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Trung tâm CORENARM và CEEVN đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn Phương pháp ABCD
cho các anh chị là IFP Vietnam Alumni (Cohort 2009 và Cohort 2010) và một số cộng tác viên
của Trung tâm Corenarm trong 4 ngày (từ 4/4/2013 đến 08/4/2013).

Tham dự khóa tập huấn có 26 thành viên. Ban giảng huấn cho khóa học là anh Nguyễn Đức
Vinh và chị Đinh Thị Vinh cùng sự trợ giảng của ba IFP Alumni : Bùi Phước Chương, Vũ Thị
Kim Hường, và Ngô Tuấn Hiển. Ngoài những nội dung lý thuyết của chương trình tập huấn, các
thành viên tham dự đã thực hiện một chuyến thực hành công cụ thực địa tại xã Hương Phong,
huyện Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ câu chuyện thành công về hoạt động trồng và phát triển cây ngập mặn tại địa phương và
qua các công cụ của bộ công cụ ABCD, cộng đồng địa phương đã nhận diện được các nguồn
lực sẵn có tại địa phương rất thích hợp với việc phát triển ngành chăn nuôi thủy sản và sản xuất
các đặc sản địa phương. Cũng qua việc thực hành các công cụ, các thành viên tham dự lớp
học cũng đã nhận ra định hướng phát triển Cồn Tè – một địa danh đã có quy hoạch du lịch
của địa phương – chưa đủ điều kiện cho việc phát triển loại hình du lịch sinh thái do cơ sở hạ
tầng giao thông và các dịch vụ du lịch chưa phát triển phù hợp với hoạt động du lịch. Kết quả
báo cáo của các thành viên trong cộng đồng cũng đã gợi mở một số hướng phát triển cho địa
phương đồng thời giải quyết những lúng túng của cộng đồng về nguồn tài sản tài chính của
cộng đồng.

Nhận định chung của các học viên cho thấy phương pháp ABCD có điều kiện áp dụng trong
thực tế và các nhóm chuyên đề như giáo dục, văn hóa và phát triển sẽ tìm kiếm cơ hội nhân
rộng trong tương lai.
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