sân xuat Ida ntidc ô công dông dâ làm thay dôi phân 
công lao dông theo gidi. Trong tât câ câc hô dtidc phông van, gieo thâng lia ntidc dêu 
do nam gidi dâm nhân hoâc câ hai vo chông cùng làm - dieu này khâc vdi hoat dông cay 
lia trùdc dây hoàn toàn do nû gidi dâm nhân. Bên canh dd, gieo thang lia ntidc cûng dôi 
hôi phi sû dung thuôc hda hoc de trù col. Công viêc phun thuôc trù co' cûng hoàn toàn 
do nam gidi thiic hiên - không nhù hoat dông làm cô bâng tay, hâu hét do phu nû làm. 
Rô rang rang viêc dtia giông mai và kÿ thuât mai vào sân mat lia ntidc dâ làm thay dôi 
phân công lao dông và giam gânh nâng công viêc sân xuat cûa phi nû. Dieu này ching 
tô hoat dông này cûa dti ân dâ dâp ing dtioc cal nhu cau thtic te và chien luoc cûa nii 
gidi. 

5.6.3. Hoat dcîng nuôi car 

De câi thiên dinh dtiông và an toàn lùong thtic cho ngùôi dân dia phtiong, bên 
canh nhiing can thiêp kÿ thuât vào sân mat cây trông, dti ân côn cung cap giông câ và 
tâp huân kÿ thuât nuôi câ cho môt nhôm hô trong xâ. Hiên nay hoat dông này dang dtiôc 
nhân rông ra nhiêu hô khâc trong xâ. Nhdm nuôi câ dtiôc thành lâp dành cho nam gidi. 
Do vây, chi cd nam gidi tham gia tâp huân kÿ thuât và hop hàng thâng dé trao d0 ^i kinh 
nghiêm. Tuy nhiên, Viêc cât col và hâi là cho câ ân lai chu yéu do phu nû và tré em gâi 
dâm nhân. Trung binh moi ngày ho phi bol ra 1-1,5 giô de làm công viêc này. Câ nuôi 
Idn môt phân de làm thic ân cho gia dinh, môt phân bân de chi tiêu trong nhà, phân 
khâc de uông rtiôu và dâi ban bè (nam gidi). Nhô hiéu bit vê kÿ thuât và dùôc tham gia 
truc tiép vào câc hoat dông cûa nhdm, ngtiôi chông dâ quyét dinh moi van de vê chân 
nuôi cûng nhù tiêu thu sân phâm cûa hoat dông này. Nhtt vây hoat dông nuôi câ dâ làm 
tâng thôi gian sân mat cûa phu nû nhtïng ho lai it cd cô hôi hôn nam gidi trong viêc tiép 
cân dén câc nguôn hic và loi ich cûa hoat dông này. Mâc dù vây, hoat dông nuôi câ 
cûng dâ gdp phân câi thiên dinh dtiông cho tat câ câc thành viên trong hô, dâp ring duôc 
nhu càu thttc te cûa câ hai gidi. 

5.6.4. Hoat dông nuôi li» 

Nhdm nuôi lon cûng dâ dùôc thành lâp dành riêng cho phu nü nhâm tao thêm thu 

156 



DU AN NGH/ÊN CÙU QUÂN L)' TÀ/ NGUYÊN Truàng Dai hoc Nông Lâm Hué 

.nhâp cho ho. DU ân dà cho vay vôn de^ mua giông, tâp huân kÿ thuât và cung câp thic ân 

tông hop trong thôi gian dâu. Hoat dông này thtïc hiên khâ hiêu qu'a. Tôc dô tâng trong 

cûa Ion tùông dôi cao (10-15 kg/ thâng). Trong Itïông xuât chuông 80-100 kg (nuôi 6-8 

thâng). Cd gia dinh dâ thu dudc hàng triêu dông tù tièn bân Ion. 

Cûng nhtï hoat dông nuôi câ, trtïdc khi cho vay con giông, du ân dâ tô chic tâp 

huân kÿ thuât. Trong quâ trinh nuôi, hàng thâng câc thành viên tham gia hop nhôm dé 

trac, dôi kinh nghiêm. Tuy nhiên, không nhù hoat dông nuôi câ (100% thành viên tham 

gia tâp huân và hop nhôm là nam gidi), mâc du nhôm nuôi Ion dành riêng cho phu nû 

nhùng van cd môt sô hô, ngùôi chông dâ tham gia tâp huân và hop nhôm (5 trong tông 

so hô nuôi lôn). Sô tin bân lon dùng dé trâ lai cho nhôm khoâng 100.000d dé quay 

vông cho chi em hô khâc vay. Sô côn lai, mua lai con giông khâc dé nuôi, phân chu yéu 

dé sua chûa nhà cita, chi tiêu cho sinh hoat hàng ngày. Nhtï vây câ nam và nû gidi déu 

duoc tiép cân dén câc nguôn lùc và loi ich cûa hoat dông này. Chân nuôi lon dâ dâp ing 
dtïôc nhu càu thtic té cûa câ hai gidi. 

Ô tât câ câc hô, phu nu là ngùôi d'am nhân tât câ câc hoat dông tù lây rau khoai 

môn, nâu câm dén cho Ion ân và don chuông. Hàng ngày phu nû phâi tiêu tôn 2-2,5 già 
cho chân nuôi Ion. Nhù vây hoat dông này dâ làm tàng thôi gian làm viêc cria phu nû. 

Tuy nhiên, hoat dông này dà mang lai cho ho nguôn thu nhâp dâng ké. Hôn thé nûa, nhô 

nâm bât dùoc kÿ thuât qua tham dtï tâp huân, cùng vdi viêc trao dôi kinh nghiêm trong 
câc cuôc hop nhôm hàng thâng dà xây dung si tuf tin cho ngùôi phu nÙ. Do triïc tiêp 
thuc hiên hoat dông này, nâng laïc và sù ttï tin lai dtïôc câi thiên, vi vây ngùôi vo dà cd 

quyên ttï quyét dinh dé chi tiêu khoân tién thu dtïoc tù bân Ion. Mâc dù ho déu sri dung 
sô tian này dé chi tiêu cho nhu câu cria tât câ câc thành viên gia dinh nhùng theo ho "thu 

nhâp do minh ttï làm ra thi chi tiêu câm thây thoâi mâi hôn, cd thé tti quyét dinh su dung 
vào viêc gi dd" (lôi cita môt phu nû ô thôn Pa Rinh). Rô ràng rang, mâc dàu chân nuôi 

lôn dâ làm tâng su vât val cûa nguôi phu nû nhùng dâ câi thiên dtïoc vi thé cua ho trong 
gia dinh. Diéu này ching tô rang thành lâp nhôm chân nuôi Ion cho nû gidi dà dâp ing 
dtïôc câ nhu càu thùc té và chién hïoc cûa ho. Tât cal sô phu mi duôc h6i déu ndi rang 
mâc dù phâi làm thêm công viêc nhung ho vân rât muôn nuôi Ion vi nô dà giùp ho cd 
dùôc nguôn thu nhâp tü tay minh làm ra dd câi thiên cuôc sông cho gia dinh. Ho cûng 
cho rang néu dùôc trùc tiêp tham dtï tâp huân kÿ thuât, ho sè hiéu kÿ vé câch chân nuôi 
.hôn và hiêu qua sân xuât sê cao hôn. 

Trong tién trinh khâo sât, chông tôi dà thây râng: Hâu hét nhùng phu niï tham gia 
vào nhôm nuôi lôn déu thuôc nhôm kinh té khâ và trung binh (do công dông tu thon và 
thành lâp). Vi vây, khi thành lâp nhôm tao thu nhâp cho phu nù, nhôm dtï ân lên giâm 
sât tién trinh thtïc hiên dé tao diéu kiên và khuyén khich phu nù nghèo tham gia vào câc 

hoat dông cula dg àn. 

6. KÊT LUÂN VÀ DÊ NGHI 

6.1. Két luân 

Trong hê thông sân xuât nông lâm nghiêp d Hông Ha, câ nam và nù gidi dà tham 

gia vào tât câ câc hoat dông sân xuât. Tuy nhiên, cd stï phân công lao dông theo gidi 
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trong sàn mat và công viêc nôi tro. Két qu'a nghiên cdu cho thay rang phu nù Hông Ha 
dà dông g6p nhiéu hôn nam gidi trong tit cà câc hoat dông cu'a sân xuat cây trông (ké cà 
làm dit). Chân nuôi lôn và gia câm là trâch nhiêm cûa nû gidi nhùng nuôi trâu bà lai 
thuôc vé thé manh cûa nguài dàn ông. Cûng cd sti phân công lao dông theo gidi trong 
câc hoat dông phi nông nghiêp. Lay cuh và là ndn thùàng do phu nù dàm nhân trong khi 
sân ban hoàn toàn là công viêc cûa nam gidi. Trong sân xuât lâm nghiêp, nam và ni] 
tham gia vào hoat dông châm s6c cây lâm nghiêp gân nhu ngang nhau. Tat cà câc công 
viêc nôi tro do phu nû làm là chu' yéu, dàn ông tham gia rit it. 

Phu ni] tham gia nhiéu hôn trong viêc ra câc quyét dinh liên quan dén sân xuit cây 
trông. Vdi câc quyét dinh vé quàn lÿ cây lâu nâm, vé sân xuat vât nuôi và câc vin dé 
quan trong khâc trong hô chu' yéu ra bdi nam gidi. Nhin chung vi thé cûa nguôi phu nai 
van thap hôn nam gidi câ trong gia dinh và ngoài xâ hôi. 

Nghiên cdu cûng dà chi ra rang cal hai gidi déu dtioc tiép cân dén câc nguôn hic và 
loi ich. Tuy nhiên, van cd sù thiên lêch gidi trong vin dé vay vôn, ddng tên trong giây 
chung nhân quyén su' dung dit cô hôi tham gia dào tao và giâo duc. 

Tit cal câc hoat dông chu yéu cûa du ân dâ dâp tng duoc nhu câu thtic té cûa cà 
nam gidi và phu nû. Câ hai gidi déu dùoc tiép cân dén câc nguôn le và loi fch cu'a câc 
hoat dông du ân. Du ân dà gôp phàn làm giàm gânh nâng công viêc nôi tro cho phu nù 
(cung cap nudc), làm giàm thài gian sàn xuit, thay dôi phân công lao dông và cài thiên 
vi thé cu'a phu nii, dâp dng cal nhu câu thùc té và chién hioc cûa ho (sàn mat Ida mtdc, 
lâp nhôm nuôi Ion). Tuy nhiên, môt vài hoat dông dà làm tâng thài gian sàn mat cula 
phu nii (nuôi câ, nuôi Ion). Vân côn khoàng câch gidi trong tham dui tâp huan kÿ thuât 
(kÿ thuât canh tâc Ida nùdc, nuôi câ, nuôi Ion nâi), cûng nhtc trong kiém soât câc nguôn 
hic và loi !ch (hoat dông nuôi câ). 

6.2. Dé nghi 

De tâng nâng la và xây dung si tu tin cho nguôi phu nù cân tao cd hôi hôn nûa 
cho ho tham gia câc hoat dông tâp huan và tham quan hoc hdi. 

Vi thé cu'a ngtiài phu nii cd thé dttoc cài thiên bang câch tâng ctiàng thành lâp câc 
nhdm sân mat cho phu nii dé tao thu nhâp và xây dling sit tti tin cho ho. 

Dé tâng nâng suit cho sân xuat, giàm âp hfc lên tài nguyên thiên nhiên, cân phi 
tâng trinh dô giâo duc và kién thdc khoa hoc kÿ thuât cho công dông, dâc biêt là phu nù 
và câc cô gâi tre. 

Tâng si tiép cân cûa phu nù dén tin dung sé tao dièu kiên cho ho tù chu' trong câi 
tién sàn mat dé nâng cao thu nhâp cho gia dinh và bân thân. Tuy nhiên, vdi diéu kiên 
sàn xuat hiên tai cu'a câc phu ni] nghèo, nguôn vôn vay lâi suit cao sé là rat khd khân 
cho ho. Vi vây, câc tô chic chinh phu' và phi chinh phi] cân tâng cuàng hô tro tin dung 
vii ti lê lâi mat thip. Tuy nhiên cân giâm sât tién trinh cho vay vôn dé trânh nguôn vôn 
bi phân phôi sai muc dfch và dôi tùông. 
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D dâm bâo cho phu nii ditoc tiêp cân trgc tiêp dén dat dai, giay chùng nhân 

quyén sâ hûu và si dung dat nên ghi tên câ vq và chong. 

Van dé giôi nên dtiac long ghép vào viêc lâp kê hoach và thùc hiên câc du ân 

nghiên cùu và phât trién quan lÿ tài nguyên. Dé thtic hiên dtic3c diéu này, nâng cao nhân 

thùc và kÿ nâng phân tich gidi cho câc cân bô làm công tâc phât trién công dong là hêt 

sùc quan trong. 

Dé cai thiên quan hê gidi trong công dong, tâp huan dé nâng cao nhân thùc vé gidi 

cho câ công dông là cân thiét. 

VII. BÀI HOC KINH NGHIÊM 

1. Quan sât tham gia là môt phtidng phâp hiêu qu'a trong nghiên cùu gidi, nô cô 

thé giùp nhà nghiên cdu phân tich dùôc thtic trang khi thông tin dinh ltidng 

han chê. 

2. Nên chon hô phông van trong danh sâch câc nhôm hô cûa xâ, không nên chi 

dùa vào sti gidi thiêu cûa cân bô xâ. 

3. Co gang trânh phông van vào thôi gian mùa vu. Phâi thông bâo trudc thôi gian 

phông van cu thé cho câc hô dtidc chon. 

4. Không nên thiét kê ban câu hôi quâ chi tiét mà phi linh hoat trong quâ trinh 
phông van de cô thé thu dùôc nhûng thông tin dinh tinh. 
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GOP PHAN NANG CAO THU NHÂP, BÂO VÊ TÀI NGUYÊN 
THIÊN NHIÊN 0 XÂ HÔNG HA 

T.S. Nguyen Minh Hie-u, Nguyen Thi Crich 

1. DÂT VÂN DÊ 

Bao vê luu vüc dàu nguôn sông Bô không chi là công viêc don thuàn nhâm duy tri 
và bao tôn nguôn tài nguyên thiên nhiên dang ngày càng bi xuông cap nghiêm trong 
trong vùng mà côn là van de mang tinh chien luôc lâu dài dâm bâo stu phât trién ben 
vtzng cûa công dông dân cu vùng dông bang. 

Nhiing hoat dông cûa công dông dân cu dàu nguôn sông Bô (trong d6 cd xà Hong 
Ha -A Ludi) luôn cd tâc dông trtic tiêp den nguôn tài nguyên dat, tài nguyên rùng vit tài 
nguyên nuôc. Nêu câc nguôn tài nguyên này dugc bâo vê và duy tri thi môi truôïng sông 
cûa ching ta kê ça min nii vit dông bang luôn trong lành và bèn viing. Tht c te trong 
nhiing nâm qua van de diên ra không phi nhu chûng ta mong muôn vi nhûng lÿ do sau: 

- Công dông cu dân xâ Hông Ha san xuat chu yêu dùa vào nuông ray, canh tâc 
theo kiéu truyen thông (phât - côt - dôt - tria), hiêu qua cûa lôi canh tâc này rat thap va 
chu yêu dt.fa vào thiên nhiên nên dat dai suy thoâi nhanh. 

- Thiêu ruông trông lia nuôc 

- Thiêu kien thic hiên dai và tu liêu san xuat. 

- Thiêu sti nhanh nhay trudc nhûng dôi mai cûa dieu kiên sông. 

- Lao dông giân don nên nâng suât lao dông thap, thu nhâp thap. 

Nhiing hoat dông san xuat dé dua lai thu nhâp cho gia dinh ô Hông Ha cd thé tôm 
tât theo sô dô( trang sau) . 

Là môt xâ mien nii vdi diên tich dat ttf nhiên khâ ldn (14.100 ha), nhung diên tich 
dat nông nghiêp cûa Hông Ha chi chiêm khoang 6,8% (96,27 ha) trong d6 cd 16,69 ha 
trông lia nuôc, 20,18 ha dat nuông rây, 26,9 ha dat vuôn tap (chua duôc dàu tu khai 
thâc), 30,8 ha dat trông cây hàng nâm khâc. Mic dù dia bàn rùng nii song binh quân dat 
cd khâ nâng nông nghiêp rat it (0,079 ha/nhân khâu). Nâng suât cây trông thap, lia 2- 3 

tan/ha/nâm; sân 6 - 7 tan/ha. Câc hoat dông khâc de nâng cao thu nhâp cho công dông 
nhu chân nuôi, làm vuôn, nghê phu ...chua phât triên nên nguôn thu chu yêu cula ngtfôi 
dân nii dây cûng chi dtua vào nuông rây vdi câc san phâm truyèn thông là lia rây, sân 
vit môt sô cây màu khâc. 

PHÀT TRIÉN VU'ÔN NHÀ - MÔT HUÔNG QUAN TRONG 
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Thu nhâp gia 
dinh tù 

Trudng Dai hoc Nông Lâm Hué 

Sân xuât nuong rây (lûa rây, sân, chuôi, rau màu khàc) - 

Truôc dây là thu nhâp chinh 

Sân xuât lùa nuôc 

Càc hoat dông lâm nghiêp (trông rùng, châm sôc rùng) 

Chàn nuôi gia 

dinh 

Trâu bô (là chû yéu) 

Lon (phu) 

Càc hoat dông khâc (thu dôt, tre,...) 

Vuàn gia dinh (không dàng ké) 

Sa d 11. Ccrc ngudn thu nh(rp chii yéu tit sân xuât 

Hiên nay dà cd chu' trtiông câm dôt rùng làm ntiông rây dông thôi diên tich nüông 
rây dà hét chu kÿ khai thâc dang chuyén dan sang muc dich mdi (trông cây lâm 
nghiêp). Do câm rùng vit han ché sân xuât ntiông rây nên phan thu nhâp chu yéu ngày 
môt thu hep dan, làm cho ngtiôi dân gâp nhiéu khd khân trong dôi sông. 

Môt van dé dit ra là phi chuyén htïông sân xuât sao cho phù hôp vôi tinh hinh 
mdi, chuyén dan nên kinh té mà chu' yéu dûa vào nüông rây trtiôc dây sang làm kinh té 
vüôn (môt mô hinh mà dà thành công nhièu nôi ké câ vùng nui và dông bang - mô hinh 
vtiôn xoâ dôi giâm nghèo). 

Làm vüôn ô Hông Ha do ngtiôi dân chtia cô tâp quân nên diên tich cô thé làm 
vüôn trong câc hô gia dinh chtia dügc khai thâc triêt dé. Môt phan dât vüôn cûa nhièu 
hô gia dinh trüôc dây cûng chi trông san va môt sô cây rau màu khâc hiêu qua' thu tù câc 
cây trông này rait thâp. Vi vây, can nghiên cuu chuyén dôi cây trong hiên cô dé tâng hiêu 
qua, dây manh chân nuôi gia dinh, tân dung ao hô mât nüôc dé nuôi trông thuÿ san, xûc 
tin và xây dting mô hinh kinh tê VAC (Vtiôn - Ao - Chuông) thay dan kinh té nüông 
rây là môt hudng tich ctïc, cô trién vong trong viêc xoâ dôi giâm nghèo và tién tôi làm 
giàu cho công dông. 
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2. MUC TIÊU NGHIÊN Cl1U 

+ Muc tiêu Iâu dài: 

Vc?n dông và gizip ngttài dam Hông Ha xôy dung và pliât trien vùàn nhà, nhcïnz 

tùng bu'dc chuvé z canh tâc nùang rnv sang canh tcic vttdn, gôp phcin ôn dinh sân xunt 
theo httdng mdi, khai thàc triêt dé tài nguvên quanh môi gia dinh, nâng cao ortie sông, 
gôp phâp bâo vê tài nguyêni cûa công dông. 

+ Muc tiêu cu thê: 

- Tim hiéu và nâm viing thùc trang, tiêm nâng cûa vuôn gia dinh. 

- Nâm bât nhu càu và nguyên vong cûa nguôi dân dé phât phât trién vuôn nhà. 

- Ghip ngtiôi dân tùng bùôc thay dôi nhin thdc và tiép cân vdi câc hoat dông sân 
xuât trong vuôn nhà. 

- Xây dung môt sô mô hinh dé ngtiôi dân dân hoc hôi và tü nhân rông. 

3. PHl1ONG PHÂP NGHIÊN CUU 

Trong quâ trinh nghiên cûu chting tôi sû dung câc phuông phâp sau: 

+ Phüông phâp nghiên cdu liên ngành (kinh té, xâ hôi, kÿ thuât). 

+ Phuông phâp nghiên chu c6 sti tham gia: 

Thu thâp thông tin, tu liêu thông kê: Câc thông tin chung tù câc ban ngành trong 
xâ, trong thôn do cân bô xâ, cân bô câc ban ngành, cân bô câc thôn cung cap. 

- Phông van nhôm, câ nhân am hiéu: Câc thông tin sô câp düôc thu thâp thông qua 
viêc phông van câc hô và nhôm hô trong xâ co quan tâm dén làm vuôn , nhûng ngtiôi 
am hiéu vé câc công viêc , câc già làng cûng dude huy dông dé cung câp thông tin và 
thâm dinh thông tin. 

- Khâo sât thttc dia: Cùng câc hô nông dân tham gia khâo sât thüc dia dé xâc dinh 
nhüng thông tin và dia diém trién khai công viêc. 

- Xây dung mô hinh c6 sù tham gia: Nôi dung công viêc (mô hinh), tin dô, thôi 
gian, câch thhc trién khai... déu do câc hô quan tâm bàn bac và xây dung. 

- Tu liêu hoâ két qu'a. 

+ Phtiông phâp chuyên gia 

4. KÊT QUA 

4.1. Thuc trang, thuân loi, khô khân vê sàn xuât vLràn nhà â Hông Ha 

4.1.1. Diên tich vz(ô , nhà 

Nguôi dân Hông Ha chua chû trong phât trién vuôn nhà. Nhiêu hô gia dinh mâc dù 
c6 vuôn nhung dât vin dé hoang. Ho chua thây lqi ich cûa vuôn cây quanh nhà, nên 
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chia bit tân dung nguon dât này vào sân mât dé tao ra sân phâm. Nhitng gia dinh nào 
bit tân dung dât viôn de trong trot thuông là nhitng hô cô thu nhâp khà. 

Nghiên cûu moi quan hê giita thu nhâp cûa nh6m hô và diên tich vuôn nhà chûng 
tôi nhân thây coi moi quan hê sau dây: 

1400.0 

1200.0 

1000.0 

800.0 

600.0 

400.0 

200.0 

0.0 

Khâ Trung binh Nghèo 

® DT vuàn hiên cô 
DT dât dôi 

DT trung màu 

Biéu dô 13. So scrnh ccrc loai dort dai c ccrc nhôm hô 

Bàng 1. Diên tich viiôn , dût dû-i, dût màu chia theo nhôm hô 

Nhôm hô Diên tich vuôn hiên cô 

(m2/hô) 

Diên tich dât do-'i 

(m2/hô) 

Diên tich dât trông màu 

(m2/hô) 

Hô khà 1116 1250 975 

Hô trung binh 1077 847 709 

Hô nghèo 923 150 415 

Hô dôi 5033 0 128 

(Nguôn: Thông tin diéu tra PRA cûa nhôm du ân gô dôi 1999) 

Nhôm hô dôi thuông cô diên tich vuôn nhà it hôn so vôi câc hô khàc. Diên tich 
vuôn nhà duoc sâp xép theo càc nhôm hô sau dây: Hô khà > hô trung binh > hô nghèo > 
hô dôi. 

Càc loai dât canh tàc khàc (dit dôi, dât trong màu) cûng cô moi quan hê tuông tiï 
trong câc nhôm hô. Két qua nghiên cûu này chûng tô rang dôi vôi môt công dông thuàn 
nông 6 vùng nûi thi nhiing gia dinh nào bièt khai thàc dât hoang hoà vào muc dich sân 
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xuat thi hô d6 c6 thu nhâp khâ hon nhûng hô thiéu dât trông trot. 

Khi nghiên cdu moi quan hê gii a câc nhôm dân tôc vdi diên tf ch dât vuôn chûng 
tôi nhân thây: Dân tôc Pahy, Katu c6 diên tich dât vuôn ldn hon câc dân tôc khâc và 
thttc té cûng chi ra râng dông bào Pahy, Katu thich làm vuôn và c6 kinh nghiêm làm 
vuôn hon Pacô vit Taôi. Câc gia dinh ngtiôi kinh ô Hông Ha vi ho không làm nông 
nghiêp cho nên ho không chü trong mô rông diên tich dât vuôn. 

1400 

,200 

low 

Pahy 

Katu 

D Pakô 

D Taôi 

Kinh 

8W 

200 

0 

k Câc nhôm dân tôc 
Biéu dô 14. Diên tich clôt vùÙn xép theo cric nhdm dcn tôc 

4.1.2. Cây vu'» và khâ nâng phdzt triên 

Vttôn cûa ngtiôi dân Hong Ha dai bô phân là vuôn tap, chûng loai cây trông khâ 
phong phti song mdc dô thu nhâp không cao. Dai da so câc vuôn déu dành phàn ldn diên 
tich trông sân dé giâi quyêt khâu thiêu htông thûc. Ngtiôi dân chtia chi trong dên cây 
lâu nâm, loai cây c6 loi ich kinh té cao. Môt so cây trong dà cho thu nhâp khâ song van 
trông trot rât tu}' tien nhu chuôi, dda... 

Câc cây trong thtiông gâp trong vuôn: 

+ Nhdm cây ân qua: Quoi, dtia, mit, chanh, sapochê, viii, nhân, xoài, chôm chôm, 
mâng câu xiêrn, na. Nhiêu cây trong trong nhôm này Bang giai doan trong thâm dô chtta 
cho thu hoach, chu yêu là do câc dit ân trüdc dây hô tro cây giong nên chita thé xâc dinh 
dttoc hiêu qu'a kinh té cua chûng (xoài, nhân, viii,..) 

+ Nhôm cây hhong thtuc: San, khoai lang, ngô. 

+ Rau dâu: Du dû, bàu bi, cà dt, khoai môn, dâu do câc loai. 
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+ Câc cây khâc: Hô tiêu, cà phê, que, tre, mia. 

Cùng vÔi quâ trinh chuyén dôi cây trông nhiêu loai cây trông mai dtioc thay thé 
dan câc cây it hiêu qu'a trùac dây và dâ dtia lai loi ich dâng ke nhù: dâu câc loai, rau câc 
loai, gôp phàn câi thiên btia ân hàng ngày, tâng thu nhâp cho ngtiôi dân. 

Thâm dô mtic thu nhâp cûa câc cây trong vùàn chting tôi thây: 

+ Nhdm cây cho thu nhâp khâ: Sân, chuôi, dtia. 

+ Nhdm cây cho thu nhâp trung binh: Rau,dâu, mia. 

+ Nham cây cd trinn vong: Hô tiêu, tre, lô ô. 

Do cd st giao lüu giiia câc công dông ngày càng tâng nên nhiêu loai cây trông 
dùôc ngùài dân dem vê trông thû trong vùôn ngày càng nhiêu. 

Tuy nhiên vdi quÿ dât vtiàn cd han nên càn phi giùp nguôi dân xâc dinh trông. 
cây gi? tÿ lê bao nhiêu là thich hop cho moi thôn, moi gia dinh, dâm bâo nguyên tâc: 
Cây cho thu nhâp khâ, on dinh lâu dài, an toàn trong dièu kiên giâ câ luôn bien dông; 
vùa cd sân phâm trùdc mât via cd sân phâm lâu dài (1ây ngân nuôi dài) và là nhûng cây 
trông dtiôc ngtiài dân tia thich và co' nguyên vong chia vào dé trông trong cô câu vuàn. 

- Thâm dô sd thich cûa ngùdi dân vê câc loai cây trông chting tôi nhân thây: 

Bâng 45. Câc loai cây vtfôn phô biên và mtic dô tta thich cûa ngtfôi dân 

Cây 

Thôn 

Sân Chuôi Dùa Mit Hô 

tiêu 

Chanh Sapôchê Rau 

dâu 

Mia Tee, 

lô ô 

Cây 

khâc 

A Rom 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Paring 2 3 2 2 1 1 3 1 3 

Con Sâm 1 2 2 1 1 1 2 3 

Con Tôm 1 3 2 1 1 1 3 3 

Nguôn: Két qua' o'ièu tra cûa nhôm nghiên cûu vuàn 1999 
Ghi chû: 1- Rat thich trông 

2 - Thich trông 3- Thich vùa 

Khâ nâng ùa thich mât cây trông nào dd cûa ngùdi dân chtia phâi hoàn toàn xuât 
phât tù tinh Uu viêt hoâc hiêu qua' kinh té cûa cây trông d6 mà dôi khi ngtiài dân muon 
cd mât cây trông mai, bôi lé chûng tôi nhân thay cd môt sô gia dinh trong vuàn không 
trông cây nhùng khi thâm dà ho van trâ lài là lia thich hoâc rat thich trông môt loai cây 
nào dd. Môt sô loai cây trông mâc dù hiêu qua kinh te không cao song n6 dé trông, it 
dâu tti ( cây sân) nên ngtiài dân van thich trông. Mdc dô lia thich cûa ngliài dân vè môt 
sô cây trông nào dô là môt trong nhiing cân cti dé xâc dinh chûng loai và tÿ lê diên tich 
khi quy hoach vuàn cây. 
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4.1.3. Mât sô thuân lai và khô khân 

Khô khân: 

- Dia thé dit dai bi chia cât nhiêu, dia hinh go ghè, khâ nâng mc3 rông diên tich 
vuôn bi han chê . 

- Nguôi dân chua c6 th6i quen làm vuôn. 

- Trinh dô dân tri thâp, thiêu kinh nghiêm làm kinh té vùôn. 

- Chân nuôi chua phât trién nên nguôn phân hilu co phuc vu cho châm sdc vùôn 
thiêu tram trong . 

- Dân nghèo nên thiéu vôn dàu tu cho làm vuôn 

- Dân chua quen vdi kinh té thi truông. 

Thuân lai: 

- Do nhiêu chinh sâch liên quan dén dât rông thay dôi nên bât buôc nguôi dân 
phi nghi ngay dén làm kinh té vuôn (thay cho kinh té nudng rây trudc dây). 

- Môt sô vuôn cita nguôi dân buôc dâu dâ cho thu hoach khâ. 

- Nguôi dân dâ cô giao luu vdi nhiêu nôi làm kinh té vuôn thành công. 

- C6 nhiêu nguôn hô trd ttt câc tô chüc trong nudc, trong tinh và ngoài nudc. 

- Cô sti giùp dâ truc tiép cita nhdm dtt ân cûa truông Dai hoc Nông Lâm Hué trong 
thôi gian 3 nâm 1998- 2001. 

4.2. Xây du'ng nhôm hô Iàm vuôn 

Xuât phât tù viêc dânh giâ thùc trang trong nâm dàu chûng tôi tin hành chon 
nh6m hô làm vuôn dé trién khai câc công viêc cûa nâm thi. 2 và thti 3. 

Nh6m hô làm vùôn truck hét là nhiing ngtiôi cd diéu kiên (dit dai, lao dông, sù 
quyét tâm), hoàn toàn tu nguyên, san sàng hop tâc và chia sé kinh nghiêm. Viêc lüa 
chon nguôi tham gia làm vuôn dudc tin hành bôi cân bô dai phudng, dai diên công 
dông (thôn, ban) thành viên tu van cûa di ân và nguôi dân dudc h!a chon. Sô ngùôi dudc 
lia chon dé trién khai làm vuôn dudc phân bô dèu khâp trong toàn xâ nhâm muc dich 
phô bién ânh huông cûa du ân sau này. 

Kêt qu'a chon hô thé hiên â bang 46. 

Nhu vây 17, hô dudc chon c6 nôi dung uu tiên khâc nhau tus' vào dièu kiên cu thé 
cûa câc gia dinh. Câc hop phàn chân nuôi (nuôi lin, gà, câ) sê dudc dé câp sâu ô bâo 
câo chuyên dé. Chting tôi chi dé câp dén hoat dông làm vuôn. Càn hiéu râng hoat dông 
làm vuôn bao hàm câ nhûng hoat dông chân nuôi trong vuôn (gia süc, gia càm , tân 
dung mât nudc cûa ao hô dé nuôi thuÿ sân), vi vây VAC mang nghîa tông hop và n6 
bô sung cho nhau tao thành mô hinh kinh té sinh thâi. 
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Bang 46. Sô hô tham gia làm vttdtt â câc thôn 

Thôn Sô ngttôi tham gia E 

VAC VC CV 

Con Tôm 1 1 1 3 

ARom 2 2 4 

ConSâm 1 3 4 

Pahy 1 3 1 5 

Paring 1 1 

Tông công 4 5 8 17 

VAC: Vuàn - Ao - Chuông (hoàn chinh) 
VC: Vucm - Chuông (không cô dièu kiên nuôi cà) 

CV: Chuông - Vuàn (dièu kiên chân nuôi tôt han làm vuàn) 

Sd cdô 12. Môi quais hê giiua V- A - C và con neài 

Sô hô tham gia Iàm vuôn sau 3 nâm hoat dông cûa du àn: 

Tù 17 gia dinh dttôc chon tham gia ban dâu dà tâng lên 54 gia dinh làm vtiôn sau 3 

nâm hoat dông . Vdi phtïông phâp tù nông dân dên nông dân, công dông dâ hoc tâp va 
chiu ânh htiông lân nhau dé cùng nhau mc3 rông pham vi làm vüôn. Ngtïôi trong nhôm 
nông côt truyên dat lai kinh nghiêm cho công dông và cd thé lan rông quy mô, theo 
chting tôi dô là thành công cûa quâ trinh chi' dao. 

Bâng 47. Sô hô tham làm vûôn sau 3 nâm hoat dông cria dt! ân 

Thôn 
Sô nguài dân tham gia Iàm vuèm 

Nâm d'au Sau 3 nâm 

Con Tôm 3 13 

Pahy 5 12 

ConSâm 4 5 

Paring 1 12 

ARom 4 12 

Tông công 17 54 

167 



D4MN NGHIÊN GÙU QUÀN L T.4/ NGUYÊN Truàng Dai hoc Nông L âm Hué 

13 
12 12 

Con Tôm Pahy Con Sâm Parinh A Rom T6ng công 

Nhôm hô 

60 

50 

40 

30 
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10 
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54 

Nâm dâu 
Sau 3 nâm 

Biéu clô 15. So scdnh sù gia tang ccic hô làna vùàn sau 3 nain 

4.3. Câc hoat dông Iàm vuôn 

4.3.1. Lrtm vuô i t(oon ho` tiêu giông: 

De chu' dông khâu giông và dâm bâo chat lüông cây giông nh6m dit ân dà hùông 
dan môt sô hô trong nhôm nông côt tô chic sân xuat cây hô tiêu giông dé phân phôi cho 
câc gia dinh làm vùôn. 

Quy trinh làm hô tiêu giông dudc hüông dan eu thé tù khâu làm dât, vào bau, cât 
hom, cây hom, làm dàn che và môt sô công viêc châm sôc khâc. 

Hô tiêu giông dttôc trông vào dàu mùa mua sau 4 thâng cây dâ dû tiêu chuan xuat 
vtiôn. Tÿ lê cây giông dû tiêu chuan xuat vüôn là 90%. 

Sô cây không dat tiêu chuan dtiôc hüông dan châm s6c tiêp dd sau này trông dâm. 
Kêt qua dà ùôm du ic 1000 cây h6 tiêu giông dû tiêu chuan dé phât cho dân trông. 

* Trông hô tiêu dai trà: 

Hô tiêu là cây công nghiêp lâu nâm dôi h6i phâi co thiêt kê chu dâo truoc khi 
trông de dam bâo lâu dài trong qua trinh khai thac và dam bâo tupi tho cho cây ve sau, 
vi vây trüôc khi trông hô tiêu môt thâng chung tôi tien hành quy hoach câc hô trông hô 
tiêu. 

Câc nôi dung bao gôm: 

- Xâc dinh dia diêm trông hô tiêu trong vdôn: Ndi cao không ngâp ung khi mua, 
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ndi cd thé tudi ditôc. 

- Xâc dinh sô luong cây choài hiên cd (chû yêu là choâi mit, cây vông, cây mdc). 
Gia dinh nào không cd cây sông thi phi cam kêt là sê làm cây choâi (tru leo cula tiêu) 
bang càc cây go dâ chêt (chu' yéu là tân dyng cây chêt ô trong rùng) de trông thl mdi lên 
danh sâch phât hô tiêu giông. 

Tien hành dào hô, bôn phân trudc khi trông: Xàc dinh vi tri cây choâi, dia diêm 
trông và cho trién khai dào hô, bôn phân . Kich thudc hô, luâng phân bôn, vi tri dào, 
câch dât ho' tiêu, câch lâp dât, tudi nudc, che nâng sau khi trông chdng tôi hudng dan eu 
thé thông qua top huân trông tiêu. 

Sau môt nâm trông, sô cây sông dat tÿ lê khâ cao 80-100 %. Gia dinh nào châm 
sdc chu dâo ty' lê sông dat 100 % Sau môt nâm trông, hô tiêu sinh trudng tôt và dà bât 
dàu phân nhânh. Nhiéu gia dinh dà tien hành don hô tiêu. Tù kêt qu'a bûdc dâu dén nay 
nhiéu hô dà tu tim kiém cây giông và mô rông qui mô: gia dinh anh Quyét (thôn A 
Rom), gia dinh anh Quÿnh Vudng (thôn Cdn Tôm), Anh Quÿnh Thdc (thôn A Rom). 

Ah 7: VüJJn uom hô'tiêu giông 

4.3.3. Troll b iônng drtu in 5i (Cayen) 

Dda là cây cho thu nhâp khâ, không kén dât và là cây mà nguôi dân thich 
trông.Sau 1 nâm trông, cây dda cho sân phâm , nên nguôi dân cd thu nhâp ngay. Giông 
dda mà nguôi dân dang trông hiên nay là giông dia phuông, qu'a bé, dô dông déu không 
cao. Nhiêu vùng trông dda trong tinh dâ sû dung giông dda Cayen nâng suât cao,, chat 
htong tôt, cd thé dâp dng cho che bien công nghiêp. Giông dda Cayen mang tinh hàng 
hoâ cao. Tinh ThÙa Thiên cûng dang cô chu' truông phât trién giông này trên diên rông. 
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Vi vây chttng tôi dà cung cap giông cho môt sô hô gia dinh trông thi voi muc dich là 
nhân giông dé phât trién cho nhûng nàm toi. 

Sau hôn môt nâm trông dûa sinh trüing phât trién tôt, cho thu hoach trên 80%. 
Gia dinh anh Quÿnh Vüông (Côn tôm) thu hoach qua vôi trong lôông binh quân 1,5- 
2kg/quâ, trong khi do dûa dia phüông qua binh quân 0,7- 1kg/qua. 

Diêu dâng chu ÿ ô dây là sau kêt qua nâm dâu trông thit nhiêu gia dinh dà ttt tuc 
giông dûa moi dé trông và ho muon thay dàn giông nâng suât thâp hiên nay. 

Sô ngûôi tham gia trông giông dûa Cayen dtiôc thé hiên ô bang 48 vit phu luc 2 

Sô hô sit dung giông dtia moi ngày môt tâng chuung ti nguôi dân ho dâ thây düoc 
tinh au viêt cûa giông dûa moi. Nhitng thay dôi này dan dan làm cho hiên trang vüôn 
gia dinh ngày càng thay dôi. 

Bâng 48. Sô nguoi tham gia trông Cayen 

Thôn Sô nguôi tham gia 

Nâm d'au Sau 3 nâm Binh quân 

chôi/hô 

Con Tôm 3 11 129 

A Rom 4 16 332 

ConSâm 4 5 28 

Pahy 5 8 86 

Paring 1 18 194 

Tong 17 58 

Nguôn: Sô liêu thu thâp cita nhôm làm vuàn nâm 2000 

Sô hô trông giông dûa moi hiên nay khoang 80 hô. Tuy nhiên, môt sô hô moi bât 
dâu trông thêm sô lüong chua nhiêu nên chttng tôi không thông kê. Chung tôi chi' tho-ng 
kê nhûng gia dinh trông trên 100 chôi tri lên. 

Thôn CônSâm và Pahy dân it trông hôn câc thôn khâc do dia diêm it thuân Iôi cho 
su phât trién dûa. Sô htông dûa binh quân trong moi gia dinh cûa hai thôn này cûng thâp 
hôn câc thôn khâc. 

Paring vit ARom, nhiêu gia dinh dâ trông trên 1000 chôi dûa giông Cayen (Kon 
Hàn, Kon Trôi - Côn Tôm; Kon Phüông, Kon Thûc, Kon Hanh, Kon Hàm - A Rom; 
Nguyên Vân Hoàng, Kân liêu - Côn Sâm). Co gia dinh dâ trông trên 2000 chôi (Kon 
Trai -A Rom). 
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4.3.4. Hoat dông hJ tr Ilàm vcuàn khcic 

Viêc trông câc cây ngân ngày nhu dâu câc loai, rau xanh trong vuôn nhâm tâng 
thu nhâp và câi thiên bûa ân cûng hét sic càn thiét dôi vdi bà con Hông Ha. Tuy là xâ 
miên viii long nguôi dân rât thiéu rau xanh, cd khi phâi mua tù thành phô lên. Dé câi 

thiên bûa ân cho nguôi dân và cd thêm thu nhâp trong thôi gian dâu khi chua cd cây dài 
ngày cho sân phâm, nhôm dti ân dâ h05 tro cho xâ 10kg hat rau câc 1oai, nhiêu giông dâu 
dô (dâu xanh, dâu do', dâu rân) dé bà con trông trong vuôn. Câc gia dinh trông rau xanh, 
trông dâu duoc hudng da-^n cu thé vê kÿ thuât và dudc hô tro thêm phân bdn, dung cu 

tüdi nudc, binh bdm, thuôc trù sâu,... nên hiêu qu'a sân xuât thu dùoc khâ tôt. Nhiêu gia 
dinh trông dâu xen canh trong vuôn dâ thu dudc hàng chuc kg, sân phâm này bà con 
dem bân và lây tin mua ludng thtic bô sung. Hiên naÿ sô hô trông rau xanh dé câi thiên 
bûa ân ngày càng dông, chûng loai rau phong phû dân (rau ân lâ, bâu bi, mudp ngot, 
mudp dâng, cà,...). 

4.4. Nâng cao nâng luuc công dông 

4.4.1. Hogt dông tham quan 

Tham quan giao luu dé hoc tâp kinh nghiêm mô rông tâm nhin là viêc làm hét sùc 
c an thiét dôi vdi nguôi dân Hông Ha, dâc biêt là kinh nghiêm tô chùc câc hoat dông làm 
vuôn. 

Viêc tiép x.lc vdi nhûng mô hinh vuôn cd hiêu qua' sé giùp nguôi dân cd duôc câch 
ngh7 mdi, giûp cho ho cd dinh hudng và tu chon dôi tuông dé sân xuât. 

Chûng tôi dâ chon câc diém cd diêu kiên dât dai, dia hinh, tâp quân canh tâc gân 
giông vdi diêu kiên ô Hông Ha nhung ho dâ cd nhûng két qu'a tôt trong qu'a trinh chuyén 
dôi câch thàc làm ân, dâc biêt là cd nhiêu két qua' trong hoat dông làm vuôn dé bà con 
tham quan. 

Dia diém tham quan là môt sô xâ thuôc huyên Nam Dông và huyên A Lüdi. 

Ccic naô hinh dâ bô tri tham quan: 

+ Mô hinh lâp vuôn trên dât dôi: 

Nguôi dân dùôc chia sé vé nhûng kinh nghiêm lâp vuôn trên dât dôc, kinh nghiêm 
vùa sân xuât vùa bâo vê dât dé sân xuât lâu dài. 

+ Tham quan mô hinh vuôn dinh duông: 

Tà mô hinh này nguôi dân hoc tâp duôc kinh nghiêm tô chuc sân xuât mang tinh 
liên hoàn và stf huy dông lao dông ô moi hia tuôi tham gia sân xuât nhâm tao ra nhiêu 
sân phâm trên môt không gian va trong môt khoâng thôi gian nhât dinh, d'am bâo mùa 
nào thâ nây (rau xanh, trùng, thit gia câm, Ion, câ,...). 

+ Tham quan mô hinh canh tâc trên dât dôc: 

Nguôi dân hoc duôc kinh nghiêm làm duông dông mùc, làm ruông bâc thang, 
trông cây chông xdi môn két hop vôi cây kinh té trong bâng. 

171 



DUÀN NGH/ÊN CL2l QUÂN L TÂ/ NGUYÉN Truàng Dai hoc Nông L âm Hué 

Hinh thtkc hoc tnp thani quan: 

- Tù công dông truyèn dat kinh nghiêm cho nhau và c6 stt trao dôi qua lai dé cùng 
chia se. 

- Cân bô du ân chi làm chùc nâng tô chùc, chuân bi và dông vai trô thùc dây. 

- Sau câc dôt tham quan c6 tô chùc hop rùt kinh nghiêm và dinh httông triên khai 
câc hoat dông làm vùôn cho moi gia dinh. 

4.4.2. Cric hoat d¢ng tfip huân 

Dâ tô choc nhiêu ldp tâp huân chuyên de, câc lôp tâp huân dtidc tô chùc trtiôc khi 
trién khai câc nôi dung hoat dông nhâm tao cho ngtiôi dân chu dông và c6 sti hiéu bit 
nhât dinh trong quâ trinh thttc hiên câc công viêc. 

Câc ldp tâp huân dâ tô chùc: 

- Tâp huân vè kÿ thuât làm giông hô tiêu, trông và châm s6c hô tiêu, diaa. 

- Tâp huân vè trông rau xanh, dâu dô, kÿ thuât trông xen, trông gôi trong vùôn. 

- Tâp huân vè làm dùông dông mue, trông cây theo dùông dông miic. 

- Tâp huân kÿ thuât trong san cao sân. 

- Tâp huân kÿ thuât thâm canh ltia vit kÿ thuât gieo thâng. 

5. DÂNH GIÂ CHUNG 

1. Câc hoat dông nông nghiêp n6i chung và hoat dông làm vùôn n6i riêng dâ chi 
cho ngtiôi dân Hông Ha thây rang: Giâi quyét van dé lttông thttc vit tâng thu nhâp cho 
câc hô gia dinh dùôc tiên hành bang nhiêu con dttông khâc nhau chia không phi chi tù 
sân xuât nttông rây nhù trtiôc dây. Két qua' sân xuât ban dâu và stt thay dôi câch nhin 
cua ngùôi dân dâ làm giâm han àp ittc khai thâc nttông rây vi muc dich giâi quyét lùông 
thùc. 

2. Hoat dông làm vttôn và môt sô hoat dông khâc phâi xuât phât tù Idi !ch cula 
ngùôi dân và tu ngttôi dân bàn bac de quyét dinh dông thôi càn cd su hô trô tù bên 
ngoài, trttéic hét là giùp ngttài dân nâng cao nâng lùc sau d6 là câc dieu kiên sân xuât 
khâc. 

3. Cân tô choc nhôm sô thich và su dung phùông phâp tiép cân tù nông dân dén 
nông dân de truyèn dat két quâ. 

4. Giâi phâp de phât trién vùôn gia dinh là thay dôi dan câch suy ngh7, tham quan 
hoc hôi, trao dôi thâo luân phâi di trtidc môt bùôc sau d6 moi tien hành câc công viec cu 
thé. Phâi di tù câc thit nghiêm don giân, pham vi hep cd thé hô trô düôc và sau d6 ttt 
ngutôi dân nhân rông két quâ.. 

5. Cite sân phâm vùôn ban dàu là câc sân phâm ngan ngày (giâi quyét nhu câu 
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hàng ngày), dàn dan tien dén nhûng sân phâm c6 tinh chien hioc, tinh hàng hoâ, tinh ôn 

dinh lâu dài. Nguôn thu nhâp tai chô cria tât ça câc hoat dông trong vùôn: trông trot; 

chân nuôi; nuôi câ và câc hoat dông dich vu khâc dung btiôc dtucjc nâng lên do ngùôi dân 

quan tâm hon vê nhiêu mât sè làm cho mdc thu nhâp tà vüôn tâng lên và dây chinh là sù 

bô sung mang tinh ben vûng khi câc hoat dông ntiông ray ngày môt thu hep. 

6. Cân bô ttu vân phi thtuc hiên phùông phâp nghiên cdu c6 sù tham gia, bit xuât 

phât tti nhu cau cria công dông và làm tôt choc nâng ngùôi htudng dan. 

7. Hoat dông tâp huân két hqp trien khai thùc hành ngay de ngùôi dân de tiep thu. 

8. Sri dung câc phtïông phâp truyên dat dé hiéu dé nhd, thâi dô làm viêc câi md, 

luôn c6 thdc cùng dân chia sé. 
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9. VAC và an toàn ltuông thtic, thtic phâm gia dinh. Nguyên Vân Mân - Tap chi ngtuôi 

làm vùôn s6 11 -1994. 

10. Mâu thiêt ké VAC gia dinh. Nguyên Vân Mân - Tap chi ngùôi làm vtuôn s6 5 -1995. 
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Phu luc 3. Danh sâch câc hô trông hô tiêu 

STT Hô trông hô tiêu Thôn Sô hô trông 
(h6) 

S6 hô côn 
sông (h6) 

Tÿ Iê sông 
(%) 

1 Kân Luc ConTom 5 5 100.00 

2 Quÿnh Trôi ConTom 6 6 100.00 

3 Quÿnh Ngà ConTom 9 8 88.98 

4 Quÿnh Thài ConTom 10 8 80.00 

5 Quÿnh Tuân ConTom 5 5 100.00 

6 Quÿnh Vua ConTom 6 6 100.00 

7 Quÿnh Thên ConTom 8 6 75.00 

8 Quÿnh Thài ConTom 9 8 88.98 

9 Quÿnh Dào ConTom 8 8 100.00 

10 Quÿnh Thinh Pa Hy 8 8 100.00 

11 Quÿnh Luu Pa Hy 5 5 100.00 

12 Quÿnh Then Pa Hy 5 5 100.00 

13 Quÿnh Xoàn Pa Hy 9 9 100.00 

14 Kân Ngôn Pa Hy 11 11 100.00 

15 Hô xuân Thành Pa Hy 8 8 100.00 

16 Quÿnh Thiét Pa Hy 18 16 88.98 

17 Quÿnh Phuong Pa Hy 10 8 80.00 

18 Ong Pa Hy 10 10 100.00 

19 Quÿnh Phân Pa Hy 5 5 100.00 

20 Quÿnh Cu Pa Hy 15 15 100.00 

21 Quÿnh Thinh Pa Hy 5 4 80.00 

22 Quÿnh Lân Pa Hy 12 12 100.00 

23 Quÿnh Dâm Pa Hy 5 5 100.00 

24 Quÿnh Phûc Pa Hy 9 7 100.00 

25 Quÿnh Xinh Pa Hy 6 6 100.00 

26 Quÿnh Âu Con Sâm 25 25 100.00 
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STT Hô trông hô tiêu Thôn Sô ho-' trông 
(ho) 

Sô ho- côn 
sông (hô) 

Tÿ Ig sông 

(%) 

27 Qujrnh '' Con Sâm 25 25 100.00 

28 Nguyên Hoài Nam Pa Ring 11 11 100.00 

29 Trân Minh Xiên Pa Ring 10 8 80.00 

30 Quÿnh Thào Pa Ring 10 10 100.00 

31 Trân Minh Xuông Pa Ring 10 10 100.00 

32 Lê Minh Duàng Pa Ring 6 6 100.00 

33 Quÿnh Nhac Pa Ring 5 5 100.00 

34 Lê Công Tâm Pa Ring 10 9 90.00 

35 Kôn Sen Pa Ring 6 5 83.33 

36 Kôn Xiéc Pa Ring 6 6 100.00 

37 Kân Bâc Pa Ring 15 12 80.00 

38 Kôn Cuàng Pa Ring 10 10 100.00 

39 Kôn Êu Pa Ring 5 5 100.00 

40 Quÿnh Tht c ARom 24 22 100.00 

41 Dâng Vân Ci ARom 14 12 85.71 

42 Quÿnh Nuôc ARom 6 6 100.00 

43 Kôn Hành ARom 5 5 100.00 

44 Lê Dinh Kÿ ARom 5 5 100.00 

45 Dâng Vân Quyôt ARom 22 20 90.91 

46 Quÿnh Quôc ARom 5 5 100.00 

47 Hô Xuân Kim ARom 13 13 100.00 

48 Ho Xuân Ât ARom 5 5 100.00 

49 Kôn Minh ARom 14 7 50.00 

50 KônTràch ARom 5 5 100.00 

51 Ho Dùc Phich ARom 10 10 100.00 
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Phu luc 4. Nhûng hô trông nhiêu chuôi, dàa 

TT Tên hô Thôn 
Cây trông 

Dira (chôi) Chuôi (bui) 

1 Dâng Vân Chi Arom 200 20 

1 Kôn Phuong Arom 100 100 

3 Kôn Diu Arom 500 20 

4 Kôn Phông Arom 100 200 

5 Kôn Thûc Arom 1000 150 

6 Kôn Inh Arom 1000 100 

7 Kôn Hanh Arom 150 90 

8 Kôn Hâi Arom 1000 100 

9 Kôn Thin Arom 200 200 

10 Huyèn Arom 200 20 

11 Kôn Minh Arom 500 21 

12 Kôn Trai Arom 2000 25 

13 Nguyên Vân Hoàng Arom 1000 50 

14 Kôn Hàm Arom 1000 500 

15 Cu Tuai Arom 200 220 

16 Quÿnh Thom Arom 150 30 

17 Kôn'' Con Sâm 100 20 

18 Kôn Son Con Sâm 300 300 

19 Kôn Ly Con Sâm 200 100 

20 Kân Liêu Con Sâm 1000 10 

21 Kôn Du Con Sâm 100 100 

22 Kôn Nûc Pahy 3000 2000 

23 Kôn Dia Pahy 100 100 

24 Kôn Thiêt Pahy 200 50 

25 Kôn Phuong Pahy 100 20 

26 Kôn Thu Pahy 200 100 

27 Kôn Cu Pahy 100 1000 

28 Kôn lêng Pahy 300 300 
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Cây trông 
TT Tên hô Thôn 

Dûa (chôi) Chuôi (bui) 

29 Kôn Hiu Pahy 100 100 

30 Kôn Thào Paring 1200 150 

31 Kâm Tie Paring 1000 120 

32 Kôn Huang Paring 200 30 

33 Kàn Giâc Paring 150 30 

34 Kôn Diêp Paring 100 20 

35 Kôn Tiép Paring 100 50 

36 Kôn Cuong Paring 500 150 

37 Kôn Trudng Paring 150 100 

38 Kôn Thiên Paring 500 40 

39 Kôn Xa Paring 600 100 

40 Kôn Sinh Paring 250 50 

41 Kân Nuong Paring 200 30 

42 Hô Vân Phuong Paring 1000 30 

43 Kôn Nga Paring 1000 45 

46 Kôn Tuyén Paring 500 300 

47 Kôn Sàn Paring 100 200 

48 Kôn Lép Paring 100 100 

49 Kôn Trôi Côn Tôm 1000 100 

50 Kôn Xoàn Con Tôm 1000 

51 Kôn Luu Con Tôm 500 100 

52 Kôn Dào Con Tôm 100 200 

53 Kôn Thich Con Tôm 500 100 

54 Kôn Thà Con Tôm 100 100 

55 Kôn Vuàn Con Tôm 100 200 

56 Kôn Cuông Con Tôm 500 300 

57 Kôn Thèn Con Tôm 600 200 
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NHÛ'NG HOAT DÔNG SÂN XUÂT NHÀM DÂM BÂO 
AN TOÀN LU'ONG THU'C GÔP PHÂN QUÂN Ll( BÊN VÙNG 

TÀI NGUYÊN TAI XÂ HÔNG HA, HUYÊN A LU'ÔI, 
TÎNH THÙ'A THIÊN HUÊ 

Nguyên Thi Cdch, Nguyên Minh Hie-u, 
Lê Vân An, Nguyên Kltac Mÿ và 
cric công tic viên 

1.DÂTVANDE 

Viêt Nam khâi niêm an ninh lùong thtic dâ dùoc phân loai nhù sau: 15 
kg/ngùôi/thâng â vùng dôi nûi, 20 và 25kg/ ngttôi/ thâng dôi vdi vùng nông thôn và 
vùng ngoai ô thành phô (Bô lao dông, thtiong binh và xâ hôi - MOLISA). Sô lttgng 
hiong thtic là môt nhân tô co ban trong an toàn lùông thttc.Theo Viên dinh dttông Bô Y 
te, khi mttc binh quân nâng ltiong tiêu thu dat 2300 Kcal trci lên cd thé coi là an toàn 
lùong thùc quôc gia dà dùôc dam bâo . 

Hông Ha là mât xâ nghèo thuôc huyên min ntii A Ltidi, tinh ThÙa Thiên Hué. 
Van de dit ra nhù: dô phi dât dang giâm sût nghiêm trong do xdi môn, nguôn tài nguyên 
ntidc can kiêt dan; thiêu kiên thttc kÿ thuât canh tâc và viêc quan lÿ, su' dung nguôn tài 
nguyên thiên nhiên, hiêu qu'a sân xuât thâp, dôi sông vin hda tinh thân quâ thiéu, chtia 
giai quyét du' ltiong thtic cho công dông là nhiing thâch thûc dang dit ra càn giâi quyét. 

Nhz ng can thiep nhâm gdp phàn giâi quyét vdn dé lùcng thyc cho công dông xâ 
Hông Ha vè khia canh trông trot tîzp trung 3 nôi dung chii yéii sau: 

- Câi tien sdn xuôt hia nùdc nhâm ting thu nhâp trên diên tich hiên cd. 
- Can thiêp vào sân xuât sân: Sti dung giông mdi, cai tien kÿ thuât, dây manh 

thâm canh, xây dang hê thông canh tâc sân ben viing trên dât dôc . 

- Dây manh sân xuât rau, màu (ngô) và câc loai cây ho dâu . 

2. MUC TIÊU 

Muc tiêu lâu dài: Nâng cao nâng htc công dông trong viêc on dinh an ninh lùong 
thttc gdp phàn vào viêc quan lÿ tài nguyên bèn vûng. 

Muc tiêu cu thé 

+ Dânh gia mdc an ninh lùông thttc hiên tai cu'a xâ Hông Ha. 

+ Thtic hiên môt sô giai phâp nhàm nâng cao nâng suât câc cây lUong thttc chu' 
yéu (hua, sân). 
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3. NÔI DUNG VÀ PHtJONG PHÂP NGHIÊN CIJU 

3.1. Nôi dung 

+ Dânh giâ thùc trang sân xuât lùông thttc và mtic an ninh ltiong thttc trong 3 nâm 
(ké tù 1998). 

+ Stf quan tâm cûa ngùôi dân trong câc hoat dông sân xuât. 

+ Mô ta' nhûng kêt qu'a can thiêp câi tien nâng suât cây trông (sân, lia nùdc, hia 
can, rait, ngô, cric loai cây ho dâa/). 

+ Mô ta' câc két qu'a can thiêp vê canh tâc dât dôc chông xôi môn. 

+ Anh huông cûa câc hoat dông can thiêp sân xuât dên nàng htc quân lÿ tài 
nguyên dât, thtîc vât, vât nuôi dén dôi sang vât chât và vân hoâ công dông. 

+ Nâng cao nâng lùc công dông trong viêc tù quân lÿ câc cây trông chinh. 

3.2. Phu'ong phàp 

- Dieu tra diem bang phtiông phâp PRA, FPR két hop quan sât thtic dia. 

- Dieu tra tinh hinh tiêu thu và mtic an toàn ltiông thtfc trong ctng dông bang sô tti 
ghi. 

Xâc dinh nôi dung, tien trinh và dânh giâ kêt qua' can thiêp vào sân xuât dtia trên 
nguyên tac cûa phùông phâp FPR. 

+ Bô tri câc thi nghiêm kÿ thuât 

+ Nông dân trùc tiép thtic hiên 

+ Dânh giâ giông dtia vào câc tiêu chi khoa hoc ket hop vdi dânh giâ theo sô thich 
cûa ngùôi dân. 

- Lay thông tin phân hôi tù dân theo phùông phâp phông van bân câu troc và câc 

phùông phâp phô thông khâc. 

Si dung phucing phâp thông kê de xtt lÿ sô liêu. 

r 

4. KÊT QUA VA 
THAtO 

LUÂN 

4.1. Câc mô hinh canh tâc 

- Ngô xuân hè xen vôi lûa hè thu hay vdi dâu do. 

- San xen ngô, dâu dô xen ngô hay xen chuôi, dtia. 

- Ngô xen dâu do, ngô xen là can hè thu hay khoai môn. 

San (Ba trâng) xen ngô dông xuân, lüa can hè thu. 

- San xen ngô (khoai môn, cà hay chuôi). 

- Lùa can xen ngô, xen dâu do. 
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1. Lich thôi vu: Khi hâu vùng Hông Ha chia làm 2 mùa rô rêt, mùa khô và mùa 
mùa, mùa nông kéo dài tù thâng 2 dén,thâng 8, mùa mùa tù thâng 9 dén thâng 12. Câc 
loai cây trông chu' yéu duôc b6 tri vào 2 vu Dông xuân và Hè Thu. 

Su do' 13. Lich thôi vu (âm lich) 

Thâng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Danh muc 

1. Yéu tô han ché: 

- Thài kÿ nông nhât ---- ---- ---- 

- Thôi kÿ Ianh nhât 

- Thài kÿ khô han 

- Thài kÿ mua Iû 

- Thài kÿ giô Tây ---- ---- ---- ---- 

Nam 

- Thài kjr giô mùa ++ ++ +++ 

Dông Bâc + 

(Ianh + mua) 

II. Thôi vu cây 

trông trong nâm 

Lùa rây ///// //// //// //// //// //// //// 

W (TH) (TH) 

Lùa nuôc flX DX DX DX DX HT HT H HT 

W LUH (T T 
Ngô, rau, dâu 

000 
San 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 

LLHJ 

Ghi chû (T) = trông, (TH) = Thu hoach 
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Thtic trang sain xuôt lifting thitc (3 nânr). 

Bâng 49. Thifc trang sân xuât và u c tinh lûo"ng thufc, thi!c phâm d Hông Ha 
qua càc nâm 

Chi tiêu Diên tich 

( ha) 

Nâng suât 

( tan/ ha) 

Sân luang 

( tan/ ha) 

Gao quy dôi 

(kg/nguôi/thâng) 

Nâm 

Loai cây 

98 - 

'99 

'99- 

'00 

98 - 

'99 

99 - 

'00 

98 - 

'99 

'99- 

'00 

98 - 

'99 

99- 

'00 

TB 

1. Lûa 

+ Lùa nuôc DX 

+ Lûa nuôc HT 

+ Lûa rây/ Khô 

14 

13 

10,6 

10,0 

10,0 

15,5 

3,5 

2,5 

2,0 

3,8 

2,9 

2,0 

49,0 

32,5 

21,2 

38,0 

29,0 

31,0 

2,08 

1,61 

1,07 

1.94 

1,47 

1,54 

2,74 

2. Sân (cû tuai) 40.0 50,0 6,0 6,0 240,0 300,0 5,14 6,57 6,49 

3. Ngô 6,0 7,5 1,0 2,0 6,0 15,0 0,67 1,47 Ît 

4. Chuôi 10 15 

5. Câc loai dâu dô it 4,0 - 3,0 12 0,32 it 

6. M ia 24 32 60 42 1440 1344 

Tông Công 10,57 13,31 9,23 

Sô thâng thièu lucmg 

thuc/nâm 

3,5 1,4 4,5 

* Si! quan tâm cûa ngûôi dân trong hoat dông sân xuât trông trot: 

+ Mong mon cd dû ludng thuc, thitc phâm và rau dé ân. 

+ Tiép tuc câi tién nâng suât lüa nuôc câi tién bô giông hia nuôc dông xuân, hè thu 

và kÿ thuât thâm canh 

+ Cân hiéu bit vé bâo vê thUc vât cho h a, ngô, dâu 

+ Tim hudng chuyén dôi dât trông mia sang trông câc loai cây khàc. 

+ Nâng cao sân ludng sân chông dôi và phât trién chân nuôi, trên cd sô sân xuât 

bén vûng vùa cài tao môi trüông dât vùa tâng sân phâm cây trông 

+ Mong dugc tâp huân âp dung kÿ thuât mdi và câi thiên ché dô làm viêc, dâc biêt 

là lao dông nû. 
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Nhûng can thiêp nhâm giâi quyet an ninh It o'ng thifc 

1) Lûa n'&&: 

Môt sô giông ltia cô nâng suât cao dâ duôc trông trong 2 vu Dông Xuân vit Hè thu 
Hông Ha: TH30 (81,2% sô hô trông), Dl 16 (18,10/o sô hô trông), Khang Dân (5,7% sô 

hô trông)... 

Kêt qu'a vè nâng suât vit dânh giâ cûa nguôi dân dtïgc trinh bày à bang 50. 

Bâng 50. Nâng suât môt sô giông Ida utf c tai Hông H;i, 
vu dông xuân 1999-2000 

Chi tiêu Nâng suât Nâng suât Tdng thôi 
thuc thu lûa lûa ruông gian sinh 

Dânh giâ cüa Hông dan ruông thi nông dan truomg 

Tên giông nghiêm ( Tân/ha) ( ngày) 
( Tân/ha) 

KSB140 4,230 3,964 125 NS khà, hat to, nhiêm nhe 
sâu cuon là 

DH104 5,370 4,52 125 NS cao, bông dài, hat châc 
nhiéu, it sâu bênh 

TH30 5,183 4,02 132 NS cao, gao thom, ngon, 
bi do nhe, bo tri nhiéu; thich 
trông 

D116 5,218 4,31 125 NS cao, hat dài và nhièu,bo 
xit hai nhe 

Khang Dân 2,630 3,26 110 NS trong dôi kha, TGST 
ngân, bo xit hai nàng (vi trd 
sôm han ) 

2) Lia can: 

Thiï nghiêm môt sô giông Ida can vdi thôi gian sinh trùông ngân (3 thâng) nhtï 
NL131, CH5, KLN39-1 dé so sânh vdi giông lûa dia phùông cal vê nâng suât, chat hïông 
và thôi gian thu hoach. 

Giông KLN39-1- giông khâng rây nâu và giông CH5 dudc thiï nghiêm trên 5 hô 
(nâm 2000). Thôi gian sinh truông cûa câc giông lda này chi khoâng 95 ngày nên sê thu 
hoach sdm trânh bi thiêt hai nhiéu vào mùa mùa lû. Trông thû' giông Itia can NL131 ô 5 
hô và tin hành thi nghiêm so sânh 3 giông ltia can tai 1 hô, trong dô lây giông dia 
phtïông làm dôi chting. 

Két qua?: 

Giông ltia KLN 39-1 cd thôi gian sinh truông ngân hôn nhiéu so vdi giông dia 
phuïông, it bi sâu bênh và nâng suât cûng cao hôn nhiéu so vdi câc giông ltia khâc. 
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Nâng suât: 

- Giông dia ph dng: 18,5 ta/ha 

- CHS: 17,5 ta/ha 

- KLN 39-1: 25,5 ta/ha 

3) Sûn xuât ngô, dfîu d J, rau vii cung cap phân bôn: 

+ Hùdng dân châm sdc ngô Bio-seed c6 kÿ thuât, nâng suât cao nhât (3,0- 
3,5 tan/ha) 

+ Trông thu giông ngô Nép lai vàng, nâng suât dat 2,8 tan hat khô/ ha. 

+ Giông dâu den rât thich hop trên dât Hông Ha 

+ Rau: Cung câp 10 kg hat rau câc loai cho 50 hô nông dân (bau, bi, rau câi, rau 
den do'... 

Hiên nay ngtiôi dân dà chu' dông trông rau xanh trong vtfôn nhâm câi thiên bûa 
ân và giam sdc ép vé tinh bôt. 

+ Cung câp phân b6n và hüdng dân câch sû dung phân bôn cho lûa, sân, ngô... 

- Tâp huân vé lieu lüong và câch b6n phân cho lita ntïdc. 

- Trinh diên câc liéu ltfong N:P:K bôn cho sân â 3 hô. 

- Hô tro dân 500kg phân N:P:K 

4) Nhi?ng can thiêp vé cay sain: 

Thiic hiên 5 chu de nghiên cttu: So sânh giông, trong xen, mât dô, phân bôn 
(N:P:K) và chông xdi môn cho dât trông sân vdi nguyên tac "Nông dân tham gia nghiên 
cttu và khuyên nông sân ben vûng". 

So sl[nh giông: 

Su dung câc giông co trien vong dem trông thu tai câc hô gia dinh de nguôi dân 
tham gia dânh giâ và hia chon. Chûng tôi xép câc giông sân nghiên ctiu vào 2 nhôm 

theo nâng suât. 

+ Nhôm giông sân dat nâng suât cao: Câc giông trong nhôm này c6 % tinh bôt và 

chât khô cao hon giông dôi chttng dia phttông nhùng c6 vi dâng nên không phù hop cho 

ân tüoi. Nâng suât câc giông sân dtioc xâp xép theo thtt tu. KM 98-1; SM 1447-7; KM 

94, KM 99-5; KM 99-3 

+ Nhôm sân nâng suât tùong dôi cao và không bi dâng là giông Nêp Hông Ha và 
Xanh Phtt Tho. 
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Anh 8: Nlûn giông scia co ne ng suât cao 

Bâng 51. Chi sô thu hoach, nâng suât vii chi sô tinh bût ciia câc giông sait (so 
liêu trung binh qua 2 nâm 1999 & 2000) 

Giông N. suât thuc thu 

(tan/ha) 
Chi sô thu hoach % chât khô % tinh bât 

Xanh Phi Tho 24,1 0,71 38,2 30,6 

KM 94 25,3 0,59 37,6 31,5 

KM 98-1 34,3 0,79 39,0 31,0 

SM 1447-7 30,1 0,70 38,2 29,9 

Nép Hông Ha 17,2 0,59 37,2 29,3 

KM 99-3 22,1 0,63 38,5 31,2 

KM 99-5 26,6 0,72 38,5 30,0 

Ddnh giâ câc giông sain thi nghiêna cô sa thana gia cala nguzdi dCm: 

Ngtiôi dân Hông Ha chia câc giông sân ra làm 3 nhôm theo sô thich và theo 
htïông sti dung khâc nhau: 

+ Nh6m 1- Dùng dé ân: Gôm sân Nêp Hông Ha vit gi6ng Xanh Phi Tho. 

+ Nhôm 2- Si dung cho chân nuôi hoâc bân bao gôm nhûng giông c6 nâng suât 
cao nhting it dâng gôm 3 giông: KM 98-1; SM 1447-7; KM99-5. 

+ Nh6m 3- Không dtiôc ngtïôi dân tia chuông vi quâ dâng mâc dù nâng suât cûa 
câc giông này cao hôn so vôi giông dôi chttng song môt se chi tiêu khâc không phù hop 
nên ngtiôi dân không chon dê trông gôm câc giông: KM 94 ; KM99-3. 
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Kêt lir¢n chung: 

- Giông sari Nêp Hông Ha là nguôn ludng thüc chu' yêu hiên nay cu'a ngtiôi dân 
dia phüông. Giông này rât dùôc ngtioi dân üa chuông, nên cân duy tri tuy nhiên càn pha'i 
thâm canh dé nâng cao nâng suât và chông xôi mon trên nüông sân nhâm canh tâc lâu 
dài. Cân phât trién thêm giông xanh Phi tho dé ân tuôi. 

- TÙng budc khuyên nông vdi muc dich chân nuôi gôm câc giông KM 98-1,SM 
1447-7 và KM 99-5. 

Trông xen cây ctâtt vSi sân: 

Trông xen dé thay dôi hê thông canh tâc sân theo htiông nâng cao lôi tic kinh tê 
cho nguoi dân và ca'i tin chât dinh dùông trong dât. Nông dân tham gia nghiên ciu, 
dânh giâ và chon lia công thic thi nghiêm mà ho quan tâm. Thi nghiêm trông xen 
ching tôi không sit dung nèn phân bôn. 

Kêt qua' thi nghiêm trông xen duoc trinh bày trên câc ba'ng 53, 54 và 55. 

Bâng 52. Môt sô chi tiêu nâng suât và tÿ lê tinh bêt ciia sân câc công thtk 
tông xen khSic nhau 

Chi tiêu 

Công thùc 

Nàng suât thuc thu 

(Tan/ha) 

% tinh bât 

(Tinh theo trong luang tuai) 
Chi sô thu 

hoach 

San thuàn 7,14 27,0 0,55 

San xen dâu dô 8,80 27,3 o,66 

San xen lac 8,77 27,7 0,65 

San xen dâu den 8,84 27,8 0,66 

San xen dâu xanh 8,73 27,6 0,63 

Bâng 53. Hiêu qui kinh tê trôna xen 

Công thûc thi 

Tdng thu 

(triêu dông/ ha) 

Tdng chi 
(triêu dông/ ha) 

Lâi 

(Triêu 
% nông 

dân 

nghiêm San Cây ho 

dâu 
Tong San Cây ho 

dâu 

Tong 
dông) chon 

San thuân 3,57 - 3,57 1,80 - 1,80 1,77 0 

San xen dâu dô 4,40 2,10 6,50 1,80 1,14 2,94 3,56 100 

San xen lac 4,39 1,60 5,90 1,80 2,26 4,06 1,84 0 

San xen dâu den 4,42 2,10 6,62 1,80 1,14 2,94 3,68 100 

San xen dâu xanh 4,37 1,80 6,17 1,80 1,38 3,18 2,99 54 
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+ Nông dân tham gia hôi nghi dâu bô, dânh giâ két qua' trông xen sân vôi cây ho 
dâu ngan ngày, (là nhât tri cao (100%) lia chop hinh thdc xen canh: sari xen dâu do' hoc 
dâu den, không sii dung phân bôn trong dièu kiên chia c6 tien dâu tu thâm canh. 

Si dung phân bon cho giong san Nêp Hông Ha: 

Thi nghiêm tien hành vdi 3 công tht.ic, bô tri theo khôi ngâu nhiên (RCBD) vôi 3 
lân nhâc lai. Kêt qua' trinh bày ô bang 54 cho thây viêc dâu tu phân bôn cho sari dâ làm 
tâng nâng suât dâng ke. Viêc dé cho nguôi dân tu làm thi nghiêm vê phân bôn và dé ho 
tu dânh giâ kêt qua' dâ mô ra kha' nâng thâm canh trong dieu kiên dât dai ngày càng 
thiêu nhung nhu câu vè ludng tln c lai không ngùng tâng lên. 

Qua thi nghiêm ngiôi dân Hông Ha dâ bât dàu quan târn den viêc sii dung phân 
bôn de tâng nâng suit sân. Nông dân (66,1 %) dà chon công thtic bôn phân thâp 
(N:P:K=30:30:90) và sô côn lai chon rude cao: N:P:K=60:60:120. 

Biing 54. Nâng suât và hiêu qui kinh tê cüa viêc si dung phân b6n d66i vdi siin 

Nâng Tong thu Tong chi Lâi % nông Lÿ do 
Công thûc suât sân (triêu (triêu (triêu dân lua lia chon 

( tan/ ha) dông) dông) dông) chon 

Không bôn 7,5 3,750 1,800 2,050 0,0 

Bôn N:P:K= 12,5 6,250 2,665 3,585 66,1 + Cô là 

30:30:90 (kg) + Thiéu vôn 
(dân tôc thiéu 
s6) 

Bôn N:P:K= 15,6 7,800 3,110 4,690 33,9 + Lâi cao 

60:60:120(kg) 

mit (le) trôna: 

Nghiên ciiu trông vôi câc mât dô khâc nhau cho kêt qua' ô ba'ng 55. Chông tôi thây 
khi trông sân quà dày nhu ô mât dô (1,7 van hom /ha): Thân sari bi vông de dô khi giô 
manh, ché dô ânh sâng không dam ba'o, tuôi tho là gia'm, sôm rung. Kêt qua cuoi cùng 
nâng suât thâp lion so vdi trông ô niât dô thua lion. Côn ô mât dô 1,5 van cây /ha, cimg 
không duos nông dân châp nhân, vi hiêu qua kinh te thâp. 

- Mât dô 1,2 van cây: Nâng suât và hiêu qua' kinh te cao nhât, dtioc da sô nông dân 
(73,22%) châp nhân. Dieu dô thé hiêu, vùng do-'i vôi giông sân Nêp dia phidng không 
trông dày nhu tâp quân hiêu nay, công không nên trông thia de trành lâng phi dit. 

- Tuy nhiên; mot sô it hô nông dân (26,78%) cho rang: vi gia dinh ho it lao dông 
nhung diên tich nhièu, ho châp nhân trong thua hôn ô mât dô 1,0 van cây/ ha . 
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Bing 55. Anh hûông ciia mât dû trông den inôt sri chi tiêu nânb suât và hiêu 
quà kinh tê 

Công thûc Nâng suât Tông thu Tông chi Lâi % nông Ljr do 

( mât dô) (tan/ ha) (triêu (triêu (triêu dân lua lua chon 

dông) dông) dông) chon 

17.000 hom/ha 9,63 4,82 3,02 1,80 0.00 - Lâi il 

-Cây vông, cây 
( Dôi chirng) 

dô nhiêu 

15.000 hom/ha 10,88 5,44 2,81 2,63 0,00 - Lâi it 

12.000 hom/ha 13,44 6,72 2,69 4,03 73,22 -Lâi cao nhât 

10.000 hom/ha 12,67 6,34 2,59 3,75 26,78 - Lao dông it 

- Lâi khà 

Trông sân theo dtiông dông mt'c (Hedgerow): 

Biing 56. Lt ç°ng dût xôi uiôn/nâm, hiêu quà trông sân trên (lât dôi dti(ïc chông xoi 

ntôn bâng cric loai cây trông khic nhau 

Luong xôi Nâng Thu Chi Lâi % nông Lÿ do 

Công thûc môn (kg) suât sân 
(Triêu (Triêu 

(Triêu dân lua 
Lua chon/ không 

/100m2 dât (tân/ ha) dông) chon dông) dông) 

Hedgerow là cà 412,1 11,9 5,95 2,58 3,37 100,0 - Sân cô lài khà 

Vertive + Cô Thûc àn gia sûc 
Paspallum+ Dûa 

- Chông xôi môn 

Hed. là Di'en 575,2 9,6 4,80 2,51 2,29 10,0 - Cây cao che sân 

thanh + Dûa - Xôi màn nhi leu 

D.Thanh 1 nâm 

Hed. là muông 633,7 8,1 4,05 2,51 1,54 0,0 - Cây cao che sân 

balà+Dûa - X. môn nhiêu 

Hed.là Côt khi 396,6 13,1 6,55 2,64 3,91 70,0 - It xôi mbn, khô lây 

hat côt khi 
+Dûa 

Hed. là Dâu nho 425,7 6,6 3,30 2,58 0,72 0,0 - Thbi gian dâu che 

nhe + Dûa phi dât ngân 

- N. suât sân thâp 

Dôi chûng 912,1 5,6 2,80 2,28 0,53 0,0 - Xôi môn manh 

(không cô hed.) 
- N. suât sân thâp 
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Thi nghiêm chông xôi môn bang Hedgerow: 5 công thdc. Kêt qua' nghiên cdu 
düôc thé hiên ô ba'ng 56. Kêt qua' nghiên cdu cây bui chông xôi môn bâng trên cho thây: 
Ngtiôi dân dâ châp nhân và mong muon dügc âp dung 2 công thdc Hàng rào cây bui 
(Hedgerow) là "co' Vertiver + Co' Paspallum + Dlia " và "Hed.là Côt khi + Dda " trên 
dôi sân. Vi câc công thdc dd vùa cd nâng suât sân cao hôn dôi chdng, vùa chông xôi 
môn tôt. Sô !uông dât xôi môn thâp hôn dôi chdng. Dôi chdng không cd Hed. Itïông dât 
xôi môn gân gâp 3 lân công thde "Hed.là Côt khi + Dda gâp hôn 2 làn so vôi công 
thdc "co' Vertiver + co' Paspallum + Dda " và câc công thdc khâc. Nông dân thich bâng 
hàng rào cây bui da tâc dung, vùa dùng co' cho chân nuôi câ, bô, heo... vùa chông xôi 
môn tôt. 

Nâng cao nâng hic công dông trong qua-in Iÿ clic loi cây màu, h ong thiïc 
nhâm ciii tiên quan hê siin xuât và an ninh lûo'bg thûc: 

1. Nc?ng cao /lcing lüc công c!Ông trong nghiên clin, sân xucut và khuvên nông liia, 
ngd, sc1n, cric bai clûii d(và rau th)ng qua ccic l p huai/t: 

+ Tâp huân vé sân xuât trâng trot câc loai cây trông 

+ Tâp huân vé bâo vê thtic vât cho cây trông 

+ Tâp huân vé sil dung sân tu'ôi cho chân nuôi (û chua) 

2. Dào tao khuvên nông ça sâ 

Nhâm tao dôi ngû nông côt trong quà trinh chuyén giao tiên bô kÿ thuât cho công 
dông. Càc công viêc cu thé và kêt qua': 

+ C ü 2 nguôi di hoc ngân han vé trông trot và bâo vê tln.ïc vât, 

+ Dào tao 5 ngLiôi làm công tàc chon giông cây trâng, 

+ Dào tao 4 kÿ thuât viên làm công tâc khuyên nông vé câc linh vgc trông trot. 

3. HGi nghi clùcr bd clcinh -ici ccic kit quoi thr nghiêm và sâii xucit 

+ Hôi nghi dâu bô dé dânh giâ thi nghiêm vé giông lia, kÿ thuât châm sdc bdn 
phân, mô hinh trinh dién giông Ida moi cd 47 ngùôi tham gia. 

+ Hôi nghi dâu bà dânh giâ câc thi nghiêm vé giông san, vé kÿ thuât canh tâc 
trên dât dôc chông xôi môn, trông xen sân vdi cây ho d u gôm 56 ngüôi tham gia. 

4. Tô' chic tham quais hoc tçrp 

Tô chdc cho 25 hô ô xâ Hông Ha di tham quan, hoc tâp mô hinh canh tâc bèn 
vông trên dât dôc ô xà A Ngo, Hông Bâc huyên A Lùdi. Tâp huân câch làm dùông dông 
mdc (Contourline) và hàng rào cây bui (Hedgerows) chông xôi môn cho sân. 
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5. ANH HUONG CUA CAC HOAT DONC CAN THIEP DÊN SAN XUAT, KINH 
TÊ VÀ DÔI SÔNG XÂ HÔI CÛA CÔNG DÔNG NGUOI DAN HONG HA 

5.1. Ành huô'ng dên su da dang cây trông va nâng cao sàn phâm nông 
nghiêp 

- Dà dua giông moi TH30 vào thay cho giông lùa cû và làm tâng nâng suât 2 lân 
so voi trtioc d6. 

- Nông dân dà biét trông ngô dé chông doi lùc giàp hat. 
- Dâu do hiên nay duoc xem là luông thüc không kém phân quan trong và co mât 

thtiông xuyên trong bûa ân hàng ngày cûa ngüôi dân ô dây. Câc loai dâu dtigc trông 
thuân hoâc trông xen vào sari dê tâng thu nhip. 

Rau xanh dtiôc dua vào cô câu bûa ân làm gia'm bot stic ép cûa nhûng thâng 
thiéu hiông thuc trâm trong vit ca'i thiên bûa ân. 

Câc giông sân co nâng suât cao dugc ngtïôi dân ltïa chon dem trông. Sân btidc 
dâu dâ trô thành hàng Ma và dtioc sii dung vào câc muc dich khâc nhau tuÿ vào dièu 
kiên cûa moi gia dinh ( dé ân, dé chân nuôi). 

5.2. Tâng khà nâng tu quàn Iÿ cây trong, tài nguyên dât và phàt trién sân 
xuât cûa công dông 

Giông lia TH30, sân KM98-1, dâu do, ngô Bio-seed ...dtiôc lan truyén toi nhiéu 
nhà và ngày môt nhiéu hôn trong công dông Hông Ha. Do là btïoc dôt phâ dâu tiên 
trong viêc tti qua'n lÿ cây trông và âp dung kÿ thuât canh tâc moi vào sân xuât nhti sii 
dung phân hûu cd ( phân chuông) két hqp phân hoâ hoc. Dùng phân bon cho lia, sân dà 
dude âp dung và lan rông trong dia bàn Hông Ha, kêt qua' là làm nâng suât lia, sân tâng 
lên rô rêt. 

5.3. dnh hu6ng câc hoat dông can thiêp sàn xuât dên môi Iiên kêt câc tô 
choc khâc cô cùng quan tâm 

Du ân dà làm câu nôi câc cd quan cùng quan tâm dén lînh vtic ba'o vê tài nguyên 
thiên nhiên trên dia bàn xà nhti Chi cuc dinh canh dinh cti, câc cô quan lâm nghiêp, 
nông nghiêp, y te, vân hoâ và câc to chic pliât trién công dông. Câc cô quan này dâ 
cùng nhau chia se và gia'i quyét câc vân de mà câc bên cùng quan tâm. 

5.4. dnh huâng câc hoat dông can thiêp sàn xuât dên khia canh xâ hôi 

Câc hoat dông cûa dü ân dà làm thay doi môt sô tâp quân trüoc dây cûa ngtïôi dân 
Hông Ha nhti thay doi tâp quân canh tâc (gieo sa lia, bon phân...), thay doi quan niêm 
giâi quyét thiéu doi (không chi bang con düông nti(jng rây mà co thé giâi quyét bâng 
nhiéu con dtïông khâc nhau). Dti ân côn nâng cao nâng ltic cho ngtiôi dân trong viêc âp 
dung câc kÿ thuât mdi nhu kÿ thuât gieo thâng, kÿ thuât sii dung phân bon, kÿ thuât bâo 
ve dât trong canh tâc. Ngoài ra côn tao ra nhûng thay dôi co lqi trong phân công gioi 
nhu gia'm thôi gian cûa nguôi phu ni trong môt sô hoat dông gieo cây hia, làm co'... 
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NGHIÊN CÙU THLIC TRANG VÀ DÊ MÂT CÀC GIAI PHÀP 
PHÀT TRIËN NUÔI CÀ TAI XÂ HÔNG HA, HUYÊN A LU'ÔI, 

TÎNH THÜA THIÊN - HUÊ 

Nguyî%zz Phi Nain 

1. GIÔI THIÊU CHUNG 

Xà Hông Ha, huyên A Lüôi cô diên tich khoâng 18.950ha, là môt vùng dat dôi, cô 
dia hinh phûc ta p. Dây là môt trong 21 xâ cula huyên A Lüôi, tinh Thùa Thiên - Hué. 
Vùng này bi ânh hüông nâng ne cûa chat dôc hôa hoc trong giai doan chien tranh chông 
Mÿ. Xà nàm trong vùng dàu nguôn cûa sông B. Chinh vi tri chien lüoc và tam quan 
trong cûa vùng dâu nguôn dà làm cho chinh quyen câc cap chi ÿ dan. Môt vài dü ân 
phât trién qui mô nhô (ké câ trong nuôc và nüôc ngoài) dà düoc thüc hiên tai dây nhâm 
làm ôn dinh và dan nâng cao mdc sông cho ngüôi dân. Câc nhôm ngüôi sông ô dây gôm 
c6 câc dân tôc Katu, Pacô, Tàôi, và Pahy là nhûng ngüôi bân xd. 

Két qua dieu tra thifc trang vé dieu kiên tù nhiên và kinh te - xà hôi, tai dia bàn xà 
Hong Ha nàm 1998-1999 cho thây cuoc sang cûa ngüôi dân ô dây dang gap rat nhiêu 
kh6 khân, thiéu thon. Ngüôi dân chu' yéu sông nhô vào viêc khai thâc nguôn loi tù tài 
nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, do tôc dô tâng dân sô quâ nhanh, nguôn tài nguyên thiên 
nhiên không phai là vô tân, nên dôi sông cûa ngüôi dân ô dây ngày càng kh6 khân, dông 
thôi nguôn loi tü nhiên cûng vi thé mà ngày càng can kiên gây ânh hüông lôn dên môi 
truông sinh thâi. 

De gôp phàn tàng mdc sông cûa ngüôi dân trong khu vlic và thông qua d6 g6p 
phân han ché stï khai thâc nguôn loi ttï nhiên quâ mdc,viêc nghiên cdu dàu tü cho phàt 
trién san xuât là viêc làm không thé thiéu và dông vai trô nhtt môt giâi phâp lâu dài. 
Phât tri-en chân nuôi câ là môt hoat dông trong câc hoat dông nghiên cdu và sân xuat dô. 

Qua két qu'a dieu tra chûng tôi nhân thay xâ Hông Ha c6 dieu kiên khâ thuan loi 
dé phât trién chân nuôi câ 6 qui mô hô gia dinh, nhâm gôp phân làm tâng chat luông bûa 
ân hàng ngày cho ngüôi dân. Câc nguôn nuôc tü chay (nhô hê thông ông dân) và nguôn 
thûc ân tü nhiên (rau, cô, phu phâm nông nghiêp và câc loai thifc vât khâc nhau...) là 
dieu kiên thuân loi cho viêc phât trién dôi Wong câ tram co, câ ro phi. Tuy nhiên, vôi dia 
hinh phûc tap, nhiêu dôi nûi, dô dôc lôn, lai nâm trong khu vtïc nhiêt dôi giô mùa nên 
thüông xuyên bi thiên tai de doa, bên canh dô trinh dô dân tri cûa ngüôi dân dia phuông 
quâ thap cûng dà gây ra nhûng han chê nhât dinh cho viêc chuyen giao kÿ thuât và pliât 
triên sân mat. 

Trudc nhûng thuân loi và khd khân dô, de phât triên chân nuôi câ tai dia phuiong, 
duoc su hô tro cûa du ân "Nghiên cihu quân lÿ nguôn tài nguyên thiên nhiên dzi'a vào 
công dông" tù dàu nâm 1999 dén thâng 4 nâm 2001 chûng tôi dâ tien hành thüc hiên dé 
tài: "Nbhiêzz cita thu'c trong vit czic giûi pluie phzit triên nuôi cri tai xü Hcirza Ha, 
huyên A Liù i, tizzh Thùa Thiên - Hué". 
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2. MUC TIÊU NGHIÊN CL U 

2.1. Muc tiêu chung 

Thông qua câc giâi phâp vê phât trién chân nuôi câ, câi thiên bûa ân hàng ngày, 

tâng thu nhâp cho ngtiôi dân dia phtiông và tù dô gôp phàn môt câch hüu hiêu nhât vào 

viêc quân lÿ tài nguyên vùng dôi nui. 

2.2. Câc muc tiêu cu thé 

Hiéu dtigc thtic trang nghê nuôi c à tai dia phtiông, xâc dinh nhiing thuân loi, 

nhiïng khô khân, và nhûng van dê càn giâi quyêt. 

Nâm vüng sü biên dông cita câc yéu tô môi trtiông tti nhiên 1àm cô s Ô cho viêc 

dé xuàt câc biên phâp kÿ thuât vê sau. 

Tùng buôc thâm dô và dua ra câc giâi phâp kÿ thuât thich hop. 

Xây dtïng câc mô hinh chân nuôi câ, thông qua dô dàn tùng buôc nâng cao 

trinh dô cûa ngtiôi dân trong 17nh vtic sân xult này. 

3. NÔI DUNG VÀ CÂC PHUONG PHÂP NGHIÊN Cl1U 

3.1. Nôi dung nghiên cru 

Diêu tra hiên trang nghê nuôi câ, tim ra nhüng thuân loi, khô khân, và nhiing 

van dé càn giâi quyêt. 

Tim hiéu sui biên dông cûa câc yêu tô môi truông (nhu câc yéu tô thûy lÿ, thûy 

hôa, thûy sinh vât, thôi tiêt, khi hâu,...) ânh htiông dên hoat dông sân xuât nuôi 

câ. 

Xâc dinh nguôn và khâ nâng cung cap thûc ân tti nhiên và sti biên dông cûa nô 

nhâm chu dông dé ra câc biên phâp giâi quyêt thuc ân cho nuôi câ sau này. 

Xâc dinh câc giâi phâp kÿ thuât phù hop cho viêc trién nuôi câ tai dia 

phtiông. 

Dau tu xây dung mô hinh và chuyen giao kÿ thuât làm co so nhân rông cho 

câc hô khâc trong công dông. 

3.2. Phuong phàp nghiên ciru 

3.2.1. Dia diê%ni thu'c hiên 

Câc nôi dung nghiên ci u dtîoc tiên hành trên cal 5 thôn cûa xâ Hông Ha. 

3.2.2. Thôi n ian: Tù dàu nâm 1999 dên thâng 4/200 1. 
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3.2.3. Phuuonzg phrip nghiên et u 

Thuc trang nuôi câ, sô ludng và diên tich ao nuôi câ duôc thüc hiên thông qua 
phuông phâp diéu tra trùc tiép vdi sit tham gia huông dan cûa cân bô dia 
phuong. Bên canh dô, câc thông tin liên quan côn duôc thuc hiên thông qua 
câc cuôc phông van chinh thüc và không chinh thûc vôi câc hô nông dân nhàm 
dé xâc dinh nhûng thuân loi và nhûng khd khàn cûng nhtt câc van dé cân giâi 
quyét sau này. 

Câc yéu tô môi truông cûa ao nuôi câ và chat lucjng nudc tti nhiên duôc do bôi 
câc dung cu chuyên ngành. Viêc theo dôi câc yêu tô môi truông duôc thtic hiên 
hàng tuàn. Sô liêu duôc ghi chép lai dé làm cd sô dânh gia ânh huông dên viêc 
nuôi. 

Xâc dinh nguôn cung cap thtic ân tit nhiên chûng tôi dâ tin hành khao sât toàn 
xâ trong thôi gian môt nâm dé biêt duoc thành phàn câc loai thùc ân hf nhiên, 
diên tich vit sân ltiông cûa ttïng loai, cûng nhtt sü biên dông cûa câc loai dô 
qua câc thâng trong nâm. Câc sô liêu thu thâp duôc sè duoc xif lÿ theo phuong 
phâp thông kê ton hoc. 

Xâc dinh nâng suât và sân lùcjng câ nuôi: Trong quâ trinh nuôi câ, câc hô gia 
dinh ghi chép dây dû lugng câ tha vào, sô câ bi chêt vit hàng thâng kiém tra tôc 
dô tâng truông cûa cà. Nâng suât và sân lüông câ duôc theo dôi theo tùng ao 
thông qua nguôi dân trac tiêp nuôi và cô sû kiém tra cûa cân bô kÿ thuât hiên 
truông. 

Viêc xâc dinh câc giâi phâp kÿ thuât düdc xâc dinh dua trên câc tài liêu 
chuyên ngành. Tuy nhiên ô dây chûng tôi không sti dung phuong phâp âp dit, 
yêu càu nguôi dân thüc hiên mà chi gdi câc biên phâp sau dô nguôi dân tti 
xâc dinh càc hinh thtic vit biên phâp nuôi phù hop vdi hoàn cânh riêng cûa 
tùng hô. Trên cd sô nhûng két qua' xâc dinh kÿ thuât nuôi câ mà nguôi dân dâ 
Itta chon, nhôm nghiên ctiu sê tô chüc tâp huan và hüdng dan kÿ thuât, sau dd 
trong quà trinh thüc hiên sê kiém tra và hüdng da-^n cu thé cho tùng hô. 

Viêc lua chop câc hô tham gia trong nhdm quan tâm duôc data trên tinh thàn tti 
nguyên, không âp dât. Tuy nhiên do sô luông hô cd nhu càu nuôi câ rat ldn, dti 
ân không thé dâu tuf cho tat câ câc hô, vi vty cân thiêt phi cd su lua chop cho 
nhûng hô tham gia ban dâu. Tiêu chuan cho nhûng hô tham gia ban dau gôm: 

- Dai diên duôc cho câc thành phan câc hô trong xâ. 

- Cd luc luong lao dông. 

- Cd sir ham thich dâc biêt trong nuôi câ. 

- Cd diên tich ao nuôi. 
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4. KÊT QUA THUC HIÊN 

4.1. Thuc trong nuôi câ â xâ Hông Ha dâu nâm 1999 

Ngay sau khi xâc dinh dtigc nhu câu cûa ngùôi dân dia phùông vê phât trinn chân 

nuôi câ, chting tôi dà tién hành môt sô nghiên ciiu c6 bân vê câc diêu kiên tu nhiên - xà 

hôi, thùc trang tinh hinh nuôi câ cûa dia phuong dé tù dô tim ra nhûng thuân loi, khô 

khan làr cd sô dtia ra câc giài phâp thich hop cho su phât trinn sau này. Két qu'a cu thé 

düçc trinh bày trong bâng 57. 

Bâng 57. Thitc trong nuôi câ d câc thôn trong xâ Hông Ha nâm 1998 

STT Thôn 

Sô hô 
nuôi 

Sô 
Iuong 

ao nuôi 
(cài) 

Tông 
diên tich 

(m2) 

Diên tich 

trung binh 
1 ao 

(m2/ao) 

Nâng suât 
(kg/m2) 

Sàn Iuong 

hàng nàm 

(kg/nâm) 

1 Con Tom 12 16 4950 300 0,07± 0,03 0350 

2 PaHy(') 2 2 500 250 - - 

3 Con Sâm 7 9 2850 316 0,1±0,06 300 

4 PoRing 8 12 2400 200 0,16±0,09 390 

5 Arom 5 7 2000 285 0,05±0,04 100 

6 Tông 34 46 12.700 276 0,09±0,05 1.200 

Ghi chù:(*) Nhûng ao môi dào nhung chua nuôi cà. 

Tù bâng trên cho chting tôi môt sô nhân xét sau: 

- Ngay tù khi du ân chüa tham gia ngtiôi dân dia phùông do nhu câu phât trinn cûa 

minh dà tu phât dâu tu dào 46 ao dd nuôi câ vdi tdng diên tich là 12.700m2. Diéu này 

cho thây cô su quan tâm cûa ngtiôi dân dén linh vuc s'an xuât này. 

- Do diéu kiên vé dia hinh và khâ nâng dâu tu nên hâu hét câc ao do ngtiôi dân tu 

xây düng cô diên tich khâ nhô (tù 200 - 316m2/ao và trung binh là 276m2/ao). Diên tich 

ao nhù vây là phù hçp vdi khâ nâng dâu tu và quân lÿ cûa câc nông hô. 

Nâng suât nuôi câ ô xà Hông Ha chi dat trung binh 0,09±0,05kg/m2, dây là mtic 

quâ thâp so vôi câc khu vuc khâc trong nudc. Bên canh dô nâng suât giûa câc hô trong 

thôn và giita câc thôn khâc nhau cô sif chênh lêch rât ldn. Diéu này chting tô hidu biét và 

kinh nghiêm nuôi câ cûa câc nông dân ô dây cô su khâc biêt nhau rât lôn. 

Két qua' thu duc qua câc lân diêu tra khâo sât và câc sô liêu trinh bày â bâng trên 

cho thây cô thd phât trinn chân nuôi câ tai xà Hông Ha. Tuy nhiên, nuôi câ â Hông Ha 

cô môt sô diéu kiên thuân loi và nhûng khô khân sau: 
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* Thuunz loi: 

Ngüôi dân cd nhu càu thuc sù phât trién nuôi câ nhâm câi thiên bûâ ân hàng 
ngày (dieu dô thé hiên qua so ao nuôi và diên tich ao câ hiên cd). 

- Thông qua câc hoat dông nuôi câ nguôi dân dâ thu nhân dugc nhûng kinh 
nghiêm nhât dinh tao dieu kiên thuân loi cho viêc phô biên kÿ thuât sau này. 

Nguài dân dia phuông cd thôi quen sit dung câ nuôi vào trong bûa ân hàng ngày 
cûa gia dinh ho. Viêc hinh thành thôi quen này dâ tao dieu kiên cho sit phât trién nuôi câ 
sau này ben vûng hôn. 

* Kht; khân: 

Kiên thtic cûa ngùôi dân vé kÿ thuât nuôi câ côn rât han ché, chinh vi vây ho 
chua biêt sit dung hêt nhûng tiem nâng sân cd cûa dia phuong cho viêc nuôi câ. 

- Nàng suât câ nuôi là quâ thâp. Nhiéu ao nuôi câ tuy dà cd nhûng dàu tu lôn dé 
dào ao nhung lai thiéu von de mua câ giông và câc chi phi khâc nên không thé tô chûc 
nuôi dtiôc. 

- Do dia hinh phûc tap, dô dôc lôn nên công tac quân lÿ sân phâm là rat khô khân, 
dàc biêt vào mùa mua lû. 

4.2. Su biên dông cûa câc yéu tô môi truông ao nuôi câ à Hông Ha 

Câc yéu tô môi truông c(5 bân thuông ânh huông dén hoat dông sân xuât nuôi câ 
dà dttôc chûng tôi theo dôi thuông xuyên trong câc nâm thttc hiên du ân. Si bien dông 
cûa chûng thé hiên qua,bâng 58. 

Bâng 58. Biên dông cûa môt sô yêu tô môi truông trong câc ao nuôi câ 

STT Yeu tô theo dôi Min. Max. Trung binh 

1 PH 5,3 7,2 6,8±0,2 

2 Luang nuôc trac dôi trong ao ngày dêm 
(% thé tfch nudc) 

10 40 20±8,0 

3 Hàm luong Oxy hôa tan (mg/I) 1,5 8,0 3,5±1,2 

4 Nhiêt dô (°C) 15 27 22±4,2 

5 Dô duc (Turbidity) (cm) 20 60 32±6,8 

Qua bâng két qua' bién dông môt sô yéu tô môi truông nêu trên chûng tôi cd môt 
so nhân xét sau: 

Stt chênh lêch giû câc giâ tri cuic dai và cuc tiêu cûa câc yéu tô môi truông là rat 
ldn. Di-eu này se co' nhûng ânh huông nhât dinh dén hoat dông song và bât moi cûa câ. 
Tuy nhiên nêu xét vé giâ tri trung binh cûa câc yéu tô thi hâu hét chûng dèu nâm trong 
nguông cd thé chiu dung duoc. 
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- Chi so pH cûa môt sô ao nuôi rat thap, và hâu he-t nhùng ao này nguôn cung cap 

nudc chu yéu là nuôc ngâm. Tuy nhiên rat nhiéu hô côn lai lay ntidc tù hê thông ông dân 

tù câc con sông suôi nhô nên dô pH khâ dam bâo vit cô thé dua vào nuôi câ rat tôt. 

- Cûng tuông ttt nhu dôi vdi pH, hàm hiông Oxy hôa tan trong nuôc ô nhùng ao su 

dung ntfdc mach ngâm thuông rat thap (1,5-2,Omg/1). Trong khi dô nhûng ao dùng 

nguôn nudc tti chay tù câc sông suôi luôn c6 hàm luông Oxy hôa tan cao, tù 3,5 - 8,0 

mg/1. Diêu này chûng tô dé phât trinn nuôi câ thi nên sâ dung câc ao cd nguôn nùôc 

trong sach lay tù câc con sông suôi. 

- Nhiêt dô cûng là yéu tô quan trong trong nuôi câ. Tuy nhiên bién dông nhiêt dô 

nuôc ô câc ao déu nain trong khoâng thich hop cûa nhùng loài câ dang duoc nuôi phô 
bién hiên nay. 

Dô duc cûa nuôc cô bién dông ldn trong câc ao và sti bién dông này tuong tù nhù 
bién dông cûa yéu tô pH vit Oxy hôa tan (DO). 

Tù nhùng két qua theo dôi vé bién dông cûa câc yéu tô môi truông chûng tôi dà 
tim duôc dinh hudng xây dùng biên phâp kÿ thuât cho nuôi câ cûa xà Hông Ha nhùng 
nain vê sau. 

4.3. Nguôn thuc ân tu nhiên cho nuôi câ 

Truôc thùc trang vôn dàu tu cûa nguôi dân dia phuông cô han, chûng tôi thay cân 
thiét phâi h a chon dôi tugng nuôi thich hop nhàm giâm bôt chi phi vit loi dung nguôn 
loi thùc ân tù nhiên làm tâng hiêu qua' kinh té. Vi vây viêc nghiên cdu vé nguôn và sti 
bién dông thdc ân tu nhiên tai dia bàn là rat cân thiét. Két qu'a diéu tra chûng tôi dâ xâc 
dinh duôc 9 loai thuc ân khâc nhau cd thé duôc su dung dé nuôi câ tram col và câ rô phi. 
Thành phàn, sân luông, vit su bién dông cûa chûng qua câc thâng trong nàm duôc trinh 
bày trong bâng 59 vit sd dô 14. 

Bâng 59. Nguôn thtic ân tif nhiên cho nuôi câ tai Hông Ha 

STT Loai thùc àn Diên tich (ha) Nâng suât 

(tân/ha) 

Sàn Iuong 

(tan/nâm) 

1 Là và ré sân(') 60-70 4-5 240-350 

2 Là và thân chuôi(') 10 10-20 100-200 

3 Là và thân ngô(*) 10 1-2 10-20 

4 Là và thân chuoi rùng 20-30 10-15 200-300 

5 Là cûa càc loai cây ho dâu 3 1,5 4,5 

6 Rau cô càc loai 100 2-3 200-300 

7 Là non côa lau làch 300-500 0,7-1,0 200-400 

8 Càm gao 26 0,2-0,3 6-7 

9 Bôt bâp 10 0,8-1,0 8-10 

Ghi chû: (*) là nhüng loai thùc àn cô già tri và sân luong cao trong nuôi cà 
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Sd ds 14. Bién dông sân lùang thuuc dn tù nhiên cho cci qua cric thcing trong nain 

Qua bâng 59 và sô do 14 cho thay: 

Sân lùdng cûa câc loai cây cô làm thtic àn cho câ là rat lôn (>1000 tan / nàm). 
Néu vôi hê sô thuc ân (Food conversion ratio - FCR) cho câ tram co' là 38/1 thi khi sit 
dung het lùdng thtic ân này de nuôi câ tram co' co thé sân xuat dttdc môt lùdng câ toi 
thie-u là 25 tan/nâm. 

- Trong sô càc loai thûc ân ttt nhiên thl lâ, thân và vo' cul sân; là thân cây chuôi và 
là thân bâp là c6 sân lttgng cao nhat và chiém vi tri quan trong trong viêc phât tri^en nuôi 
câ sau này. 

Tuy nhiên, lùông thtic ân tù nhiên không phân bô déu trong nâm mà chûng c6 sù 
bien dông khâ lôn. Qua dieu tra chûng tôi nhân thay lùdng thûc ân tâp trung nhiéu vào 
nhitng thâng mùa mua, khi c6 dieu kiên thuân loi cho càc loai cây cô phât trién. Vào 
mùa khô (tù thàng 5 den thâng 8) cây co' kém phât trién. Trùôc thùc trang này ngùôi 
nuôi cà cari phi chu de c6 biên phâp chu dông trong viêc tim kiêm nguôn thûc ân bd 
sung. 

4.4. Xàc dinh càc giâi phàp kinh té và kÿ thuât 

Qua dieu tra thttc te, trên cd sô ÿ kién cûa nguôi sân xuat, tham khâo câc tài liêu 
chuyên môn nh6m nghiên cdu dâ de xuat và thiic hiên môt sô giâi phàp kinh te kÿ thuât 
sau: 

Nâng cao trinh dô kÿ thuât cûa ngttôi sân xuat thông qua câc buôi tâp huan kÿ 
thuât và tham quan hoc hôi ô câc cd sô khâc de trao dôi kinh nghiêrn. 

Dàu ttt von và kÿ thuât nhâm câi thiên chat lüdng cua câc ao nuôi câ. 
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Xây dtfng mang lioi cung cap câ giông và câi thiên chat liông dàn câ giông tai 

dia phiông. 

Tô chic và hinh thành nhom nuôi câ gôm nhûng hô quan tâm và co nhu càu 
cho viêc phât trién nghê moi này. 

Hô trd va cung cap môt phân vôn dé ngidi dân co dieu kiên dâu tu cho sân 
mat. Hinh thành nhom tin dung, tao thiîc quân lÿ vôn tôt hôn. 

Ah 9. Ccrc loai c,zv co' lùnz thû'c titi cho cci 

4.5. Mât sô kêt quà dâ dat du'oc trong viêc phât triên chân nuôi cà ô xâ 
Hông Ha giai doan 1999-2001 

4.5.1. Diên biên tinte hinh nuôi czi trong 3 nain tlzt«c hiên clzfcin (1999-2001) 

Anh hiông cûa trân lû cuôi nàm 1999 dà dé lai nhûng hâu qua nâng ne và lâu dài. 

Vi vây mà nhûng mut tiêu de ra vè nâng suit câ nuôi và câc biên phâp kÿ thuât nuôi câ 

chia diôc thtic hiên môt câch dây dû. Tuy nhiên, thông qua câc chi sô phât trién vè sô 

hô tham gia, sô ligng ao và diên tich mât nioc ao nuôi chûng ta cd thé hinh dung diôc 
nhiing tâc dông cûa dti ân dên câc hoat dông này. 

Biing 60. Biên dong vê sô hô, sô ao nuôi và diên tich qua 3 nâm thzi'c hiên 

STT Chi tiêu 
Nàm hoat dông 

1999 2000 2001 

1 Sô hô tham gia (hô) 34 19 52 

2 Sô Iugng ao (câi) 46 28 72 

3 Tông diên tich (m2) 12.700 5.880 12.900 

4 Diên tich trung binh ao (m2/ao) 276,08 210 179,6 
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Bâng 60 cho thây: 

- Sô higng câc hô tham gia nuôi câ và sô ao câ cd su biên dông rât ldn. Sô ltiong 
này giâm rât nhièu vào nâm 2000. Nguyên nhân cûa su suy giâm này là do ânh htïdng 
cuit dot lû thâng 11/1999. Nâm 2001 sô hô tham gia nuôi câ lai tâng lên rat cao, tâng 
152% so vdi nâm dâu thtic hiên du ân vit tâng 273,6% so vôi nâm 2000. Su biên dông 
này thé hiên su quan tâm cûa ngtiôi dân dôi vôi nuôi câ là rât ldn. 

Sô hhông câc ao nuôi câ tâng quâ nhanh vào nâm 2001 cho thây mâc dù ngùôi 
dân rat quan tâm dên nuôi câ, dàu tti công stic và vât chât dào ao nuôi nhtïng ho lai chtia 
hiêu rang viêc tâng sô lùông ao, diên tich ao (môt sô hô cd tù 3-4 ao câ) không phi ]tic 
nào cûng dông nghia vdi viêc tâng sân hiông câ nuôi. Hôn niia nuôi câ d dây chu yêu là 
nuôi trong ao ntïdc chây, nguôn thtic ân chu dông dtiôc cung câp bdi con ngtiôi, vi vây 
chi cân nhûng ao nhd, mât dô nuôi dày sè cho hiêu qua' ldn hôn. 

- Tông diên tich ao nuôi giiia nâm thti nhât vit nâm thd ba không chênh lêch nhièu 
nhung qui mô cûa ao thi cd sti sai khâc. Ô nâm thti ba diên tich trung binh cua 1 ao nhd 
hôn nhiêu so nâm thd nhât. Diêu này phù hop vdi dièu kiên tu nhiên cua dia phùông và 
biên phâp kÿ thuât nuôi câ ntidc chây. 

4.5.2. Nting suit và sain lt4lig cri nuôi qua cdc nain 

Sau 3 nâm thüc hiên du ân nâng suât và sân ltiong câ nuôi dà cd su gia tâng dâng 
ké. Ô dây do ânh htiâng cua con lû cuôi nâm 1999 nên chdng tôi chi tông hop dtiôc kêt 
qua nuôi câ 10 thâng cua nâm 1999 và nâm 2001 (nâm 2000 tâc dông lû lut). Kêt qu'a 
thu dtiôc trinh bày trong bang 6 1. 

Bâng 61. Nâng suât và sân Iûo°ng câ nâm 1999 và 2001 

STT Nâm thuc hiên Tông diên tich ao 

(m2) 

Sân lugng 

(kg) 

Nâng suât 

(kg/m2) 

1 1999 12.700 1.200 0,098 

2 2001 12.900 4.515 0,35 

Chênh lêch (2-1) 200 3.315 0,252 

Kêt qu'a bâng 61 cho thây: 

- Mâc dù cd nhûng tâc dông hêt suc to ldn cua trân lû cuôi nâm 1999 nhtïng sân 
ltiong câ nuôi nâm 2001 dà tâng lên rât nhièu so vdi giai doan,trùdc lû (tâng cao hôn 
3.315kg). 

Nâng suât câ nuôi trung binh d nâm 2001 côn d mtic thâp (0,35kg/m-) vit thap 
hôn nhièu so vdi muc du kiên dé ra trong dinh htiông khi bât dàu thuc hiên du ân (dtï 
kiên lkg/m-). Tuy nhiên môt sô hô nuôi câ gidi, cd dàu tti tôt vân cho nâng suât khâ cao 
(0,8-0,9kg/m2) nhù hô ông Trân Minh Xuông vit hô ông Quÿnh Âu. 
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Viêc tâp huân kÿ thuât dâ duôc thuc hiên cho câc hô trong xâ nhung nhièu gia 

dinh do thiéu vôn dâu tu dé mua câ giông nên vân sü dung giông câ dia phuông (tu dé 

trong ao) nên câ cô toc dô tâng truông rât châm, nâng suât hâu nhu không duic câi thiên 

so vdi giai doan chua cô tâc dông cûa du ân (hô ông Kôn Thûc, Kon Phân,...). 

4.5.3. Nhi ng két quâ khdc 

Bên canh nhûng hoat dông sân suât trong thôi gian thùc hiên giai doan II cûa du 

ân nhôm nghiên cûu nuôi câ cûng dà tién hành trién khai môt sô câc nôi dung hoat dông 

khâc. Câc hoat dông này dâ trô giûp cho câc nông hô kién thûc trong sân xuât. Cu thé 

câc hoat dông và két qua dô là: 

1. Tâp huân kÿ thuât: Trong 3 nâm thuc hiên du ân nh6m nghiên cûu dâ choc duôc 5 

buôi tâp huân và chuyén giao kÿ thuât vé nuôi câ cho nguôi nông dân. D6 là: 

3 buôi tâp huân kÿ thuât vé nuôi câ thit. 

1 buôi tâp huân vé kÿ thuât uông nuôi câ giông. 

1 buôi thâo luân dûc rùt kinh nghiêm nuôi câ giûa câc nông hô và nguôi nuôi câ 

giôi phô bién kÿ thuât nuôi cà cho câc hô khâc trong công dông. 

2. Xây dung mô hinh trinh diên: Dà xây dung duôc hai mô hinh trinh diên là nhûng hô 

nuôi câ giôi tai dia phuông. Thông qua mô hinh này nguôi dân c6 thé truc tiêp dên 

thâm quan và hoc tâp. 

3. Tô choc và hinh thành câc cô sâ dich vu cung câp câ giông, thdc ân và thuôc phông 
ngùa dich bênh ngay tai dia phuông. 

4. Dâu tu tri giûp vôn và xây dung nhôm tin dung theo hinh thûc vôn vay quay vông 
nhâm mô rông su tri giùp cho câc hô huông lôi. Vào thôi kÿ dàu sô hô huông lôi tù 
nguon tri giûp vôn chi là 10 nguôi nhung sau 3 nâm dâ tâng lên hôn 20 hô. 

5. Viêc nuôi câ dà câi thiên bisa ân hàng ngày cûa nguôi dân ô dây. Bên canh viêc cung 
câp thuc phâm cho giai dinh, câ côn duic nguôi dân si dung nhu là hàng h6a dé trao 

doi. 

5. KÊT LUÂN VÀ DÊ NGHI 

5.1. Két luân 

- Hoat dông chân nuôi câ dâ duôc tô chitc và thtic hiên theo dung ké hoach dé ra 

va dà thu duic nhûng két qua' ro- rang. 

- Hoat dông trô giûp vôn tù du ân dà giùp dô cho nhièu hô gia dinh dàu tu phât 
trién sân xuât n6i chung và chân nuôi câ nôi riêng. Dâc biêt giai doan sau lû lut cuôi 
nâm 1999. 

Si quan tâm cûa nguôi dân trong hoat dông chân nuôi câ ngày môt gia tâng. 
Diéu d6 thé hiên rô rêt qua sô hô, sô ao, và diên tich ao nuôi câ ngày môt tâng. 
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Hâu hêt câ nuôi dioc ngùôi dân siu dung vào bila ân hàng ngày cûa gia dinh. Nhu 
vây phât triên chân nuôi câ dà dông môt vai trô thiêt thtic trong viêc cai thiên cuôc sông 
cûa ngùôi dân và gôp phân gin tiêp bâo vê nguôn tài nguyên thiên nhiên. 

5.2. De nghi 

- Cân cô câc biên phâp cân thiêt dé md rông câc kêt qua thu dùoc cho câc hô khâc 
trong công dông. 

Nhu câu vôn cho viêc phât triên nuôi câ cûa ngttôi dân là rât lôn. Vi vây du ân 
càn cô nhûng tâc dông vdi chinh quyên dia phüâng, câc tô chdc và câc nguôn tài trô 
khâc de gidp ngüôi dân cô thé vay ditôc vôn phât triên nuôi câ. 

- Cân cô nhûng nghiên cdu tim kiêm và md rông thi trùông gidp ngùôi dân cô thé 
tiêu thu san phâm thuân lôi. 
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THU'C TRANG VÀ GIAI PHÀP PHÀT TRI EN KINH TÊ NÔNG 

HÔ THEO HU'ÔNG BAO VÊ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ô XÂ 
HONG HA, HUYÊN A LU'ÔI THÔI Kl( 1998 - 2000 

P.GS. T.S. Hong Heu Hôa 
Trdn Minh Tri 

1. MÔ DÂU 

1.1. Tinh câp thiêt cûa vân dé nghiên cru 

Trong st phât trién chung cria xà hôi, kinh te hô dông môt vai trô quan trong, vùa 

là muc tiêu vira là dông lùc cûa su phât trién. Kinh tê hô ô vùng cao côn cd nghia to 

ldn trong viêc quan lÿ, bâo vê tài nguyên thiên nhiên. Hoat dông san xuât nông hô ô 

vùng cao cd thé dan tdi sti suy thoâi nghiêm trong nguôn tài nguyên thiên nhiên néu nhu 
khai thâc rùng bùa bâi hay dôt nu ing rây nhung cûng cd thé làm giàu nhing nguôn tài 

nguyên này theo huông phât trién bên vùng nhu trông rùng. 

Hong Ha là môt xâ mien nui, thuân nông, kinh te hô lai càng giû môt vi tri quan 
trong trong dôi sông kinh te -xâ hôi cria dia phuông. Trong thôi gian qua, cùng vdi sti 

phât trién chung cûa tinh, cria câ nuôc, dông thôi nhô cd su tâc dông cûa nhiéu chuông 
trinh, du ân, trong dd cd dtu ân Quan lÿ tài nguyên vùng dôi nûi cûa truông Dai hoc 

Nông lâm Hué, dôi sông kinh te cria câc nông hô duôc cai thiên vè nhièu mât: nâng h c 

sn xuât tien bô, thu nhâp tâng, cô cu sân xuât chuyén dich theo huông tich clic v.v... 
Tuy nhiên, kinh tê nông hô ô Hông Ha van côn nhièu van de cari quan tâm nghiên cliu 

girii quyét, dô là thu nhâp cria câc nông hô tuy tâng trong thôi gia qua nhung vé giâ tri 

tuyêt dôi van ô mdc rât thâp, phuông thtic san xuât cd thay dôi nhung côn lac hâu, thi 

truàng chua phât trinn... 

Phât trién kinh tê nông hô ô Hông Ha côn là dôi tugng tâc dông quan trong cria 

nhièu chinh sâch, chuông trinh, dti ân 6 dây, trong d6 cd Dg ân quan lÿ tài nguyên vùng 
dôi nûi duôc thtuc hiên tù nâm 1998. Vi vây viêc nghiên cùu "Thùc trong va giâi phcip 
phât trién kinh té nông hô theo hudng bâo vê tài nguyên thiên nhiên à Hông Ha trong 
thdi kÿ 1998 -2000" co y nghia quan trong cho viêc phât trinn chung cûa dia phuông, 
dông thôi là cô sô tham khrio trong quâ trinh dàu tu cûa câc chuông trinh, du ân ô Hong 
Ha. Hôn nïta, phât trién kinh té nông hô dûng huông, theo quan diém ben vùng se gdp 
Ahan brio vê tài nguyên môi truông, nâng cao dôi sông cûa nhân dân dia phuông. 

1.2. Muc tiêu nghiên cùu 

Phân ânh duôc thùc trang kinh'té nông hô ô xà Hông Ha vê câc mât nâng hic 

san xuât, mâc thu nhâp, cô câu thu nhâp, cô câu chi tiêu. 
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So sânh sti bien dông vê câc mât nêu trên trong thôi kÿ 1998 -2000, dàc biêt 
chû tdi sit tâc dông cûa dit àn quân lÿ tài nguyên thiên nhiên dua vào công 
dông. 

Nhûng dâc diém trong sân xuât, chi tiêu, gifla câc nhôm hô và loai hô. 

Nhïtng bài hoc trong phât trinn kinh te hô ô Hông Ha: 

1.3. Nôi dung nghiên cru 
Nghiên cûu nàng htc sân xuât và su bien dôi nâng le sân xuât cûa câc nông hô 
trong thôi kÿ 1998 - 2000. 

Nghiên cûu tinh hinh sân xuât, thu nhâp và su chuyên dich cd câu giâ tri sân xuât, 
thu nhâp cûa câc nông hô ô Hông Ha trong thôi kÿ 1998 -2000. Trong dd chu trong 
phân tich chi phi, thu nhâp cûa câc ngành sân xuât, giûa câc loai hinh canh tâc, giiba câc 
nhôm hô. 

1.4. Phu'ong phàp và câc chi tiêu SL dung nghiên cuu 

* Dé dat daac nhùng niyc tiêu nêu trên chiing tôi sû môt sô phu'ang phcrp sait: 

+ Phudng phâp dieu tra thon mâu nhâm thu thâp sô liêu tù nguôi dân dia phüông; 
tien hành dieu tra 60 hô trong tông sô 187 hô (1998) cûa toàn xâ và dieu tra lai vào nàrn 
2000 de nghiên ctiu thuc te và xâc dinh sù bien dông; 

+ Phudng phâp chuyên gia: tham khâo kién cûa câc nhà quân lÿ dia phudng, câc 
nhà quân lÿ câc chuông trinh dti ân, câc nhà nghiên cûu; 

+ Phudng phâp phân tô de tiép cân muc tiêu duôi câc gôc dô khâc nhau. Dôi tugng 
nghiên cûu dudc phân tô theo 2 tiêu thtic chinh dô là phân theo dân tôc và phân theo thu 
nhâp. Dôi vdi nhitng nhdm phân theo thu nhâp gôm cd: hô khâ, hô trung binh, hô nghèo 
và hô dôi vdi nhüng tiêu chi cu thé nhu sau: 

a) Ho khd : - VA / khâu / thâng > 75.000 dông. 

Hô cd vôn dâu tu vào sân xuât. 

- Hô cd lao dông và bièt câch làm àn. 

- Hô cd thu nhâp tù bên ngoài (ludng). 

b) Ho trung binh:- VA / khâu / thâng tù 50.000 dèn 75.000 dông. 

- Hô cd dôi song tam on dinh. 

- Thiéu àn nhung chua gay gât. 

- Thiéu vôn. 

c) Ho nghèo : - VA / khâu / thâng tù 25.000 den 50.000 dông. 

- Diên tich canh tâc it, ké hoach sân xuât china thé hiên rô. 

- Thiéu vôn dé dàu tu vào sân xuât. 
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- Thiéu ân nhièu thâng trong nâm. 

d) Ho dôi . - VA / khâu / thàng < 25.000 dông. 

- Thiéu ân rât nhièu thâng trong nâm. 

- Không cô ké hoach sân xuât, không dâm vay von cûa Nhà nunc. 

- Hoàn cânh dâc biêt neo don già câ, thiéu lao dông, con dông 

và côn nhô, hay gâp rûi ro... 

Viêc phân loai nhti trên là cân cd vào tinh hinh cu thé cûa dia phtiong, nhâm phân 

tich, dânh giâ thtic trang va xu htiong phât trién kinh té hô môt câch chinh xâc, chi tiét 

trong pham vi xà Hông Ha. 

+ Phtiông phâp so sânh dé dtia ra nhûng két luân bien chdng và khoa hoc. 

* Hê thông cric chi tiêai nghiên chu. 

+ Giâ tri sân xuât (GO); 

+ Chi phi trung gian (IC); 

+ Giâ tri gia tâng (VA); 

+ Chi tiêu hiêu suât chi phi trung gian (VA/IC); 

+ Câc chi tiêu vê su dung dit. 

Ngoài ra, nghiên cdu côn su dung môt sô chi tiêu tông hop khâc nhù co câu thu 

nhâp, cd câu sân xuât, co câu chi tiêu... 

2. KHÂI QUÂT DÂC DIÊM TU NHIÊN KINH TÊ - XÂ HOI CÛA XÂ HÔNG HA 

2.1. Dâc diém tu nhiên 

Hong Ha là môt xà min nùi nain câch thành phô Hué 50km vê phia Tây, câch 

huyên ly huyên A Ltioi 20km vê phia Dông, thuôc vùng dâu nguôn sông Bô, dia hinh 

phdc tap, bi chia cât bôi nhièu ndi cao và khe suôi, làm han chê toi dièu kiên giao thông, 

thông tin liên lac và sân xuât. Thôi tiêt ô Hông Ha cd hai mùa rô rêt, mùa nâng tù thàng 

2 dên thâng 8, mùa mua tù thâng 9 dên thâng 1 nâm sau vit thtiông xây ra lû lut. Dây là 

vùng chuyén tiép cûa khi hâu dông bang ven biên vit vùng khi hâu mièn nui cao. 

Diên tich tg nhiên cûa xà Hông Ha là 14.110 ha, chu' yêu là da-t dôc, do-'i nûi. Diên 

tich dât nông nghiêp chi chiém 0,78% tông diên tich dât tù nhiên cûa toàn xà, dât chüa 

sû dung chiém toi 53,8%, trong do cô 1,53% cô khâ nâng nông nghiêp vit da sô cô khâ 

nâng sân xuât lâm nghiêp. 

2.2. flâc diém kinh té xâ hâi 

Hông Ha gôm 5 thôn, co 187 hô vdi lion 1190 nhân khâu (nâm 1998), chu' yêu là 

ngtiôi dân tôc thiéu sô nhù Kotu, Tàôi (Pacô, Pahy), chiêm 95% tông dân sô, trinh dô 

dân tri thâp. San xuât trtioc dây chu yêu là du canh du cul nay dâ chuyén sang dinh canh 

dinh cil nhüng canh tâc van côn mang tinh tti tdc tu cap, kÿ thuât canh tâc lac hâu, phu 
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thuôc nhièu vào thiên nhiên, thu nhâp thâp, không on dinh, dôi sang gâp nhièu kh6 
khân. Giao thông, thông tin liên lac côn nhièu han chê, dâc biêt là giao thông giùa câc 
cum dân cil vit giûa câc cum dân cil vdi vùng sa'n xuat. 

Tuy nhiên, nhô cd sti;tâc dông cûa câc chi oing trinh, dtt ân mà môt sô linh vtic dà 
dttôc dàu tu vit cd nhûng kêt qua' dâng khich lê, nhât là trong câc linh vtic diên, dtiông, 
trttông, tram, sa hô nghèo ddi dâ gia'm dâng ké trong thôi gian qua, tâp quân vit kÿ thuât 
canh tâc dâ cd nhièu thay dôi tièn bô. 

Mâc dù dang gâp khô khân vè nhièu mât nhùng Hông Ha cûng cd nhûng thé manh 
riêng, dô là cd diên tich dat dai rông ldn chùa dùôc khai thâc hêt kha' nâng cho sân xuat, 
cd quac lô 49 chay xuyên qua xà thuân loi cho viêc giao htu vân hôa kinh té vôi thi tran 
A Ltidi và thành phô Huê. 

3. KINH TÊ NÔNG HÔ Ô HÔNG HA TRONG THÔI K'' 1998-2000 

3.1. Nâng hic sân xuât cûa câc nông hô 

Qua dièu tra 60 hô dai diên cho câc nhôm dân tôc và câc loai hô khâ, trung binh, 
nghèo, dôi â Hông Ha vào nâm 1998 vit nâm 2000 cho thây: 

+ Lao dông binh quân cûa câc nông hô mâc dù cd xu httdng tâng lên nhùng không 
dâng ké (2,9 lao dông/hô nâm 1998 lên 3 lao dông/hô nâm 2000). Tÿ lê ngtiôi ân theo 
trên lao dông ldn (2,5). Hô khâ cd sô lao dông nhièu nhât và giâm dan theo thtt titi hô 
trung binh, hô nghèo, và hô dôi. Dièu này chting tô nguôn lüc lao dông là rat quan trong 
trong phât trinn sân xuât dôi vdi môt dia phttông cd trinh dô sân xuât côn kém phât trinn. 

+ TÙ lieu sân xuât dà tâng lên dâng kê (tâng 9,8%) trong thôi kÿ 1998 - 2000. Tuy 
nhiên xét vè giâ tri tuyêt dai thl con a côn rât nhô, binh quân chi 1.060 ngàn dông/hô. 
Trong dô chu' yêu là câc dung cu thô sô nhù dao, rùa, gui, avin, cày bùa vit môt sô trâu 
bô, mây xât ô câc hô khâ, trung binh. Dièu dâng chzi f ô dôy là loai hô dôi cc mtic trong 
bi ta liêu sân xuât rât th4p chi 86.000d/hô kém hàng choc làn so vdi hô khâ. Mât khcic, 
tôc dô tâng gici tri tu liêu sân xuât cûa ho lai rtît chnm trong khi loai hô khâ lai tcïng 
nhanh. Chfnh de y cûng là nôt trong nhùng nguyên nhân làin cho ho chùa thoât khôi 
ca'nh nghèo dôi. 

+ Vôn sân xuât: dai vdi bit con nông dân ô Hông Ha vôn sân xuât chu yêu là vôn 
vay. Trong dd chu yêu là vay không lài tù câc chitông trinh, du ân. Binh quân moi hô 
nâm 1998 là 1.201 ngàn dông va giâm xuông côn 932 ngàn dông nâm 2000. Môt nghich 
lÿ là sô higng vay cûa hô khâ, trung binh thi tàng làn lùôt là 42% vit 11 % trong khi câc 
hô nghèo ddi thi lai giâm xâp xi 70%. Nguyên nhân là do câc hô nghèo ddi không dâm 
vay vôn vi vay không bit dé sân xuât câi gi. Mât khâc môt sô chuông trinh du ân 
thttàng chùa gân vdi muc dich xda dôi giâm nghèo nên ngai cho câc hô nghèo dôi vay, 
vi so ho khô cd kha' nâng tra' nô dting han. 
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Bâng 62. Biên dông vê nâng Ii!c sân xuât cûa câc hô diêu tra thôi kÿ 1998 - 2000 

Chi tiêu Lao dông b/q 
(lao dông) 

Giâ tri TLSX 
(1000d) 

Vôn vay 
(1000°) 

9 /00 
98/00 

Nhô m hô 1998 2000 1998 2000 8 1998 2000 

1. Khâ 3,37 3,00 1.506 1.716 114 1.042 1481 142 

2. T. binh 3,08 3,16 950 1053 111 1.135 1263 111 

3. Nghèo 2,64 2,71 920 966 105 1.411 434 0,31 

4. Dôi 2,10 2,18 80 86 106 1.057 280 0,27 

Binh quân 2,9 3,00 964 1.060 169.2 1.201 932 0,77 

Nguôn: Sô //êu diéu tra cûa du ân nâm 1998 và 2000 

+ Dât dai: Là vùng nông nghiêp, dât dai dôi vôi câc nông hô cric kÿ quan trong. 

(O bang 63 cho thây dât dai cûa câc nông hô tàng lên dâng ké. Dâc biêt là diên tich 

hoa màu, lia can. Nguyên nhân là môt phàn do nhân dân thay dôi tâp quân canh tâc 

ntiông rây, dây nhanh vông quay su dung dât, khai hoang phuc hôa. Nhting chu yéu là 

do khai hoang mci rông diên tich tù sit hô trô cûa Chuông trinh dinh canh dinh cil và do 

viêc chuyén môt sô diên tich dât trông mia sang cây trông khâc khi cây mia ngùng san 

xuât. Tù dô cd thé rit ra nhân xét: 

Bâng 63: Tinh hinh sri dung và biên dông dât nông nghiêp cûa nông hô ' Hông Ha 

thôi kÿ 1998 - 2000 
DVT: m2 

Phân td càc 
nông hô 1998 

Lùa can Lùa nuôc 

2000 
'00/98 

1998 
(±) 

1. Khâ 

2. Trung binh 

3. Nghèo 

4. flôi 

Binh quân 

2000 

869 

1021 

'00/98 

(±) 

661 
. . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . . . . . 

816 

589 

400 

672 

1998 

606 

Màu 

2000 

1426 

2225 

1526 

650 

1652 

'00/98 

(±) 

451 
. . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . 

522 

1046 

1998 

133 

194 

80 

116 

136 

Ao ho' 

'00 

256 

302 

226 

0 

'00/98 

(±) 

146 

-116 

241 105 

Nguôn: sd // u dièu tra côa du àn nàm 1998 và 2000 

- Thi nhât: Càc hô cô thu nhâp khâ hôn thtfông cô diên tich dât su dung nhiêu hôn 

so câc nhôm hô khâc. Khuynh htiông này dung vdi câ diên tich dât nông nghiêp và diên 

tich dât lâm nghiêp. Dâc biêt trong thôi kÿ 1998-2000, diên tich lia nUdc và ao ho cua 

câc hô dôi bi giâm, nguyên nhân là do hâu qua cua trân 1ut nàm 1999 dà xôi trôi và vùi 
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lâp môt sô diên tich ao ho cu'a câc nông hô nhung nhitng hô ddi ho không du' dièu kiên 
dé khâc phuc nhûng tôn thât do trân lut gây ra. Dièu này chiing tô, tâc dông cûa thiên 
tai, câc bât loi cûa ngoai cânh ânh huông tdi câc hô dôi nghiêm trong hôn câc loai hô 
khâc, dôi hôi càn cd sù hô trô tù bên ngoài môt câch phù hôp. 

Thd hai: Diên tich trông hia can gia tâng tuông dôi ldn. Nhung do nâng suât 
thâp nên sân luong lia van chua dâp ring duôc nhu câu luông thttc cûa Hông Ha. 

- Thti ba: Khâ nâng md rông diên tich dât dai cûa câc hô ddi là rât han ché. 
Không nhûng thé mà dât dai cûa ho côn cd thé bi thu hep do thiên tai. 

Xét theo câc nhdm hô thi diên tlch dât nông nghiêp binh quân giâm dan tù nhdm 
hô khâ, trung binh dén nghèo, ddi. Nhât là câc loai dât trông hoa màu. Nhu vây, dât dai 
co quan hê chât ché vdi thu nhâp cûa nông hô. 

3.2. Tinh hinh sàn xua-t và co câu sân xuât cûa câc nông hô trong thôl kÿ 
1998-2000 

3.2.1. Tinh hinh bien dông co'câu sain xuât cûa tait nông hô tÏ Hông Hq 
Dudi tâc dông cûa câc chuông trinh, dti ân, dàc biêt trong dd cd du ân "Quân iÿ tài 

nguyên vi/ng dôi mii" dà làm cho tinh hinh sii dung nguôn hic nhât là tài nguyên thiên 
nhiên cd nhièu thay dôi. Dan tdi giâ tri và cô câu sân xuât, thu nhâp cria nguôi dân cûng 
thay dôi theo. 

Giâ tri sân xuât (GO) cûa câc hô nghiên cdu dà tàng tù 5.021 ngàn dông nàm 1998 
lên 7.946 ngàn dông nàm 2000 (tâng 57%), cci câu và bién dông cûa nô dugc thé hiên ô 
bang 64. 

Qua bang 64 cho thây tÿ trong GO cria sân xuât lâm nghiêp giâm tù 28,3% nâm 
1998 xuông 13,4% nàm 2000. Nguyên nhân chu' yéu là do câc hoat dông khai thâc rang 
giâm xuông và trông rùng dung lai trong thôi kÿ châm sdc chua mang lai thu nhâp cho 
câc nông hô. 

+ T' trong GO sân xuât nông nghiêp tâng tù 51,2% nâm 1998 lên 64,6% nâm 
2000. Dièu này chiing tô nguôi dân dà cd sit thay dôi vé nhân thtic chii trong phât trinn 
sân xuât nông nghiêp theo huung thâm canh (sti dung giông mdi, phân bdn, phông trù 
dich bênh...). 

+ Câc hoat dông sân xuât ngành nghè dich vu châm thay dôi, thi truông nông sân 
kém phât trién, buôn bân côn han chê mâc dù cd vi tri giao thông thuân loi vdi quôc lô 
49 chay qua xà. 

+ Quy luât chung là câc hô nghèo ddi cd tÿ lê GO tù lâm nghiêp nhièu hôn hô 
trung binh, khâ và nguôc lai, hô khâ và trung binh cd t' lê GO tù nông nghiêp lôn hôn. 
Dièu này cho thây câc hô dôi nghèo côn difa vào khai thâc câc sân phâm tù rùng là chi 
yéu mà chua chii trong vào sân xuât nông nghiêp. 
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+ Dôi vôi câc nh6m dân tôc thl ngtiôi Kinh hoat dông chu' yêu là ngành nghê dich 
vu (chiém 76,7% giâ tri GO cu'a ho), trong khi dé câc hoat dông này cu'a dông bào dân 
tôc thiéu sô rât thâp. Tuy nhiên, dà c6 nhiêu bién dông tich cc tù 0% nâm 1998 và dâ 
tâng lên chiém 6,5% dôi vdi dân tôc Katu, 0,28% dôi viii dân tôc Pacô và 12% dôi vdi 
dân tôc Pahy bang câc hoat dông nhù dan lât (gùi) dé bân trong dia phtidng và bân vê 
xuôi. 

Bâng 64. Cor câu giâ tri sân xuât (GO) cûa câc nhôm hô và loai hô nâm 1998 và 2000 

DVT: % 

Phân tô 
Nông nghiêp Lâm nghiêp 

Ngành nghé 

dich vu 
Thu khàc 

càc nông hô 1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 

1. Theo loai hô 

a. Khà 50,80 56,35 18,10 10,61 23,50 21,38 7,60 11,66 

b. Trung binh 52,80 70,6 30,80 14,83 6,29 5,70 10,20 8,87 

c. Nghèo 50,10 68,89 37,70 15,14 0,00 1,99 12,20 14,00 

d. Dôi 44,00 52,63 44,50 30,62 0,00 0,00 11,50 16,75 

2. Theo nhôm dân tôc 

a. Katu 56,10 70,81 31,70 11,55 0,00 6,55 12,20 11,09 

b. Paco 57,20 76,78 31,40 11,30 0,00 0,28 11,40 11,64 

c. Tà ôi 56,00 49,87 34,40 31,51 0,00 0,00 10,60 16,82 

d. Pahy 57,50 45,42 34,00 33,36 0,00 12,00 8,50 9,22 

e. Kinh 14,80 11,21 3,00 9,92 82,20 76,71 0,00 2,16 

Trung binh 51,20 64,63 28,30 13,4 10,40 11,22 10,10 10,75 

Nguôn: Si! liêu dieu tra ci a du àn mâm 1998 và 2000 

3.2.2. Bién dông thu nh(ip và co'cdu thu nhfip cûa cric nông hâ thô'i kÿ 1998 - 2000 

3.2.2.1. Biên dông thu nhnp và cu câu thu nhâp theo nhôm dân tôc 

Qua bâng 65 cho thây: VA cûa câc hô ngttôi Kinh là cao nhât, binh quân 8,6 triêu 
dông/hô vào nâm 2000, tiép theo là câc dân tôc Pahy và Katu Mn htôt là 7,3 và 7 triêu 
dông, thâp nhât là dân tôc Tàôi. Nguyên nhân là cd st khâc biêt vé diêu kiên sân xuât 
cûng nhit tâp quân sân xuât giita câc dân tôc. Nguôi Kinh thu nhâp chu' yéu là tù hoat 
dông ngành nghê dich vu (75%) trong khi dé nguôi Tàôi là không c6 thu nhâp tù hoat 
dông này. Mât khâc, do dâc diém cûa dia phùông là câc dân tôc sang theo tùng thôn là 
chinh mà dièu kiên dât dai giûa câc thôn cûng không giang nhau. Dât dai cu'a ngùôi 
Tàôi it hôn nhiêu so vdi câc dân tôc khâc. Xét cô câu giiia câc ngành sân xuât thi ngtuôi 
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Katu và Paco c6 thu nhâp tù nông nghiêp là chu yéu chiém hôn 70% thu nhâp côn ngùôi 

Pahy và Tàôi thi thu nhâp tù lâm nghiêp chié ̂m tÿ trong ldn (33%). Dâc biêt là trong khi 

con sô này cûa câc dân tôc Katu và Pacô dâ giâm tttông ring tù 31,6% vit 31,2% nâm 

1998 xuông côn 11,6% và 11,1% nâm 2000 thi câc dân tôc Taôi vit Pahy hàu nhtt van 

gia nguyên. 

Nhiing phân tich ô trên cho thày: càn khuyén khich bà con câc dân tôc thiéu sô 

tham gia vào câc hoat dông ngành nghé dich vu nhù dan lât, buôn bân; càn cd sti quan 

tâm hôn niia dôi vdi dông bào Tàôi nhât là trong viêc phât trién nông nghiêp. 

3.2.2.2. Thu nhcrp và cd cfu thu nhcrp theo loai hô 

Bâng 65 cûng cho thây giûa câc bai hô dôi, nghèo, trung binh, khâ cd mtic chênh 

lêch thu nhâp rat Idn. Loai hô dôi thu nhâp binh quân môt nâm chi 1.874.000 dông, côn 

hô khâ là 9.493.000 dông (gâp hôn 5 làn hô dôi). Hon thé niia nguy cô phân hda giàu 
nghèo ngày càng cao, biéu hiên ô tôc dô tâng thu nhâp trong thôi kÿ 1998 - 2000 cûa 

câc hô khâ là 17,9%, hô trung binh là 49,9% và hô dôi chi 7,8%. Xét vé cô càu thu nhâp 

thi nhin chung cô câu thu nhâp tù nông nghiêp là ldn nhàt và cd xu httdng tâng nhanh tù 

53% nâm 1998 lên 66,6% nâm 2000. Trong dd loai hô dôi cd tÿ trong thâp nhât (chi 

52,9%), thu nhâp cûa ho van côn dtïa vào khai thâc rùng và môt phàn tttông dôi ldn ti 
câc khoân ho trô tù bên ngoài, chu yéu là cûa chinh phû, cûa câc dtt ân vit môt phân cula 

chinh ngùôi dân trong thôn ban, khoân này chiém tdi 10% nâm 1998 và tâng lên 16% 

nàm 2000. Dièu này cho thây mdc sông cûa ho vùa thàp lai vùa bàp bênh. 

Cô the kêt luân rang, không nhi ng cô sit chênh lêch l6n vê thu nhâp 
giû'a câc Loai hô mà si( chênh lêch này côn c6 chiêu htf6ng gia tâng. Si! tâc 
dông cûa câc chtiong trinh di.f ân rât W n nhu'ng nhôm hô dôi nghèo chia 
ânh hû'o°ng it. Diêu này dôi hôi cân cd stf tiêp tac nghiên ctiu và quan tâm 
han dôi vôl câc hô cô thu nhâp thâp. 

3.2.2.3. Bién dông thit nhcrp và cor ccru thu nhcpp theo ngành sdn xucrt 

Thu nhâp cûa ngùôi dân Hông Ha chu yéu data vào nông nghiêp và lâm nghiêp. 

Trong thôi kÿ 1998 - 2000 thu nhâp cûa câc hô dâ cd bién chuyén ldn, môt phàn ldn là 

do két qua tâc dông cûa câc chttông trinh dù ân dang dttôc thttc hiên ô dia bàn. Cu thé 

trong 3 nâm 1998 - 2000, VA binh quân hô dâ tâng 58,6% trong dd ngành nông nghiêp 

tâng 99%, lâm nghiêp giâm 27,5% và ngành nghé dich vu tàng 70%. Dièu này chting tô 

ngùôi dân dà quan tâm hôn dén sân xuât nông nghiêp, dtta giông cây, con mdi vào sân 

xuât vdi sù httdng dan gitip dô cûa câc chttông trinh dtt ân, trong d6 dâng chti nhât là 

Dg ân quan lÿ tài nguyên vùng dôi nùi cûa trùông Dai hoc Nông lâm Hué. Du ân dà 

cung cap giông lda mdi cho môt sô bà con ô dây. Tù nhûng hô ban dàu, dén nay giông 

lùa mdi dà dén vdi dai da sô câc nông hô ô Hông H'a' gôp phàn nâng cao nâng suât lda 

nüdc cho toàn xà. Ngoài giông lua mdi, dtt ân côn hô trd vé mât kÿ thuât trông lda, trong 

màu, kÿ thuât nuôi lôn, nuôi câ..., nhûng hoat dông này dà gdp phàn làm thay dôi 
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phùông thtic sân xuat, tâng thu nhâp cho ngùôi dân. Dôi vôi sân xuat lâm nghiêp, 
chuyén tù hoat dông khai thâc rang sang trông, châm sôc vit bâo vê riing theo câc 
chuông trinh dtt ân. Tuy nhiên, trên thtic té hoat dông trông vit châm sôc rang van chùa 
mang lai thu nhâp ôn dinh cho câc hô gia dinh â dia phtiông. 

Tù bâng 65 côn cho thay, thu nhâp cûa câc nông hô tù ngành nghê dich vu là rat 
thap, mâc dù ô dây cd thé phât trién nghê dan lât, nhat là câc dung cu cûa ngtiôi thiéu sô 
nhù gai. Nguyên nhân vân là chùa hinh thành dùôc thi truông câ bên ngoài lân tai ch ô. 

Thu nhâp tù câc ngành sân mat giùâ câc loai hô cûng không giông nhau. Hô khâ, 
trung binh cd thu nhâp tù nông nghiêp và dich vu cao, tôc dô tâng nhanh. Chinh vi vây 
ma tÿ trong thu nhâp cûa câc ngành này ngày càng gia tâng. Trong khi dd, hô dôi thu 
nhâp tù câc ngành này vùa it vê giâ tri tuyêt dôi, vùa thap vê tÿ trong. 

Bâng 66. Biên dông c(f câu thu nhâp da câc dân tôc thôri kÿ 1998 - 2000 

DVT: % 

% theo càc ngành nghé 

Chi tiêu 

phân loai hô 
Nông nghiêp Lâm nghiêp 

Ngành nghé 
dich vu 

Thu khàc 

1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 

1. Katu 57,6 73,2 31,6 11,6 0,0 5,2 10,8 10,0 

2. Paco 58,7 78,3 31,2 11,2 0,0 0,2 10,1 10,3 

3. Tà ôi 57,6 53,8 33,3 31,6 0,0 0,0 9,1 14,6 

4. Pahy 59,3 42,9 33,7 32,5 0,0 99,4 7,0 5,2 

5. Kinh 15,8 12,1 3,5 10,6 80,7 75,3 0,0 2,0 

Binh quân 53,0 66,6 28,4 13,0 9,6 10,3 9,0 10,9 

Nguôn: Sc liêu diéu tra cûa du àn mâm 1998 và 2000 

Nhti dà phân tich ô trên, thu nhâp cûa ngtïôi dân Hông Ha chu yêu dtïa vào nông 
nghiêp. Sân xuat nông nghiêp dà mang lai thu nhâp 66,6%, trong dô trông trot chiêm toi 
hôn 60% vit chân nuôi chiêm gân 30% trong tông sô này. Tuy nhiên ngành chân nuôi 
phât trinn không dêu giüa câc loai hô, thap nhat là câc hô dôi, binh quân chi 151.000 

dông/hô vào nâm 2000. Bên canh dô loai hô trung binh vit nghèo cd nhiing dau hiêu khâ 

quan trong viêc phât trién chân nuôi. VA tù chân nuôi cûa câc hô trung binh nâm 1998 

là 743.000 dông vit dâ tâng lên 2.062.000 dông vào nain 2000 tdc tâng gin gap 3 lin, vit 

câc hô nghèo tù 391.000 dông nâm 1998 lên 1.002.000 dông nâm 2000. Kêt qu'a này là 

nhô vào môt phin rat lôn sù diu tù cûa dti ân Quan lÿ tài nguyên vùng dôi ntli thông 
qua viêc diu tuf lcjn giông, câ giông, htiông dan kÿ thuât, cung cap thuôc thti y tai hàng 
chuc hô nông dân ô dia phùông. Diêu này cûng cho thay trién vong phât trién chân nuôi 
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nhât là nuôi Idn, nuôi gia câm, nuôi câ (dôi vdi nhûng hôi c6 dieu kiên ao hô) và ké câ 

chân nuôi dai gia stic ô Hông Ha là rut ldn. 

Tuy nhiên, môt ngành sân xuut cuc kÿ quan trong dôi voi kinh tê hô ô Hông Ha 

là ngành trông trot. N6 chiêm toi hôn 40% thu nhâp cua câc hô, chiia difng nhiêu 

phuông thtic canh tâc dâc biêt, liên quan nhiêu dén viêc si dung tài nguyên thiên nhiên 

và côn chia dung trong d6 rait nhiêu dâc diém vân hôa cûa dia phuông cari duôc quan 

tâm nghiên ctiu. 

3.2.2.4. Thu và hiêu quai sain xudit cûa ccic loai hinh canh tcic 

Khâc vdi vùng dông bang, câc hinh thtic canh tâc â Hông Ha côn lac hâu nhung 

cûng rut da dang, phong phù. Cd thé tain chia thành 3 dang chinh là canh taie vUôn, canh 

tâc nuông rây, vit canh tâc lia nudc. Két quai và hiêu qua sain xuut theo dang phân loai 

nhu trên duôc thé hiên ô bâng 66. Cûng nhu nhung thu nhâp khâc thu nhâp tù trông trot 

theo câc loai hinh canh tâc cûng cd su phân hda manh giûa câc loi hô tù hô khâ dén hô 

nghèo. Dôi vdi loai hinh canh tâc ltia nunc tuy không phâi là loai hinh sain xuât truyên 

thông nhung cd vi tri quan trong trong sain xuât trông trot ndi riêng và trong sân xuât ndi 

chung ô dia phuông, dai sain xuât ra phân ldn luông thuc "choit Itidng cao" dôi vdi bà con 

ô Hông Ha. Tuy thé giâ tri côn chua ldn, binh quân chi mang lai 578.000 dông thu nhâp 

moi hô vào nâm 1998 và dà tâng lên 1.088.000 dông nâm 2000 (tâng 85,4%). Quay trô 

lai vdi van de nguôn luc sân xuât dai dugc phân tich ô phân trudc, cho thây diên tich lûa 

nunc cûa câc nông hô trong thài kÿ này chi tâng 9%, dieu này chting tô trong thôi kÿ 

1998-2000 thu nhâp tù h a tàng rait nhanh mà chu' yéu nhà vào tâng nâng suât. Cd duôc 

két quai trên là nhà trong nhûng nâm qua Hông Ha dai nhân duôc su quan tâm giùp dô 

cûa câc chuông trinh, du ân, cûa chinh quyén dia phuông dé phât trién lùa nudc thông 

qua viêc dâu tu giông, kÿ thuât, cô sô ha tâng nhât là thûy lôi. Xét theo câc loai hô thi hô 

nghèo tâng nhanh nhât (126%) và hô trung binh 71%, hô khâ 33% vit hô dôi chi 1,9%. 

Dieu này chung tô viêc tâc dông vé kÿ thuât mdi dôi vdi hô ddi dang gâp khô khân và 

hiêu quai chi-fa cao cân tiép tuc nghiên ciiu. 

Do dâc diém dia bàn cu trti nên dut vuàn cûa bà con nông dân ô Hông Ha rut ldn 

vit duôc sit dung da dang nhu trông chuôi, trông rau, trong sari, trông ngô, dâu câc loai, 

cây ân quai, nuôi câ nhung nhin chung van dang trong tinh trang " sân cây gi trông côy 

clô" mà chua cd ké hoach sit dung triêt dé dut vüàn dé sain xuut nhung cây cd giâ tri kinh 

te cao. Chinh vi vây mà thu nhâp tù loai hinh sain xuât này côn thup (chi 347.000 dông 

vào nàm 2000 vdi tôc dô tâng truông châm nhât). 

Môt loai hinh canh tâc khâc mang tinh dâc trung cûa vùng dôi nui noi chung và 

cua Hông Ha noi riêng dang ddng môt vi tri quan trong trong dài sông nông hô và cd 

ânh hhông rut ldn dén câc tài nguyên khâc nhu nudc, rùng ... dd là canh tâc nuông rây. 

Thdi quen cûa dông bào câc dân tôc trong canh tâc nuông rây là không dùng dén phân 

bon (nhât là phân hitu cd) trong khi dd câc loai cây trông rait cân dô mùn. Dé giâi quyét 

duôc mâu thuân dd dông bào dà dua vào su tao mùn cûa cây coi bâng câch không canh 
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tâc liên tuc cô dinh trên môt dâm dit. Thông thuông môt gia dinh, bao giô cûng cô tù 3- 
4 rây dé quay vông. Khi dâm rây thd nhit bi bac màu, dông bào sé bol hoâ và chuyén 
sang canh tâc 6 dâm thd hai. Sau 3-4 nâm, nhiêu nhit là 5-6 nàm dàm rây thd hai bi bac 
màu, dông bào chuyén sang dâm rây thd ba dé canh tâc sau dô vông lai dàm rây dàu 
tiên. Nhûng nâm gàn dây do nhi ng quy dinh hành chinh, stt tâc dông vè kÿ thuât (kÿ 
thuât trông xen, giông lûa mdi, giông sân mdi) nên vông quay cita chu kÿ bô hoâ dtïdc 
dây nhanh hdn. Hinh thdc canh tâc này dà mang lai cho câc nông hô binh quân moi nâm 
1.760.000 dông, gâp 1,7 làn so vdi lûa nUdc và gâp gàn 5 lin so vdi canh tàc vtlôn và 
chiêm 54% trong cd ciu VA cita ngành trông trot. 

Ba"ng 67. Thu nhâp và hiêu qua" sain xuât cûa câc loai hinh canh tâc 

1998 2000 
S o 

Chi tiê 
VA VA sành 

u 
SL cc 

VA/IC 
SL CC 

VA/IC VA 

(1000d) (%) 
(làn) (1000x) 

O 

(I -an) 
(%) 

( M 
1. Hô khâ 

1. Lûa 956 33,5 30,6 1275 33,2 29,8 133,4 
2. Rây 1527 52,0 55,9 2020 52,6 57,2 132,3 
3. Vuàn 456 15,5 16,6 545 14,2 13,0 119,5 

Il. Hô trung binh 

1. Lûa 686 33,8 28,3 1174 34,6 26,9 171,1 
2. Rây 1089 53,6 51,9 1845 54,4 62,1 169,4 
3. Vuàn 255 12,6 13,5 373 11,0 11,0 146,3 

III. Hô nghèo 

1. Lia 368 33,5 23,0 835 32,7 23,1 226,9 
2. Rây 368 58,1 49,1 1520 59,6 66,2 238,2 
3. Vuôn 93 8,4 11,3 199 7,8 10,7 213,9 

IV. Hô clôi 

1. Lûa 212 32,1 20,2 216 23,2 21,6 101,9 
2. Rây 388 58,8 45,1 401 60,1 68,9 103,4 
3. Vuàn 60 9,1 10,0 51 7,6 9,5 85,0 

* Binh quân 

1. Lûa 587 33,2 27,3 1088 33,2 27,6 185,4 
2. Rây 956 54,2 52,0 1760 54,2 61,0 184,1 
3. Vuàn 222 12,6 14,0 374 12,6 11,7 168,5 

Nguôn: So liëu diéu tra cûa du àn nâm 1998 và 2000 
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Xét vé hiêu qu'a sii dung chi phi trung gian thâp nhât là canh tâc vùdn 11,7 lân sau 

dô là canh tâc lia 27 lân và caô nhât là canh tâc nùdng rày 61 làn. Nhin chung chi sô 

này cô xu hùông tàng dan tü nh6m hô khâ dèn nhôm hô dôi. Dây cûng là nguyên nhân 

làm cho hoat dông canh tâc ntidng rày van dtigc tièp tu.c phât trién. Qua dây cho thây chi 

phi câc nông hô dâu tu vào sân xuât trông trot là rat thâp, phu thuôc nhièu vào thiên 

nhiên nhât là dôi vdi câc nhôm hô nghèo d6i và dôi vdi hinh thtic canh tâc ntiông rây. 

Khâc vôi nhûng kêt luân vê hiêu quâ sain xuât trong câc ngành sân xuât 

khâc, chi tiêu VA/IC càng 16"n thi càng tôt nhifng trong truiông hop kinh té hô a 

Hông Ha chi tiêu này rat Iôn nhuing nô lai cho thây muîc dô dan tu' trong sain 

xuât rât thâp, trinh dû sân xuât côn lac hâu, phu thuôc nhiêu vào thiên nhiên. 

Tuy mang lai giâ tri thu nhâp cao cho câc nông hô nhung canh tâc ntiông rây dà 

ânh hùông không nhô vé mât môi trùông: 

- Viêc canh tâc nùdng rày co truyèn ô Hông Ha dâ gây ra tinh trang x6i môn và 

nfa trôi dât dai. 

- Mât khâc, do quyen si dung dât dai chtia dtigc xâc lâp ro rang nên rat khô kiem 

soât diên tich ntidng rày cüa câc nông hô. Diên tich nt(ông rày càng gia tâng nghia là tài 

nguyên rùng và dât ring càng suy giâm (ké câ nguôn ntiôc). 

3.3. Bien dông car câu chi tiêu cûa câc nhôm hô và Ioai hô thôi kÿ 1998-2000 

Cd câu chi tiêu cûa câc nông hô o Hông Ha dùâc thé hiên d bang 68. Nghiên ciu 
van dé này ching tôi rit ra môt sô két luân nhu sau: 

+ Câc hô chi cho ân uông là lôn nhât. Tuy dâ giâm tù 71,2% nâm 1998 xuông côn 

63,3% nàm 2000 nhting cd câu này thé hiên mic sông cûa ngtfôi dân ô dây côn rat thâp, 

van phi dành phân lôn thu nhâp cho nhu câu toi thiéu này. Dâng chi ÿ hdn trong cd câu 

bûa ân lüdng thùc chièm chu yèu (hdn 70%). Dièu này cho thây mtic sông và chat ltiông 

cuôc sông cûa ngtiôi dân Hông Ha van côn quâ thâp, nhûng nhu câu vé vân hôa, vui 

chai giâi tri, mua sâm tien nghi sinh hoat chùa c6 dièu kiên dé quan tâm. 

213 



DUÂN NGH/ËN CÙU QUÀN L f' T.4/ NGUYÊN Trudng fiai hoc Nông Lâm Hué 

Bâng 68. Biên dông cor câu chi tiêu cûa càc nhôm hô và loai hô 
trong thôi kÿ 1998 - 2000 

DVT: % 

Phân tô càc An uông Maymâc Hoc hành y té Thâm viéng Chi khàc 
nông hô 

'98 '00 '98 '00 98 '00 '98 '00 '98 '00 '98 '00 

1.Theo loai hô 71,2 63,3 8,5 8,6 6,0 9,0 4,7 6,6 3,8 2,4 5,8 8,1 

a. Khà 65,5 63,3 12,4 8,7 7,6 10.5 2,8 4,8 5,0 4,4 6,9 8,4 

b. Trung binh 69,9 65,2 6,4 8,4 6,4 7,73 4,5 6,6 4,4 2,9 6,0 9,1 

c. Nghèo 74,1 71,9 5,3 5,4 5,3 4,6 5,7 8,9 3,4 3,0 5,6 6,1 

d. Dôi 78,2 76,1 4,2 6,7 4,2 4,1 6,1 7,3 2,1 1,9 3,9 2,9 

2.Theo nhôm hô 71,2 66,3 8,5 7,6 6,0 9,0 4,7 6,6 3,8 2,4 5,8 8,1 

a. Katu 71,3 65,5 8,7 5,7 6,0 9,9 4,5 9,0 3,6 3,8 5,9 6,1 

b. Pacô 72,0 70,8 7,5 6,9 6,2 8,0 4,4 8,6 3,8 2,1 6,1 8,4 

c. Tà Ôi 70,9 68,5 7,2 5,6 5,1 7,6 7,1 8,9 4,5 2,2 5,2 7,2 

d. Pahy 75,7 72,0 7,1 6,8 5,9 10,2 4,0 2,5 2,6 2,4 4,7 5,6 

e. Kinh 65,0 56,8 15,5 12,3 7,4 9,0 3,0 5,6 2,6 5,4 6,5 10,9 

Nguôn: Sô liêu diéu tra nâm 1998 và 2000 cûa du àn 

+ Hô càng cô thu nhâp thâp thi tÿ lê chi cho ân uông, y té càng cao vi dây là 
nhûng nhu câu cd bân tôi cân thiét, chi cho hoc hành, thâm viéng, mua sâm rât it. Và lai 
thu nhâp thâp thl dôi sông han ch^, dièu kiên sinh hoat không da 'm bâo, lao dông vât vâ 
dân tdi ôm dau bênh tât. Dây chinh là vông luân quân cûa sti nghèo dôi ô Hông Ha. 

+ Mâc dù cd câu chi tiêu thé hiên vân minh tiêu dùng 6 m ic thâp nhung, trong 
thài kÿ 1998-2000 dà cd nhûng chuyén biên tich cùc, chi cho ân uông giâm, chi cho hoc 
hành tâng. 

+ Trong càc nhôm dân tôc thl nguôi kinh và sau dô là nguôi Katu cd cd câu chi 
tiêu cho hoc hành, mua sâm cao và cho ân uông thâp hdn so vdi câc nhôm hô khâc, dièu 
này thé hiên su tin bô trong chi tiêu. 

3.4. Tinh hinh xôa dôi giâm nghèo à xâ hông Ha trong thôi kÿ 1998-2000 

Vdi viêc âp dung kÿ thuât canh tâc mdi, dua nhûng giông cây trông vât nuôi mdi 
vào sân xuât cûng nhu viêc chuyén dich cd câu sân xuât, cd câu cây trông, dông thôi 
nhô sti dâu tu nhiêu mât cûa câc chudng trinh, dtu ân, tinh hinh dôi sông kinh té - xà hôi 
cûa Hông Ha dà cô nhièu thay dôi dâng ké. Sô hô dôi 9,8% nâm 1998 xuông côn 5,4% 
nâm 2000 và hô nghèo giâm tù 38,85 nâm 1998 xuông côn 20,3% nâm 2000. Kèm theo 
dd là sô hô khâ và trung binh tâng nhanh. 
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Mâc dù dây chi là nhi]ng con so mang tinh dia phùdng nhùng vân cho thay, so vôi 
nâm 1998, nâm 2000 dôi sông cûa câc nông hô dâ dtigc câi thiên nhùng so vdi binh 
quân chung cûa câ nudc, cûa tinh thi dôi sông nhân dân d dây côn rat thap kém. 

Bâng 69. Biên dông sô nông hô theo chi tiêu thu nhâp thôi kÿ 1998-2000 

Dan vi tinh: Hô 

Tông Trong dô thôn (nâm 2000) 

Phân tô câc 1998 2000 S o Con Pa Con Pa A 
nông hô 

CC CC 
sành 

SL 
(%) 

SL 
(%) (%) Tôm HY Sâm Rinh Rom 

1. Khâ 35 19,2 55 29,4 157,1 14 11 6 18 6 

2. T. binh 68 37,2 84 44,9 123,5 9 22 15 15 23 

3. Nghèo 62 33,8 38 20,3 61,3 11 8 5 6 8 

4. Dôi 18 9,8 10 5,4 55,6 4 1 1 2 2 

Tông công 183 100 187 100 102,2 38 42 27 41 39 

Nguôn: S6 liêu dièu tra nain 1998 và 2000 cûa da cin 

4. DINH HUONG VA GIAI PHAP CHU YÊU PHAT TRIEN KINH TÉ XA 

HÔI Ô HÔNG HA THEO HU'ONG SAN XUAT HANG HOA VA BAO VÊ 

TAI NGUYÊN MÔI TRU`ÔNG 

4.1. Cân cii dé dé xuât dinh huâng và giài phâp 

Nguyên tac cd bân de de ra dinh hùdng và giâi phâp phât trinn cho Hông Ha trttdc 
hét phi xuât phât tii câc dièu kiên, nguôn lüc, thùc trang kinh té xà hôi và tài nguyên 
môi trùàng ô dia phùdng. Dông thài dùc rût kinh nghiêm cûa câc chùdng trinh du ân dà 
và dang hoat dông trên dia bàn xà và nhùng ndi khâc. 

4.2. Dinh huâng chung 

Dinh htidng chung dôi vdi phât trién kinh té xâ hôi cûa xâ Hông Ha là: chuyén 
dich cd câu và luân canh cây trông, âp dung khoa hoc kÿ thuât vào sân xuat theo 
hùdng sân xuat hàng hôa, nâng cao hiêu qua' sân xuât và thu nhâp cûa câc nông hô. 
Khai thâc tôi da tièm nâng và nguôn hic sân xuât cûa câc nông hô, nâng cao nâng 
suat cây trông, vât nuôi, nid mang ngành nghé dich vu, tao dièu kiên dé thtic hiên 
chuyén dich cd câu kinh té cûa xâ Hông Ha theo hùdng bén vûng vùa nâng cao thu 
nhâp vùa bâo vê tài nguyên thiên nhiên, tàng ctiông dau ttt cd sd ha tàng và câc phtic 
ldi xà hôi nhâm gôp phàn nâng cao dôi sông cûa nhân dân và phât triên sân xuât. 
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4.3. Muc tiêu cu thé 

- Dam bao an toàn lttdng thùc, thùc phâm càn thiét, không dé thiéu ân, ddi 
giâp hat; 

- Chuyên dich cd câu nông nghiêp và kinh te nông thôn cd hiêu qua; 

- Khai thâc và sti dung câc nguôn hic sân xuât trong xà môt câch hiêu qua, bén 
ving két hdp phât trinn kinh te bâo vê môi trùông sinh thài; 

- Dây manh viêc xây dung, nâng câp két câu ha tâng kinh te và xà hôi. 

4.4. Hê thông câc giâi phâp 

4.4.1.Dcivâ1NhàniMdc 

Trong dieu kiên kinh te thi trùông, câc nông hô vdi ttt câch là môt dôn vi san 
xuât kinh doanh tù chu, phât trinn kinh te nông hô dông thôi bao vê tài nguyên môi 
trùông là muc dich cao nhât. Do d6, phi cd ski hudng dan, giùp dô cria Nhà nudc 
thông qua câc chinh sâch và vai trô dieu tiét câc phdc lqi xà hôi. 

4.4.1.1. Chinh sâch vè vôn 

Vân dé bric xtic hiên nay cûa nông dân là thiéu vôn nghiêm trong cho sân xuât. 
Tuy câc nguôn vôn không phi là không cd nhting de ngùôi dân tiép cân dudc vdi 
câc nguôn vôn này là tudng dôi khd, hôn nia bân thân câc nông hô cing chua d' 
kha nâng tu minh lâp ké hoach sân xuât và st1 dung vôn vay vào san xuât môt câch 
cd hiêu qua, dâc biêt là câc hô dôi. Do vây cari cd chinh sâch hô trd vôn. Ngân hàng 
nông nghiêp và phât trinn nông thôn huyên A Ludi, Ngân hàng phuc vu ngùôi nghèo 
càn phât huy hôn nia chinh sâch cho vay vôn dén tùng hô gia dinh nông dân vdi 
nhièu hinh thtic. Van dé là Nhà nudc cari cd mile lâi suât uu dâi, thti tue giây tô 
không phién phtic và thôi gian cho vay cari kéo dài hôn de nông dân cd dû thôi gian 
và dieu kiên phât trinn sân xuât và thu hôi vôn (châng han cho hô nông dân vay de 
trông rùng), két hôp hô trô vôn vdi hudng dan kÿ thuât và nâng cao câc nâng ltuc 
khâc cho ngùôi dân. Càn cd biên phâp cu thé dén tùng dôi ttiông vay, dam bao câc 
hô cd kha nâng hoàn trâ ddng han. Ùu tiên thich dàng nguôn viên trô va vôn vay 
nudc ngoài cho câc chudng trinh phàt trién nông thôn, dâc biêt là ô vùng nui cao. 

4.4.1.2. Chintz sâch ruông dât 

Hiên nay dât nông nghiêp duâc Nhà nudc giao quyén si dung lâu dài cho nhân 
dân. Ô'Hông Ha viêc giao dât chi mdi duoc thtuc hiên ô dang -là UBND xà ching 
nhân mà chua dudc câp thé do' tuy nhiên do dâc thù sân xuât cûa dia phudng nên dây 
chua phi là van dé câp bâch mà quan trong hdn là diên tich dât nông nghiêp it nên 
càn cd ké hoach khai hoang, làm thuÿ ldi de mô rông diên tich tria nudc, bô tri cây 
trông hôp lÿ ô diên tich dôi ray. Két hôp giao dât vdi gian dân ô khu kinh té mdi. 
Càn chû trong dén van dé khai thâc, si dung và quan lÿ rùng và dât rùng. Tien tdi 
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giao ring và dât lâm nghiêp dé phât trién ring lâu dài cùng vdi câc chinh sâch hô 

tro và câc quy dinh vè quyèn loi hop lÿ giûa tâp thé và câ xihân. 

Khuyén khich câc hô nông dân dàu tü thâm canh tâng vu, khai thâc moi tièm 

nâng cria ruông dit. Dâc biêt cari chu trong hôn nia vào nhûng diên tich cd khâ 

nâng nông nghiêp, lâm nghiêp chüa düôc khai thâc sri dung hoâc sû dung chüa hop 

lÿ, kém hiêu qua. 

4.4.1.3. Nhz?ng chinh stich xâ hôi 

De phât triên kinh te nông thôn, ngoài viêc xem xét câc yéu tô vè kinh te- 

không thé không tinh dén yéu tô xà hôi. Dâc biêt trong nông thôn Viêt Nam, tinh 

công dông, huyét thông rit ldn. Do dô câc chinh sâch xà hôi phi nhâm vào viêc 

kich thfch xây dùng câc truyèn thông tôt dep trong nông thôn, khuyén khich phât 

trién ngành nghè, tao viêc làm trong thôn xà cûng nhü thtic hiên chinh sâch tro giùp 

ngtiôi nghèo de ho cô dièu kiên vüôn lên phât trién. 

4.4.2. D .i vdi chinh quyèn dia phuo g vii cdc nông hâ 

4.4.2.1. Ngành trông trot 

Hiên nay cô câu cây trông trong xà rit dôn dièu, chu' yéu là cây lia, san,... 

Diên tich dit trông dôi ntii troc cd khâ nâng phât trién cây nông nghiêp, lâm nghiêp 

rit ldn, trong khi dô diên tich dang düôc sri dung rit ft (nhât là diên tfch lda). Vi vây 

càn phi cd bien phâp khâc phuc. 

De phât trién sân xuât nông nghiêp, tâng nâng suit cây trông nhâm dam bâo 

nhu càu lüông thtic, trüôc hét càri sri dung câc giông ida mdi cd nâng suât cao, chât 

lüông tôt, phù hôp vdi dit dai, thôi tiét khi hâu cu'a dia phüong. Ngoài ra, côn phi 
làm tôt công tâc bâo quân giông, chd trong phông tri sâu bênh, két hop gieo trong 
dung thôi vu. Môi nông hô côn phai tù nâng câp câc trang thiét bi, công cu lao dông 
cûa chinh minh de tâng nâng suât lao dông, chit lüông công viêc. 

Dôi vdi vüôn nhà, vüôn ring càn chû quy hoach xây dung dam bao cân bang 

ve sinh thâi và hê san xuât nông - lâm két hôp. Lây mô hinh V-A-C-R làm nét co 

ban de xây dung mô hinh. Cai tao vüôn tap thành câc vüôn cây ân qua cd giâ tri cao 

và bô tri nhièu loai cây, nhièu tàng cây khâc nhau trên mô hinh vüôn, két hop dûng 
dân giûa cây ngân và dài ngày, cây tàng thip vôi cây tàng via, két hôp công sinh và 

bô sung de via tân dung tôi üu câc dieu kiên via tao nên môt khu hê thtic vât phong 
phù và da dang cd nghia ldn vè mât hiêu qua kinh te và bao vê tài nguyên rùng, 
dit ring. Chuyên hinh thtic canh tâc ntïông rây sang mô hinh canh tâc vüôn dôi, 

vüôn ring phù hôp. 

4.4.2.2. Ngành chan nuôi 

Ô Hông Ha, câc nông hô cd thé manh vè chan nuôi trâu bô. Tuy nhiên, do 

phüông thtic chân nuôi theo kiéu chân tha tù nhiên, thtic ân chu' yéu là co', it cd 
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nguôn thii?c ân bô sung, giông chu' yêu là giông nôi nên nâng suât thâp. Câc nông hô 
càn nâng cao chât ludng dàn bô cula minh bang câch tâng chat luçng con giông, bô 
sung khâu phàn thic ân tinh. Hôn nûa, ngành chàn nuôi này dôi hdi vôn ldn, trong 
khi d6 câc nông hô lai it vôn nên câc chinh sâch cho vay vôn, hô tro tù bên ngoài 
dôi vdi ngành sân xuât này là cari thiêt. 

Bên canh chàn nuôi trâu bô cari chi phât trién chàn nuôi lcgn, gia càm de tân 
dung toi da câc phu phê phâm du thùa cula trông trot, cula sinh hoat hàng ngày dé 
nâng cao thu nhâp trong môi nông hô dông thôi giâi quyêt công ân viêc làm cho 
nhing gia dinh dông con, nhûng nguôi lao dông mât sic không thé trùc tiêp tham 
gia sân xuât. 

Môt van de cari giâi quyêt ô dây là tô chic tôt công tâc thi y de vùa trùc tiêp 
chia bênh vùa hudng dàn phô bien kiên thic cho hô nông dân phông trà dich bênh, 
chi trong công tue con giông, vi hiên nay viêc cung câp 1Qn giông ô Hông Ha dang 
gâp nhiêu khd khan, ngoài ra viêc hudng dân kÿ thuât chê bien thic ân và câc kÿ 
thuât khâc cd vai trô quan trong. Cân bô phu tràch diém cûa dtu àn quân lÿ tài 
nguyên thiên nhiên dtia vào công dông gdp phàn trong viêc giâi quyêt câc van dé' 
trên. 

4.4.2.3.Ngành lâin nghiêp 

Thông qua câc chuông trinh, dù ân nhanh chông md rông diên tich trông rùng 
trên diên tich dât trông dôi troc chüa sul dung. Nhô vây cd thé thu hit và giâi quyêt 
viêc làm cho môt lttc lugng lao dông nhàn rai, tâng thu nhâp dông thôi han ché tinh 
trang chât phâ rùng. 

Câc nông hô nên phât triên lâm nghiêp theo hudng kêt hop vdi nông nghiêp dé 
làm vuôn dôi, vuôn rùng. Giip dô câc hô nông dân nghèo vay vôn dê câi tao và phât 
triên diên tich vuôn hiên cd. Khi câc hô gia dinh này cd thu nhâp tù vuôn ho không 
côn phâ rùng. Vi thé, phât triên kinh te vuôn sê câi thiên dùoc môi truông sinh thâi. 

4.4.2.4. Ngành nghè dich vu 

Càn md rông ngành nghè dich vu trong nông thôn hiên nay vi nô cd ÿ nghra 
rat ldn và là muc tiêu, phuông hudng lâu dài trong viêc phât triên kinh tê nông thôn 
Hông Ha. Tân dung triêt de câc ngành nghè truyèn thông nhu dan lât, hô trô cho câc 
dich vu sân xuât phàt triên nhu dich vu bàn câ giông, dich vu thi y... Trong dia bàn 
xâ, so nguôi thât nghiêp côn nhièu và ho chu' yêu vào rang chât culi de bân. Hôn nûa 
phàt triên ngành nghè d nông thôn không don thuàn là van de kinh te mà côn là vân 
de xâ hôi, han chê viêc phâ rùng trong hiên tai và lâu dài. Cho nên phât triên và md 
mang ngành nghè dich vu là môt hudng tôt dê phàt trién kinh tê và bâo vê tài 
nguyên rùng, dât dôi nii. 

Ngoài câc giâi phàp d trên cd thé cari nhièu giâi phâp khâc trong dd càn nhân 
manh môt van de là sdm hinh thành cho Hông Ha tao dieu kiên thuân lôi cho viêc 
lùu thông trao dôi hàng hda, kich thich sân xuât phât trinn. 
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4.4.3. D i vdi cdc chuong trinh ddidn dang hotct dông tiri Hông Ha 

Qua nghiên cdu viêc thùc hiên câc chinh sâch, chudng trinh dg ân ô Hông Ha 
cho thây dé câc du ân hoat dông tôt hôn càn thtfc hiên môt sô giâi phâp sau: 

+ Do cd nhiéu du ân, chùông trinh cùng hoat dông trên cùng dia bàn nên cari cd sri 

liên két long ghép dé trânh chông chéo làng phi, tâng cùông trao dôi thông tin kinh 
nghiêm gii a câc dit ân nhàm nâng cao hiêu qu'a hoat dông. 

+ Câc dif ân càn quan tâm dàu tti cho sân xuât vdi t' trong cao hdn nia dâc bit là 
quan tâm dén câc hô nghèo, dôi. 

+ Càn xây di ng ké hoach thât cu thé và thtic hiên dting tin dô, dông thôi càn dt.fa 

vào công dông. 

5. KET LUÂN 

Hông Ha là môt xâ min nüi, trinh dô sân xuât, dôi sông thâp và khd khân vé 
nhiéu mât nhtt cô sô ha tàng, giâo duc, y tê và thông tin liên lac. Thùc trang này là 
môt âp ltfc và thâch thtic ldn dôi vdi nhân dân xâ Hông Ha cûng nhù câc ban ngành 
liên quan. Tuy nhiên, xâ van côn nhiéu tiém nâng chtta dùôc khai thâc. Dd là nguôn 
dât dai rông ldn, nguôn lao dông dôi dào... Chinh vi thé mà viêc dtia câc nguôn lttc 
này vào su' dung dé nâng cao mtic sông cûa ngùôi dân là môt yêu càu câp thiêt. 

Kinh té nông hô trong thôi kÿ 1998-2000 dâ cd nhûng bién chuyén tich cifc và 
tàng nhanh. Trùdc hét là vé nâng lüc sân xuât, dât dai binh quân tàng manh, môt sô 
ltfdng ldn diên tich dât do-i, vtfôn dôi dttôc dtia vào su dung. Trong cô câu sân xuât 
và thu nhâp ca cc nông hô thi nông nghiêp và lâm nghiêp chiém tÿ trong lôn. 
Trong cc) câu nông nghiêp chu yéu là trông trot. Dâc biêt sân xuât trông trot cûa câc 
nông hô van chu' yéu là canh tâc nttông ray, hê thông VAC chtia phât trinn, diên tich 
lùa nttdc han ché và diéu kiên canh tâc khd khân, ltiông thtUc chu' yéu là sân. 

Trong co câu chi tiêu, mâc dù dà cd nhûng thay dôi theo hùdng giâm cô câu ân 
uông, tâng cô câu cho giâo duc vân hda nhûng chu' yéu van là tâp trung cho câi ân, 
câc nhu càu khâc hàu nhtt không dâng kê. Nhin chung trinh dô tiêu dùng cula xâ côn 
ô mtic thâp ttiông ring vdi trinh dô phât trinn sân xuât . 

Nht?ng van dé trên dây là nhûng thâch thtic ldn dât ra dôi vdi môt vùng dàu 
nguôn sông Bô mà stt phât trinn kinh té cu'a nd cd ânh htidng rât ldn dén môi trtfông 
sinh thâi cûa câ môt khu vuc rông ldn. Chinh vi vây nhûng giâi phâp dtia ra là dé' 
vùa phât trinn kinh té nâng cao mtic sông dân cti visa bâo vê dtxcsc tài nguyên môi 
trtïông. 
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MUC LUC 

Lôi gidi thiêu 

T6m tât nôi dung, phtiông phâp và câc kêt qu'a nghiên cuu giai doan 1998- 
2001 

Trang 

5 

Lê Van An 6 

Dâc diém chung cûa xâ Hông Ha, nhûng thuân lqi, khô khân và môt sô giai 
phâp trong sù phât trién công dông 

ThS. Lê Van An 23 

Tim hiêu môt sô chinh sâch, chtidng trinh, dù ân chu yêu dùcîc tht.ic hiên 
xâ hông ha trong thài kÿ 1992-1998 nhâm rut ra bài hoc kinh nghiêm cho 
du ân quan lÿ tài nguyên thiên nhiên data vào công dông 

PGS. TS. Hoàng Hz7u Hoà 
Tràn Minh Tri, Trùàng Tân Quân 32 

Phàt trién chân nuôi ô vùng dông bào dân tôc it ngùôi kêt qua' và bài hoc kinh 
nghiêm trong ba nâm nghiên cuu 1997-2000 â xâ Hông Ha, huyên A Ltidi 

Lê Duc Ngoan, Ngô Ht7u Toàn, Lê Vân An 53 

Dâc diém vân hôa cûa ngtiôi Katu, Tà ôi (Pacô, Pahy), Bru - Vân Kiêu và 
tâc dông cûa n6 tdi sti phât trién kinh té, bao vê môi trtiông, tài nguyên thiên 
nhiên â xâ Hông Ha, huyên A Lùôi, tinh Thùa Thiên - Huê 

TS. Nguyén Xuân Hông 68 

Kiên thtic ban dia cua ngùôi dân xâ Hông Ha trong canh tâc ntiông rây 
truyên thông 

TS. Nguyên Xuân Hông 

Quân lÿ rùng â Hông Ha và câc bài hoc thùc tin 
83 

Lê Quang Bâo 99 

Nghiên ctiu nhiing tâc dông cô anh hùông dên môt sô tài nguyên thiên 
nhiên d xà Hông Ha, huyên A Ltiôi, tinh Thi a Thiên - Huê 

Lê Quang Minh 121 
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Vai trô, vi thé cûa nam và nû â hông ha và ânh htiông cûa môt sô hoat 
dong chinh cûa dtt ân dén công dông di.idi gdc dô gidi 

Hoàng Thi Sen và công tâc viên. 142 

Phât trién vtiôn nhà - môt htidng quan trong gdp phân nâng cao thu nhâp, 
bâo vê tài nguyên thiên nhiên ô xâ Hông Ha 

T. S. Nguy i Minh Hiéu, Nguyên Thi Ccrch 160 

Nhûng hoat dông sân xuât nhâm dâm bâo an toàn lùdng thùc gdp phân 
quân lÿ ben vûng tài nguyên tai xâ Hông Ha, huyên A Ltidi, tinh Thùa Thiên 
- Hué 

Nguyên Thi Ccdch, Nguyên Minh Hiéu, Lê Van 178 

An, Nguyén Khcïc Mÿ và càc công tcic viên 

Nghiên ctiu thùc trang và de xuât câc giâi phâp phât triên nuôi câ tai xâ 
Hông Ha, huyên A Lùdi, tinh Thùa Thiên - Hué 

Ngtiye2'n Phi Nain 190 

Thttc trang và giâi phâp phât trién kinh té nông hô theo httdng bâo vê tài 
nguyên thiên nhiên ô xâ Hông Ha, huyên A Lùdi thôi kÿ 1998 - 2000 

PGS. TS. Hoàng HH7u Hôa 201 
Trcin Minh Tri 
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