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I. BỐI CẢNH CHUNG
1. Thiên tai
Trong những năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước, gây ra
nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá,
xã hội, tác động xấu đến môi trường. Chỉ tính 10 năm qua (1998-2007), các
loại thiên tai như: bão, lũ, tố lốc...và các loại thiên tai khác đã gây thiệt hại
đáng kể về người và tài sản của nhà nước và nhân dân: làm chết và mất tích
5.155 người, bị thương 5.530 người; làm đổ, trôi, ngập, hư hỏng khoảng
5.494.000 ngôi nhà. Thiệt hại về vật chất lên tới 55.542 tỷ đồng. Tổng thiệt hại
hàng năm về tài sản ước tính khoảng 1,5% GDP. Mức độ thiên tai ở Việt Nam
ngày càng gia tăng cả về quy mô cũng như chu kỳ lặp lại kèm theo những đột
biến khó lường 1.
THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI

THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA

(Từ 1989 đến 2009)

(Từ 1989 đến 2009)

Thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra từ năm 1989 đến 2009
(Nguồn: Báo cáo của UNDP về thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam phục vụ Báo cáo
toàn cầu tại Hội nghị Toàn cầu về Rủi ro thiên tai năm 2011)

Thiên tai ở Việt Nam là tác nhân gây cản trở trực tiếp tới sự phát triển kinh tế,
phát triển bền vững, gia tăng đói nghèo; là trở lực lớn trong quá trình phấn đấu
đạt các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, gia tăng sự phân hoá mức sống dân
1

Quyết định số 172/2007/Q Đ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia
Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai đến 2020, Phụ lục II – Thiên tai và công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên
tai ở Việt Nam
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cư, làm cản trở và làm chậm tiến trình xoá đói giảm nghèo, đặc biệt ở những
vùng thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Trung bình mỗi năm có hàng
triệu lượt người cần cứu trợ do bị thiên tai. Nhiều người trong số họ vừa mới
thoát khỏi nghèo đói thì lại bị tái nghèo bởi thiên tai. Nhiều trận thiên tai đã
làm xáo trộn và gây mất ổn định xã hội.

2. Biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu, mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng,
là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21.
Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng
khoảng 0,7oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20 cm. Hiện tượng El-Nino,
La-Nina ngày càng tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. BĐKH thực sự đã làm
cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt2. Theo tính
toán, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng lên 3oC và mực nước biển có
thể dâng 1,0m vào năm 2100. Nếu mực nước biển dâng 1 m, khoảng 40 nghìn
km2 đồng bằng ven biển Việt Nam sẽ bị ngập hàng năm, trong đó 90% diện
tích thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập hầu như hoàn toàn (Bộ
TNMT, 2003)3.

Hậu quả của BĐKH đối với Việt Nam là nghiêm trọng và là một nguy cơ hiện
hữu cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu thiên
niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước. Các lĩnh vực, ngành, địa
phương dễ bị tổn thương và chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu
là: tài nguyên nước, nông nghiệp và an ninh lương thực, sức khoẻ; các vùng
đồng bằng và dải ven biển.

3. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam
Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
ở Việt Nam luôn được coi là cuộc đấu tranh sinh tồn, gắn liền với quá trình
dựng nước và giữ nước của dân tộc. Công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên
tai ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc theo tiến trình lịch sử.

2
3

Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009.
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, 2007
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Công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng đã được Chính
phủ Việt Nam quan tâm và triển khai trong nhiều năm qua với phương châm
“Dân biết, dân bàn, dân thực hiện và dân kiểm tra”.

Từ năm 2000, các tổ chức quốc tế đã phối hợp với chính quyền các cấp tại
Việt Nam triển khai các dự án về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở
Việt Nam. Đến nay, đã có 17 tổ chức trong nước, quốc tế và phi chính phủ đã
và đang triển khai các hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở 23
tỉnh/ thành phố nêu trên, chiếm 35% trên tổng số 64 tỉnh/ thành phố trong cả
nước.

Trên cơ sở những yêu cầu trong nâng cao nhận thức về thiên tai và quản lý
thiên tai của các cấp quản lý và cộng đồng người dân trước những xu thế bất
lợi gia tăng của thiên tai, biến đổi khí hậu; đồng thời huy động mọi nguồn lực
trong nước và quốc tế, Chính phủ đã phê duyệt đề án “Nâng cao nhận thức
cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” (Sau đây gọi là Đề án) tại
Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009. Đây được xem là những nỗ lực,
quyết tâm của Chính phủ huy động mọi nguồn lực xã hội, người dân trong
công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
1. Mục đích
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa
các tài liệu hướng dẫn và phương pháp triển khai thực hiện quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng đã được xây dựng từ nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài
nước tại Việt Nam với mục tiêu chính:



Giúp các cán bộ quản lý liên quan đến quản lý thiên tai các tỉnh, thành
phố nhận thức ban đầu về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hiện đã
được áp dụng tại nhiều quốc gia.



Hướng dẫn xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện đề án tại các cấp đảm
bảo thực hiện được các mục tiêu của Đề án.
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2. Đối tượng sử dụng
Tài liệu này được dành cho các cán bộ và các cơ quan các cấp của tỉnh, thành
phố, các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ việc thực hiện
Đề án hoặc lồng ghép với các hoạt động khác liên quan đến phòng tránh và
giảm nhẹ thiên tai.
Đối tượng chính của tài liệu là các cơ quan quản lý nhà nước các Bộ, ngành và
các cấp của các tỉnh, thành phố tham gia thực hiện Đề án.

III. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ KẾT QUẢ
1. Tổng quan về tài liệu
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là phương pháp tiếp cận hiện đã
được áp dụng và đạt hiệu quả tại một số nước trong khu vực và trên thế giới.
Từ năm 2000 đến nay, phương pháp này đã được áp dụng tại Việt Nam với
quy mô nhỏ do các tổ chức quốc tế thực hiện, đặc biệt là các tổ chức phi chính
phủ và các tổ chức xã hội tại Việt Nam. Từ những kết quả đã đạt được và
những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức thực hiện, nhiều tài liệu đào tạo,
hướng dẫn đã được xây dựng và sử dụng trong các khóa tập huấn, đào tạo;
nhiều cán bộ nhà nước các cấp tại địa phương đã được tiếp cận với phương
pháp này.

Nhìn từ góc độ chuyên môn, những kết quả trên là đáng ghi nhận và cần đẩy
mạnh hơn nữa, tuy nhiên dưới góc độ quản lý nhà nước, đặc biệt khi Chính
phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa
vào cộng đồng” thì câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để các cơ quan quản lý nhà
nước các cấp tổ chức có hiệu quả việc triển khai Đề án; đồng thời có thể quản
lý, theo dõi đánh giá được kết quả thực hiện Đề án?

2. Nguyên tắc sử dụng tài liệu
Tài liệu đưa ra các khái niệm và các nguyên tắc trong quản lý thiên tai dựa vào
cộng đồng, nội dung cơ bản trong triển khai các dự án, chương trình quản lý
thiên tai dựa vào cộng đồng. Hướng dẫn việc quản lý việc thực hiện Đề án.
Trên cơ sở nội dung hướng dẫn, các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng cơ cấu
tổ chức và triển khai các hoạt động trong kế hoạch của địa phương.
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Để hướng dẫn chi tiết các cấp của tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các hoạt
động của Đề án, một số tài liệu hướng dẫn sẽ được xây dựng dựa trên những
kết quả của Hướng dẫn này. Một số hướng dẫn sẽ được xây dựng như:



Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính
phủ cho các cấp, đặc biệt cấp xã.



Hướng dẫn chính sách và cơ chế thực hiện quản lý thiên tai dựa vào
cộng đồng





Hướng dẫn theo dõi, đánh giá các hoạt động thuộc Đề án
Hướng dẫn chế độ, mẫu biểu báo cáo các hoạt động của Đề án.
Một số Hướng dẫn kỹ thuật (Xây dựng bản đồ do dân xây dựng, xây
dựng cơ sở dữ liệu đối chứng,….)

3. Kết quả
Nâng cao nhận thức của các cán bộ nhà nước các cấp làm việc trực tiếp đến
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng bộ máy tổ chức thống nhất triển
khai các nội dung của Đề án đảm bảo đạt được các mục tiêu riêng của các Bộ,
ngành và các tỉnh, thành phố và mục tiêu chung của Đề án Chính phủ.
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I. KHÁI NIỆM
Theo một số tài liệu của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ
(NGOs) tại Việt Nam, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng là một thuật ngữ
được sử dụng rộng rãi, như sau:

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một quá trình trong đó các
cộng đồng đang đối mặt với rủi ro thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh của biến
đổi khí hậu, tham gia tích cực vào việc xác định và phân tích các rủi ro, lập kế
hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá các hoạt động nhằm mục đích giảm nhẹ
tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng ứng phó, thích nghi của
cộng đồng.

Điều này có nghĩa là người dân là trung tâm của toàn bộ quá trình ra quyết
định và triển khai các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi
khí hậu. Người dân cần được tham gia đầy đủ và cần được hỗ trợ để có đủ
năng lực đánh giá các rủi ro, xác định các biện pháp và kế hoạch giảm thiểu
rủi ro và thực hiện hành động. Các biện pháp này có thể bao gồm các hoạt
động giảm nhẹ và phòng ngừa trước khi thiên tai xảy ra cho đến các biện pháp
ứng phó, phục hồi và thích ứng trong và sau thiên tai.

Phương pháp tiếp cận này nhấn mạnh vào sự tham gia tích cực của cộng đồng
trong tất cả các giai đoạn quản lý rủi ro. Trong đó, sự tham gia của nhóm
người dễ bị tổn thương nhất được ưu tiên hàng đầu và để thực hiện quản lý rủi
ro thiên tai thành công hơn thì cần có sự hỗ trợ của những người ít bị tổn
thương cho nhóm này. Đồng thời chính quyền và các tổ chức xã hội và phi
chính phủ tại địa phương và trung ương có trách nhiệm tham gia và hỗ trợ
người dân trong suốt quá trình.

II. NGUYÊN TẮC
1. Nguyên tắc chung
Tuỳ theo mỗi địa điểm, loại hình thiên tai hay đặc điểm của từng nhóm dân
cư, cộng đồng ở vùng thiên tai khác nhau mà có các cách thực hiện quản lý
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thiên tai dựa vào cộng đồng khác nhau. Tuy nhiên, các kinh nghiệm thực hiện
quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đều dựa trên một số nguyên tắc cơ bản.
Đây là định hướng cho bất cứ hoạt động hoặc giai đoạn nào trong quá trình
quản lý rủi ro thiên tai:
a) Cộng đồng đóng vai trò trung tâm và chủ động trong quá trình quản lý thiên
tai dựa vào cộng đồng.
b) Ưu tiên các can thiệp và giải pháp hỗ trợ cho nhóm người dễ bị tổn thương
nhất trước thiên tai.
c) Ghi nhận sự khác nhau trong cách nhận thức về rủi ro, tình trạng dễ bị tổn
thương và khả năng của cộng đồng.
d) Đòi hỏi áp dụng các giải pháp tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực.
e) Lồng ghép các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai vào các chương trình
phát triển kinh tế xã hội địa phương.
g) Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng là phương pháp tiếp cận linh hoạt và
liên tục phát triển.
h) Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thiệt hại cho cộng đồng dân cư là mục đích
cao nhất của quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.
i) Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng là cách tiếp cận hiệu quả và trực tiếp
nhất để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

2. Sự tham gia của cộng đồng
Sự tham gia của cộng đồng chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện Đề án
một cách hiệu quả và bền vững. Vì vậy, cộng đồng phải được tham gia thích
đáng vào tất cả các giai đoạn của chu trình dự án, từ việc lập kế hoạch, triển
khai thực hiện, đóng góp về tài chính và các loại hình đóng góp khác, đánh giá
theo dõi các hoạt động của Đề án.

Cộng đồng phải phát huy quyền làm chủ và hiểu rõ rằng việc giảm thiểu rủi ro
trước thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của cộng đồng.
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Việc thực hiện Đề án phải gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,
khuyến khích các tổ chức những cuộc họp thôn/bản để xác định những ưu tiên
của địa phương và quyết định các vấn đề có liên quan đến quản lý rủi ro thiên
tai.

Đảm bảo có sự cân bằng về giới để phụ nữ được tham gia vào việc ra quyết
định về tất cả các khía cạnh trong công tác quản lý rủi ro thiên tai. Nhà nước
khuyến khích phụ nữ chiếm một nửa trong các khóa tập huấn hoặc tham gia
trong các Nhóm hỗ trợ các cấp.

Cơ quan được giao quản lý Đề án cần lập chương trình khen thưởng để
khuyến khích các đơn vị, cộng đồng làm tốt công tác quản lý rủi ro thiên tai.

3. Bình đẳng giới
Lồng ghép giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động của
công tác quản lý thảm hoạ và thích ứng biến đổi khí hậu sẽ mang lại những
hiệu quả lớn hơn cho cộng đồng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ và
nam giới trong công tác phòng ngừa thiên tai.

Phụ nữ Việt Nam chiếm 50,5% (theo tổng điều tra dân số năm 2009) tổng dân
số, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế-văn hóa- xã hội do vậy
họ cũng chịu tác động và ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu như nam
giới. Tuy nhiên có những khác biệt rõ rệt về tác động và ảnh hưởng của thiên
tai và biến đỏi khí hậu đối với phụ nữ khác với nam giới.

Báo cáo thảo luận chính sách “Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Các
cơ hội cải thiện bình đẳng giới”, của Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam và
Oxfam tháng 12/2009 cho thấy “Những tác động của biến đổi khí hậu là khác
nhau, vì các khả năng dễ bị tổn thương khác nhau”. Người nghèo, phụ nữ và
trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của thiên
tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, và trên thực tế thiên tai, biến đổi khí
hậu có thể làm tồi tệ thêm những bất bình đẳng giới, tạo thêm gánh nặng công
việc cho phụ nữ, cũng như tăng thêm khả năng dễ bị tổn thương của phụ nữ ở
các hộ gia đình nghèo”.
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Thực tế hiện nay cho thấy, phụ nữ có kiến thức, năng lực trong lĩnh vực thiên
tai và biến đổi khí hậu hạn chế hơn rất nhiều so với nam giới, bên cạnh đó với
vai trò giới truyền thống trong gia đình và ngoài xã hội nên phụ nữ thường dễ
gặp bất lợi hơn so với nam giới khi thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, đa phần phụ nữ
tham gia chủ yếu ở khâu thực hiện các hoạt động khi thiên tai xảy ra. Vì vậy,
nâng cao hiểu biết của người dân đặc biệt là của phụ nữ về thiên tai và biến
đổi khí hậu là một trong những giải pháp căn cơ nhất.

III. QUY TRÌNH
Tùy theo mỗi địa điểm, loại hình thiên tai hay đối tượng mà có các cách thực
hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng khác nhau, đặc biệt trong điều kiện
địa hình đa dạng và phức tạp như ở Việt Nam. Đồng thời tùy theo mục tiêu,
chức năng hoạt động, các cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội ở cấp tỉnh hay
quốc gia mà áp dụng phương thức quản lý rủi ro thiên tai khác nhau.

Mặc dù có nhiều mô hình và cách thức thực hiện nhưng các hoạt động quản lý
thiên tai thường được thực hiện theo một chu trình nhất định. Từ vị trí của
cộng đồng dễ bị tổn thương, người dân thường quan tâm đến việc họ làm gì
“trước”, “trong”, “sau” thiên tai. Còn từ vị trí thực hiện quản lý thiên tai dựa
vào cộng đồng, cán bộ thường đi theo các bước lập kế hoạch, thực hiện, theo
dõi và đánh giá các hoạt động.

Do đó, quy trình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thông qua bốn giai đoạn
cơ bản của chu trình quản lý dự án có sự tham gia (Chi tiết tại Phụ lục II).

[1] Xác định cộng đồng
và đánh giá rủi ro

[4] Theo dõi và
đánh giá

[2] Lập kế hoạch
giảm thiểu rủi ro

[3] Thực hiện
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Xác định cộng đồng và đánh giá rủi ro
Vận dụng phương pháp đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng, người dân sẽ chủ
động tham gia vào quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin đặc biệt là
cùng nhau xác định các loại hiểm họa và tác động của các hiểm họa tới các
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm chủ hộ;
người cao tuổi; trẻ em; người tàn tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác trong
cộng đồng (đánh giá hiểm họa); Xác định các nhóm dễ bị tổn thương dưới tác
động của thiên tai (đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương); Những nguồn lực,
kỹ năng, kinh nghiệm sẵn có và chiến lược ứng phó của cộng đồng (đánh giá
khả năng) có sự cân nhắc về giới.

Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro
Là quá trình rà soát và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống lụt bão hàng
năm, tiến tới việc xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai chi tiết ứng với
từng khu vực và từng loại hình thiên tai; cũng như tích hợp/lồng ghép các giải
pháp ưu tiên giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tổ chức Thực hiện
Là quá trình cộng động tự tổ chức, sắp xếp phân công nhiệm vụ để thực hiện,
theo dõi thực hiện các giải pháp giảm rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu
được ưu tiên trong kế hoạch phòng chống lụt bão nói riêng và kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội nói chung đã phê duyệt.

Theo dõi và đánh giá
Quá trình theo dõi đánh giá đòi hỏi cộng đồng và các cơ quan liên quan, bao
gồm cả nhà tài trợ, cùng nhau phân tích, nhận định và quyết định mức độ đạt
về tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.

Nội dung của mỗi giai đoạn dựa vào kết quả của giai đoạn trước đó và là cơ sở
cho các hoạt động tiếp theo. Quy trình này là hướng dẫn cơ bản mà có thể áp
dụng linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Một số hoạt động
có thể diễn ra song song hoặc lặp lại. Và điều quan trọng là các hoạt động cần
đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.
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PhÇn 3
Híng dÉn tæ chøc thùc hiÖn

I. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Xây dựng cơ cấu tổ chức
1.1. Mục tiêu cụ thể
Xây dựng hệ thống quản lý, triển khai Đề án gồm bộ máy chính quyền các
cấp, các tổ chức xã hội, đoàn thể tại địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu và
kết quả của đề án bền vững.

1.2. Công việc cần thực hiện
a) Trên cơ sở hệ thống quản lý phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
hiện có, giao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp xây
dựng, quản lý và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động của Đề án
trong phạm vi mình quản lý.



Cấp Trung ương:


Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo PCLBTW là cơ quan chủ trì tổ chức
thực hiện Đề án.



Tổng cục Thủy lợi là cơ quan tham mưu, giúp Bộ NN&PTNT chủ
trì tổ chức thực hiện Đề án.



Trung tâm PT và GNTT là cơ quan đầu mối phối hợp với Cục Quản
lý đê điều và Phòng chống lụt bão, các đơn vị liên quan trực thuộc
Tổng cục Thủy lợi trong quá trình thực hiện Đề án.



Nhóm Công tác về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng sẽ hỗ
trợ các các cơ quan của Chính phủ triển khai thực hiện các hoạt
động của Đề án.
Thành viên của Nhóm công tác gồm các cơ quan nhà nước chịu
trách nhiệm thực hiện Đề án, các tổ chức xã hội trong nước (Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Phụ nữ,..), các tổ chức quốc tế trong
nước. Nhóm công tác được hoạt động trên cơ sở cam kết chung về
mục tiêu, nghĩa vụ được thống nhất giữa các thành viên.
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Cấp tỉnh:


UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN là cơ quan chủ trì tổ
chức triển khai kế hoạch của tỉnh thực hiện Đề án của Chính phủ
(sau đây gọi là Kế hoạch thực hiện Đề án).



Sở NN&PTNT là cơ quan tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh chủ trì
tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.



Chi cục QLĐĐ&PCLB / Chi cục TL (Văn phòng thường trực Ban
Chỉ huy PCLB&TKCN) là Cơ quan thường trực triển khai Kế
hoạch thực hiện Đề án.
Đối với các tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm chuyên trách về
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai thì Cơ quan thường trực có thể sẽ
do Trung tâm này đảm nhiệm.
Đối với các tỉnh, thành phố mà Chi cục QLĐĐ&PCLB / Chi cục
TL và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN là hai cơ
quan riêng biệt thì Cơ quan thường trực sẽ do Văn phòng thường
trực đảm nhiệm.







Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan
thường trực triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi
tỉnh, thành phố.

Cấp huyện:


UBND cấp huyện, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN huyện là cơ quan
chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi
địa bàn quản lý.



Phòng NN&PTNT là Cơ quan thường trực tham mưu, giúp UBND
cấp huyện chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.



Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan
thường trực triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

Cấp xã:


UBND cấp xã, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN xã là cơ quan tổ chức
triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi địa bàn quản lý.



Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho UBND cấp xã
triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.
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Nhóm triển khai kế hoạch tại cộng đồng (sau đây gọi là Nhóm cộng
đồng). Nhóm cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Nhóm hỗ trợ kỹ
thuật cấp xã để triển khai các hoạt động trong phạm vi cộng đồng
sinh sống. Trưởng Nhóm cộng đồng phải do cộng đồng bầu lên.

b) Tùy theo điều kiện từng tỉnh, thành phố nhưng Nhóm hỗ trợ kỹ thuật có ít
nhất 03 nhiệm vụ chính sau: Hỗ trợ đánh giá rủi ro thiên tai; Là giảng viên
nòng cốt; Hỗ trợ theo dõi đánh giá.
c) Xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp của các thành viên trong Nhóm hỗ
trợ kỹ thuật; giữa Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp; giữa Nhóm hỗ trợ kỹ
thuật với các cơ quan liên quan.
d) Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc xây mới văn bản quy phạm pháp
luật để quy định nghĩa vụ, quyền lợi của cho các cá nhân, tổ chức tham gia
các hoạt động trong khuôn khổ Đề án.

1.3. Nguyên tắc chính
a) Việc xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện kế hoạch tại các tỉnh, thành phố
cần có sự đồng thuận cao của các bên, các cấp và có tham gia của các tổ
chức xã hội tại các cấp thuộc tỉnh, thành phố.
b) UBND các cấp sẽ ra quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng
là cơ quan thường trực; thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp và cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan liên tham gia thực hiện kế hoạch trong phạm vi
địa phương mình.
c) Nhóm hỗ trợ kỹ thuật phải có sự tham gia của các tổ chức xã hội như Mặt
trận tổ quốc, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội chữ thập
đỏ,…..đặc biệt chú trọng đến tỷ lệ giới (cán bộ nữ chiếm ít nhất 30%),
nhóm dân tộc thiểu số,… và đảm bảo tính đại diện trong cộng đồng.
Cơ cấu tổ chức của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật được nêu chi tiết tại Mục 5,
Chương II – Vai trò, trách nhiệm các cấp.
d) Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp phải được quy định rõ nhiệm vụ, cơ chế
điều phối, phối hợp: Giữa các thành viên trong Nhóm; giữa các Nhóm
đồng cấp; giữa các Nhóm các cấp; phối hợp với ban ngành các cấp.
e) Nhóm cộng đồng sẽ do người dân tự bầu; phối hợp chặt chẽ với Nhóm hỗ
trợ kỹ thuật cấp xã triển khai các hoạt động tại cộng đồng. Thành phần
Nhóm cộng đồng sẽ do cộng đồng tự bầu và UBND xã sẽ ra quyết định
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quy định cụ thể về nhiệm vụ của Nhóm cộng đồng và cơ chế phối hợp
giữa Nhóm cộng đồng và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã.
Cơ cấu tổ chức của Nhóm cộng đồng được nêu chi tiết tại Mục 6, Chương
II – Vai trò, trách nhiệm các cấp

2. Tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn
2.1. Mục tiêu cụ thể
a) Xây dựng tài liệu đào tạo, truyền thông (sau đây gọi là tài liệu đào tạo) có
tính khoa học, tính thời sự, phù hợp với thực tiễn trong công tác phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai và trình độ, nhận thức với từng cấp quản lý,
văn hóa của cộng đồng.
b) Xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ổn định ở
địa phương, trong đó lực lượng nòng cốt là cán bộ đoàn thể, trưởng thôn,
già làng, trưởng bản và cán bộ công tác tại địa phương.

2.2. Công việc cần thực hiện
a) Xây dựng tài liệu đào tạo



Đánh giá nhu cầu tập huấn để xây dựng tài liệu và kế hoạch đào tạo phù
hợp.



Rà soát, phân tích, tổng hợp các loại tài liệu đào tạo về phòng tránh và
giảm nhẹ thiên tai đang được sử dụng tại các cơ quan, tổ chức tham gia
và các cơ quan, tổ chức khác ở tất cả các cấp.



Tập hợp, tuyển chọn, biên soạn mới hoặc chỉnh lý, cập nhật các nội
dung về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu,
các nội dung khác có liên quan đang được sử dụng.



Bộ NN&PTNT sẽ phát triển bộ tài liệu đào tạo khung phục vụ các hoạt
động đào tạo của Đề án. Trên cơ sở bộ tài liệu khung, các tỉnh sẽ xây
dựng hoặc biên soạn tài liệu đào tạo cho tỉnh mình trên cơ sở đặc điểm
thiên tai, kinh tế - xã hội, văn hóa và tập quán sinh sống và các kiến
thức, kinh nghiệm ứng phó của cộng đồng.
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b) Xây dựng và phát triển mạng lưới giảng viên thiên tai



Tận dụng nguồn giảng viên hiện có: Rà soát, củng cố đội ngũ giảng
viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên (sau đây gọi là đội ngũ giảng
viên) về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến tận cơ sở; đào tạo, bồi
dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác
trên trong các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các
cấp, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Phụ nữ, các Trường đại học và
Viện nghiên cứu, các tổ chức Phi chính phủ tại Việt Nam,…



Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực và kiến thức của đội ngũ giảng
viên hiện có; đưa ra mức phù hợp về năng lực và kiến thức của đội ngũ
giảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng theo từng cấp Trung ương, địa
phương (tỉnh, huyện, xã).



Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến chế độ
cho đội ngũ giảng viên, học viên từ đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc
xây mới để quy định nghĩa vụ, quyền lợi của đội ngũ giảng viên tham
gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng.



Bộ NN&PTNT sẽ quản lý đội ngũ giảng viên cấp Trung ương. Đối với
cấp tỉnh, huyện, xã và cộng đồng sẽ do UBND cấp tỉnh thực hiện.

c) Tổ chức tập huấn, truyền thông



Xây dựng và tổ chức tập huấn, truyền thông cho các đối tượng tại địa
phương căn cứ vào nhu cầu về kiến thức và kỹ năng.



Sau các khoá tập huấn, cần phải có đánh giá về mức độ phù hợp của
kiến thức và phương pháp tập huấn để có các điều chỉnh hợp lý cho các
khoá khác.



Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên từ Trung ương
đến cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, xã và cộng đồng sẽ do UBND cấp tỉnh
thực hiện.

d) Công cụ hỗ trợ



Rà soát, tổng hợp và xây dựng bộ bản đồ rủi ro thiên tai và các biện
pháp phòng tránh các cấp. Tận dụng tối đa các bản đồ được xây dựng
thông qua các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước hoặc tài
trợ nước ngoài.
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Xây dựng công cụ giảng dạy kiến thức và kỹ năng đào tạo hỗ trợ cho
các giảng viên các cấp.



Xây dựng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng các cấp,
mạng lưới loa phát thanh tại cộng đồng các bộ tài liệu truyền thông về
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và các vấn đề liên quan.



Xây dựng Chương trình truyền thông hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng
đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

2.3. Nguyên tắc chính



Các tỉnh, thành phố dựa vào tài liệu tập huấn do Bộ NN&PTNT và các
Bộ, ngành liên quan xây dựng, chủ động tổ chức biên soạn hoặc xây
dựng tài liệu tập huấn phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và quản lý rủi ro
thiên tai dựa vào cộng đồng,… theo các loại hình thiên tai điển hình
phù hợp với đặc điểm văn hóa xã hội, điều kiện tự nhiên, kinh tế và cơ
cấu tổ chức của địa phương.



Đối với cộng đồng người dân: phương pháp đào tạo phải phù hợp với
phong tục, tập quán, văn hóa cộng đồng và thực hiện dưới dạng phòng
trào, văn nghệ, kịch, tờ rơi, áp phíc,… ; tài liệu hướng dẫn phải ngắn
gọn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và kết hợp tranh ảnh minh
họa.



Đối với đồng bào dân tộc thiểu số: các tài liệu hướng dẫn cho giảng
viên và tài liệu đào tạo được xây dựng bằng tiếng địa phương, sử dụng
nhiều hình ảnh minh họa.



Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về
quản lý thiên tai, đánh giá thế mạnh của các tổ chức xã hội, đoàn thể
hoặc các cá nhân xuất sắc các cấp của tỉnh đã được đào tạo hoặc tham
gia giảng dạy có kinh nghiệm với cộng đồng (Hội chữ thập đỏ, đoàn
thanh niên, Hội phụ nữ, người dân,…) để thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ
thuật các cấp.



Tài liệu đào tạo định kỳ điều chỉnh, bổ sung nội dung để phù hợp hơn
với quan điểm chỉ đạo của các cấp trong công tác quản lý rủi ro thiên
tai, thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc trước sự biến đổi của thiên tai
do những tác động của biến đổi khí hậu.
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Các học viên ngoài đào tạo lý thuyết cần thực hành tại một cộng đồng
nhằm gắn kết giữa lý thuyết và thực tế tại địa phương mình.



Lựa chọn thời gian tổ chức đào tạo phù hợp (ví dụ: lịch thời vụ) để tạo
điều kiện cho các học viên có thể tham gia đầy đủ khóa học, đặc biệt ưu
tiên cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và ít khả năng ứng phó.

3. Đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương
3.1. Mục tiêu cụ thể
a) Lựa chọn địa bàn có cộng đồng nghèo, nguy cơ cao và dễ bị tổn thương để
thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro; đồng thời đánh giá nhận thức về
thiên tai và khả năng ứng phó của cộng đồng tham gia thực hiện đề án.
b) Kết quả đánh rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương về thiên tai, biến đổi khí
hậu và khả năng ứng phó của cộng đồng là bộ thông tin tổng hợp phục vụ
công tác lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên và biến đổi khí hậu tai tại địa
phương cũng như thông tin lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi
khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

3.2. Công việc cần thực hiện
a) Đào tạo Nhóm hỗ trợ kỹ thuật thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai



Cơ quan thường trực cấp tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm PT và GNTT
và các tổ chức liên quan tổ chức khóa đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
cấp tỉnh về các số liệu cụ thể cần thu thập, phương pháp đánh giá và
tổng hợp tổ chức các số liệu thu thập.



Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh sẽ hướng dẫn cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
cấp huyện.



Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện sẽ hướng dẫn cho Nhóm hỗ trợ kỹ
thuật cấp xã.

b) Thu thập số liệu và đưa ra các kết quả đánh giá
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương,
cộng đồng người dân trong quá trình thực hiện để thu thập thông tin, số liệu
đánh giá và đưa ra các kết quả cụ thể sau:
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Thông tin về các sự kiện thiên tai đã xảy ra (Loại thiên tai/ mức độ
nghiêm trọng/ tần suất xảy ra/ thời gian kéo dài/ vị trí xảy ra,..)  Bản
đồ thiên tai của từng vùng và toàn bộ địa phương nói chung.



Thông tin và đánh giá về tình trạng dễ bị tổn thương của những nhóm
đối tượng và loại hình sinh kế có nguy cơ rủi ro cao trong cộng đồng
với mỗi loại thiên tai (tỷ lệ nhóm có nguy cơ rủi ro cao trong toàn cộng
đồng,...)  Xác định sinh kế, nguồn lực có nguy cơ cao về thiên tai và
biến đổi khí hậu; khoanh vùng được nhóm đối tượng có nguy cơ cao về
thiên tai.



Số liệu về tình trạng đói nghèo của cộng đồng (dựa trên dữ liệu điều tra
dân số và thống kê số hộ đăng ký nhận trợ cấp nghèo đói...)  Xác
định được mức độ đói nghèo và lập bản đồ các hộ nghèo.



Thông tin về cơ cấu, năng lực các tổ chức liên quan hoặc trực tiếp tham
gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương.




Thông tin về hệ thống cảnh báo sớm đến người dân.



Thông tin về người dân có thể tiếp cận được các công trình, phương
tiện phòng tránh thiên tai như đường tránh lũ, nhà tránh trú bão, lũ,…
 Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch di dân ứng phó khẩn cấp với thiên
tai và các kế hoạch phòng ngừa phù hợp.




Thông tin về tình hình phòng ngừa ứng phó tại các hộ gia đình.



Năng lực của người dân, cộng đồng trong phòng tránh thiên tai và thích
ứng với biến đổi khí hậu bao gồm: kiến thức, kinh nghiệm của người
dân ứng phó với thiên tai,…

Thông tin về khả năng của người dân có thể tiếp cận được với các cơ
quan, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và cung cấp loại hàng cứu trợ phù hợp
 Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, phương pháp cứu hộ, cứu nạn và
phân phát hàng cứu trợ phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Số liệu về số lượng người dân an toàn sau khi thực hiện các biện pháp
phòng chống thiên tai phù hợp  Lập bản đồ cộng đồng an toàn với
thiên tai.
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Ngoài ra cần tiến hành một số đánh giá sau:



Kiểm tra nhận thức của các nhóm đối tượng trong cộng đồng về rủi ro
thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và các biện pháp giảm thiểu rủi
ro.



Hiểu biết của người dân về các hiểm hoạ trong quá khứ, các nhóm
người dễ bị tổn thương, năng lực phòng chống và cơ chế ứng phó với
rủi ro thiên tai.

c) Báo cáo đánh giá
Trên cơ sở báo cáo về đánh giá rủi ro thiên tai của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, Cơ
quan thường trực sẽ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d) Xây dựng Cơ sở dữ liệu đối chứng
Trong quá trình đánh giá rủi ro, tiến hành thu thập dữ liệu và xây dựng cơ sơ
dữ liệu đối chứng cho từng vùng. Dữ liệu đối chứng là dữ liệu định tính hay
định lượng, phản ánh thực trạng của địa phương trước khi công tác quản lý rủi
ro thiên tai được triển khai. Dữ liệu đối chứng là cần thiết để theo dõi những
tiến triển trong quá trình thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

3.3. Nguyên tắc



Việc đánh giá rủi ro thiên tai sẽ được các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật tiến
hành từ dưới lên, tức là từ thôn, xã (thông qua cộng đồng) → huyện →
tỉnh.



Báo cáo cần đưa ra các loại hình thiên tai, hiện tượng thời tiết bất
thường, sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và
cuộc sống người dân tại vùng đánh giá và nhận thức và khả năng ứng
phó của cộng động. Đây là nội dung quan trọng cần được Báo cáo đánh
giá rủi ro thiên tai đưa ra và hàng năm được cập nhật, bổ sung nhằm
mục tiêu xác định mục tiêu lâu dài của kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai,
biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và xác định cụ thể nội dung tài liệu
đào tạo, định hướng trong quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai,
phát triển kinh tế - xã hội các cấp của tỉnh, thành phố.



Trong quá trình đánh giá rủi ro phải có sự tham gia của người dân và
các tổ chức xã hội trong tỉnh, thành phố.
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Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, trẻ em và người tàn tật trong quá
trình đánh giá rủi ro.



Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai phải có sự đồng thuận của cộng đồng
người dân và chính quyền sở tại.

4. Lập kế hoạch thực hiện Đề án
4.1. Mục tiêu cụ thể
Trên cơ sở những kết quả trong các giai đoạn trên, lập kế hoạch giảm thiểu rủi
ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua một quy trình có sự
tham gia của cộng đồng, có lồng ghép với kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ
thiên tai và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
4.2. Công việc cần thực hiện
a) Phê duyệt danh sách địa bàn thực hiện đề án của cấp có thẩm quyền của
tỉnh.
b) Trên cơ sở kết quả đánh giá trong giai đoạn trên và kế hoạch của từng khu
vực được lựa chọn, tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể với nội dung
chính:



Thông tin tổng quan: Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, sinh kế, cơ sở
hạ tầng, vệ sinh môi trường, y tế,…



Phân tích hiện trạng và tổng hợp các kết quả đánh giá rủi ro thiên tai,
tình trạng dễ bị tổn thương, khả năng.



Mục tiêu (mục tiêu phải cụ thể, có tính khả thi, phù hợp và có giới hạn
thời gian thực hiện).



Kế hoạch hành động quản lý rủi ro: biện pháp giảm thiểu rủi ro, khung
thời gian thực hiện, các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng, người
chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động, số người hưởng lợi từ các hoạt
động,…



Các biện pháp giảm thiểu rủi ro bao gồm các biện pháp phi công trình,
công trình tại các thời điểm trước, trong và sau thiên tai và các biện
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

20

PhÇn 3 - Híng dÉn tæ chøc thùc hiÖn



Tích hợp kế hoạch quản lý thiên tai của cộng đồng vào kế hoạch phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng
năm, 05 năm.

c) Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể được phê duyệt, xây dựng kế hoạch năm
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.3. Nguyên tắc chính
a) Trên cơ sở các kết quả đã thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai, biến đổi khí
hậu dựa vào cộng đồng, kế hoạch được lập phải đảm bảo tính thực tiễn và
phù hợp với bối cảnh địa phương, đồng thời đảm bảo có sự tham gia của
cộng đồng.
Việc lập kế hoạch thực hiện Đề án cần có sự tham gia của cộng đồng
người dân và các tổ chức xã hội tại địa bàn. Để đảm bảo được nhiệm vụ
này Sở NN&PTNT cần tham mưu UBND tỉnh quy định việc tham gia của
cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các bước lập kế hoạch.
b) Kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện hàng năm; sắp xếp thứ tự ưu tiên,
các hoạt động được phân kỳ phải có tính gối đầu, hỗ trợ cho các hoạt động
tiếp theo.
c) Lồng ghép kế hoạch thực hiện Đề án vào kế hoạch phát triển và đầu tư; kế
hoạch phòng chống lụt bão các cấp nhằm tăng hiệu quả tổng thể các
chương trình, dự án; nâng cao tính trách nhiệm của các cơ quan nhà nước,
tổ chức xã hội liên quan và đối tượng hưởng lợi.
Đối với kế hoạch phát triển kinh tế cần xem xét và lồng ghép mục tiêu
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, đánh giá tác động của thiên tai vào mục
tiêu chung và cụ thể hóa bằng các giải pháp kỹ thuật trong các hoạt động
của các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội như xây dựng cơ sở
hạ tầng, giao thông, thủy lợi, di dân tài định cư,.. (ví dụ: đánh giá mức ảnh
hưởng của các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, thủy lợi,….đối với
nguy cơ làm gia tăng hiểm họa, gia tăng mức tàn phá khi thiên tai xảy ra
hoặc ngược lại).
Đối với các chương trình, dự án khác hiện đang triển khai tại địa phương
cần xem xét trong mối liên hệ giữa các hoạt động về giảm nhẹ thiên tai với
xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi
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trường,….để lồng ghép trong nội dung đào tạo, tuyên truyền và mục tiêu
sử dụng đối với các công trình dân sinh, công trình quy mô nhỏ.
d) Trên cơ sở các nguồn lực, xác định mục tiêu và kết quả theo từng giai
đoạn làm cơ sở phân bổ kinh phí cho các hoạt động. Đảm bảo cân đối giữa
biện pháp công trình và phi công trình.

5. Tổ chức thực hiện
5.1. Mục tiêu cụ thể
Triển khai các hoạt động của kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng, song song với theo dõi và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng nhằm
đảm bảo việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động của đề án tại các khu vực
được lựa chọn; tạo hệ thống thông tin phản hồi thường xuyên từ nhiều chiều
để đánh giá và rút kinh nghiệm; đồng thời qua việc thực hiện sẽ nâng cao được
nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của cộng đồng.

5.2. Công việc cần thực hiện
a) Huy động nguồn lực và bảo đảm kinh phí:



Trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt, bố trí kinh phí hợp lý để triển
khai thực hiện, sắp xếp ưu tiên và có tính kế thừa kết quả giữa các hoạt
động nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phát huy cao kết quả đạt được.



Phối hợp với các cơ quan ban ngành để huy động nguồn lực hỗ trợ kế
hoạch quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời đảm bảo đóng
góp của cộng đồng.

b) Củng cố tổ chức và cơ chế chính sách tại cơ sở:



Quyết định của UBND các cấp chỉ định đơn vị tổ chức thực hiện và
thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp.



Cơ chế đảm bảo sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo minh bạch công
khai trong công tác theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi
ro thiên tai tại địa phương.

c) Quản lý dữ liệu:



Xây dựng dữ liệu lưu trữ ban đầu cho mỗi địa bàn triển khai. Dữ liệu
đối chứng này bao gồm dữ liệu định tính hay định lượng. Đây là việc
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làm thiết yếu nhằm theo dõi những tiến triển của công tác triển khai dự
án.



Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá các cấp và cơ chế phản hồi giữa
cộng đồng và các bên nhằm tạo điều kiện thiết thực, khả thi để người
dân thực sự tham gia vào quá trình theo dõi, đánh giá.

d) Xây dựng kế hoạch chi tiết, theo dõi tiến độ và báo cáo:
Các vấn đề quản lý cần được tính đến trong giai đoạn này bao gồm: xác định
và chuẩn bị các nguồn lực phù hợp để triển khai kế hoạch (chuyên gia, thiết bị,
dịch vụ, hệ thống thông tin,…); tính toán điều chỉnh kế hoạch nếu cần để sát
với thực tế; định kỳ báo cáo kết quả dựa trên chỉ tiêu/chỉ số kế hoạch.

5.3. Nguyên tắc chính



Việc triển khai các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cần
phát huy nguyên tắc 4 tại chỗ.



Tạo sự đồng thuận cao giữa chính quyền địa phương, cộng đồng người
dân và các bên liên quan trong việc triển khai các biện pháp (công
trình, phi công trình) trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến
đổi khí hậu



Huy động và phân bổ hợp lý, tính toán hiệu quả chi phí của các nguồn
lực hỗ trợ trong và ngoài địa phương trong thực hiện kế hoạch quản lý
thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời tạo cơ sở cho việc thực hiện các
chương trình, đề án xóa đói, giảm nhèo, phát triển kinh tế xã hội của địa
phương.

6. Theo dõi, đánh giá
6.1. Mục tiêu cụ thể
a) Đảm bảo các hoạt động trong kế hoạch của các tỉnh nói riêng, kế hoạch
thực hiện đề án Chính phủ nói chung được thực hiện đúng tiến độ, đảm
bảo đúng mục tiêu, lồng ghép hiệu quả trong công tác phòng chống, giảm
nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế.
b) Thống nhất hệ thống chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về phòng
chống và giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; củng cố lòng
tin, gắn kết nỗ lực tổng hợp giữa chính quyền các cấp với người dân và
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với các bên liên quan trong công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên
tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
6.2. Công việc cần thực hiện



Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá các cấp và cơ chế phản hồi giữa
cộng đồng và các bên tham gia thực hiện đề án nhằm tạo điều kiện thiết
thực, khả thi để người dân thực sự tham gia vào quá trình theo dõi,
đánh giá.



Xây dựng tiêu chí đánh giá các bước thực hiện đề án theo từng giai
đoạn.



Xây dựng cơ chế và kế hoạch thực hiện để thường xuyên theo dõi, đánh
giá việc tổ chức thực hiện và nhận diện được sự thay đổi về đặc tính
của hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng tránh của
cộng đồng.



Tổ chức các khóa tập huấn cho cộng đồng người dân tham gia theo dõi,
đánh giá các hoạt động của đề án trong khu vực mình sinh sống.

6.3. Nguyên tắc chính



Có sự tham gia của cộng đồng, chính quyền và các bên liên quan vào
theo dõi và đánh giá trên cơ sở các tiêu chí đã được phê duyệt.



Việc theo dõi, đánh giá cần được tiến hành thường xuyên, trước, trong
và sau thiên tai nhằm đánh giá hiệu quả và tác động của đề án.

II. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP
1. Trung ương
1.1. Tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn
a) Tài liệu đào tạo



Tổng hợp, đánh giá các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến về phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai đã có và đang được sử dụng ở tất cả các cấp.
Tận dụng các tài liệu đã được xây dựng thông qua các dự án đã và đang
triển khai.
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Xây dựng và ban hành các bộ tài liệu đào tạo khung về phòng tránh và
giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan
như giới, lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế,.…Đồng thời, biên
soạn/xây dựng thí điểm bộ tài liệu cho cấp huyện, xã tại một số khu vực
trọng điểm.



Xây dựng và phát triển các bộ tài liệu chuyên biệt liên quan đến phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai.

b) Xây dựng đội ngũ giảng viên



Tận dụng nguồn giảng viên hiện có: Tổng hợp danh sách đội ngũ giảng
viên hiện có; xây dựng tiêu chí lựa chọn đội ngũ giảng viên cấp Trung
ương đến cấp tỉnh.



Tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ giảng viên cấp tỉnh.

c) Công cụ hỗ trợ



Xây dựng các hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao
nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho các
địa phương thực hiện.



Tổng hợp và đề xuất các phương pháp đánh giá rủi ro và tình trạng dễ
bị tổn thương.



Tập hợp bản đồ hành chính, bản đồ ngập lụt, bản đồ nguy cơ hiện có
phục vụ tham mưu điều hành.



Xây dựng các tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức
về quản lý thiên tai (băng hình, băng tiếng); chuyên mục, chương trình
nâng cao nhận thức cộng đồng trên báo, đài.



Xây dựng cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử phục vụ cung cấp thông
tin các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, mạng lưới giảng viên
các cấp, nghiên cứu, tra cứu tài liệu và đào tạo trực tuyến.

1.2. Đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương



Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho các địa phương đánh giá rủi ro và tình
trạng dễ bị tổn thương.
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Tổ chức đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh về đánh giá rủi ro.



Tổng hợp các báo cáo đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương các
cấp của tỉnh, thành phố.



Xây dựng bản đồ tổng hợp tình trạng dễ bị tổn thương với các loại hình
thiên tai khác nhau và với các vùng khác nhau.

1.3. Lập kế hoạch



Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án của các tỉnh, thành phố, xây dựng
kế hoạch 05 năm thực hiện Đề án; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan trình Chính phủ phê duyệt.



Tổng hợp kế hoạch hàng năm của các tỉnh, thành phố; phối hợp với Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo và trình Chính phủ phê
duyệt.



Xây dựng kế hoạch hàng năm các hoạt động thực hiện Đề án trong
phạm vi thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.4. Tổ chức thực hiện



Trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt, tổ chức thực hiện các nội
dung thuộc phạm vi thực hiện Đề án.



Hướng dẫn các tỉnh, thành phố lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nội
dung của Đề án.



Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật, hướng dẫn địa phương về quản lý tài chính, tổ chức thực
hiện.



Hướng dẫn và xây dựng dữ liệu lưu trữ ban đầu cho các tỉnh, thành phố
triển khai kế hoạch thực hiện Đề án. Dữ liệu đối chứng này bao gồm dữ
liệu định tính hay định lượng nhằm theo dõi những tiến triển của công
tác triển khai Đề án.



Tổ chức các khóa tập huấn cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh.
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Phối hợp với các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế trong việc chia sẻ
thông tin và vận động kinh phí hỗ trợ.



Tổng hợp kết quả thực hiện của các tỉnh, thành phố hàng năm và 05
năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.



Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các tỉnh, thành phố

1.5. Theo dõi, đánh giá



Xây dựng, ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá và văn bản hướng dẫn
UBND cấp tỉnh thực hiện.



Tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật; nhận
báo cáo của UBND tỉnh, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.




Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá việc thực hiện Đề án.
Cập nhật, lưu trữ, chia sẻ thông tin: Trung tâm PT và GNTT cập nhật,
quản lý, lưu trữ báo cáo cấp tỉnh và các báo cáo Bộ NN&PTNT gửi
Thủ tướng Chính phủ.

2. Cấp tỉnh
2.1. Tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn
a) Tài liệu đào tạo



Trên cơ sở tài liệu khung đã được các cơ quan Trung ương phê duyệt,
biên soạn hoặc xây dựng và ban hành các bộ tài liệu đào tạo các cấp về
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cho địa
phương mình phù hợp với đặc điểm thiên tai, kinh tế - xã hội - văn hóa
của địa phương mình.



Phối hợp với các tổ chức xây dựng các tài liệu tham khảo, tài liệu tập
huấn theo chủ đề liên quan đến phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và
thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Xây dựng đội ngũ giảng viên



Phối hợp hoặc chủ động tổ chức các khóa đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ
thuật của tỉnh.
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Quản lý hệ thống giảng viên tỉnh và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng hàng năm.

c) Công cụ hỗ trợ



Tổng hợp và đánh giá các bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn
thương do người dân tự xây dựng dưới sự hướng dẫn của các nhóm hỗ
trợ của các xã, huyện  Xây dựng bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị
tổn thương cấp tỉnh



Tổ chức xây dựng các tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền, phổ biến
kiến thức về quản lý thiên tai (băng hình, băng tiếng); chuyên mục,
chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng trên báo, đài địa phương và
chỉ đạo cấp huyện, xã phát qua hệ thống loa phát thanh tại cộng đồng.

2.2. Đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương



Tổ chức đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện thực hiện đánh
giá rủi ro.



Tổng hợp các báo cáo đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương cấp
huyện, cấp xã  Xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị
tổn thương cấp tỉnh



Xây dựng và cập nhật hàng năm bản đồ tổng hợp tình trạng dễ bị tổn
thương với các loại hình thiên tai khác nhau, với các vùng khác nhau
trong phạm vi tỉnh.



Báo cáo và kết quả gửi Bộ NN&PTNT (Tổng cục Thủy lợi) tổng hợp.

2.3. Lập kế hoạch
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch
hàng năm, 05 năm trên cơ sở đề xuất từ cấp huyện và gửi Bộ NN&PTNT, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
2.4. Tổ chức thực hiện



Trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt, bố trí kinh phí hợp lý để triển
khai thực hiện, sắp xếp ưu tiên và có tính kế thừa đảm bảo tính đồng bộ
và phát huy cao kết quả đạt được.
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Xây dựng dữ liệu lưu trữ ban đầu cho mỗi địa bàn triển khai nhằm đánh
giá quá trình thực hiện và kết quả triển khai kế hoạch.



Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo sự tham gia của các tổ chức xã
hội, đoàn thể và cộng đồng trong theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế
hoạch.



Chỉ đạo các cấp tổ chức thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hàng
năm đã được phê duyệt và bố trí kinh phí.



Xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
tại cộng đồng.



Thiết kế, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đến cộng đồng (bao gồm cả
trang thiết bị)



Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá các cấp và cơ chế phản hồi giữa
cộng đồng và các bên nhằm tạo điều kiện thiết thực, khả thi để người
dân thực sự tham gia vào quá trình theo dõi, đánh giá.



Xây dựng tiêu chí đánh giá các bước thực hiện theo từng giai đoạn
trong phạm vi địa phương.



Tổ chức các khóa tập huấn TOT cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện
và các cán bộ chính quyền thực hiện kế hoạch phòng tránh và giảm nhẹ
thiên tai.

2.5. Theo dõi, đánh giá



Trên cơ sở hướng dẫn và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá của Bộ
NN&PTNT, tổ chức triển khai công tác theo dõi và đánh giá, kiểm tra,
theo dõi quá trình thực hiện trên địa bàn.
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh sẽ hỗ trợ Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp
huyện, xã và trực tiếp tiến hành theo dõi, đánh giá trong quá trình triển
khai các hoạt động của kế hoạch trên địa bàn.



Tổng hợp báo cáo theo dõi, đánh giá của UBND cấp huyện và gửi báo
cáo lên Bộ NN& PTNT (Tổng cục Thủy lợi) theo quy định.
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Cập nhật, lưu trữ, chia sẻ thông tin: Cơ quan thường trực cập nhật, quản
lý, lưu trữ báo cáo cấp huyện và các báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ
NN&PTNT

3. Cấp huyện
3.1. Tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn
a) Tài liệu đào tạo



Biên soạn bài giảng hoặc phát triển các bộ tài liệu đào tạo về phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cho huyện mình
phù hợp với đặc điểm thiên tai, kinh tế - xã hội - văn hóa của địa
phương mình.
Trong quá trình xây dựng tài liệu đào tạo, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp
huyện phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp cấp tỉnh, cấp xã.



Phối hợp với các tổ chức xây dựng các tài liệu tham khảo, tài liệu đào
tạo theo chủ đề liên quan đến phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và
thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Xây dựng đội ngũ giảng viên



Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền
cấp huyện, xã và các khóa đào tạo cho các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp
xã, các Nhóm cộng đồng.



Quản lý hệ thống giảng viên cấp huyện, cấp xã trong địa bàn mình và
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

c) Công cụ hỗ trợ



Tổng hợp và đánh giá các bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn
thương do người dân tự xây dựng dưới sự hướng dẫn của các nhóm hỗ
trợ của các xã  Xây dựng bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn
thương cấp huyện.



Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý thiên tai (băng
hình, băng tiếng), chuyên mục, chương trình nâng cao nhận thức cộng
đồng trên báo, đài địa phương và qua hệ thống loa phát thanh tại cộng
đồng.
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3.2. Đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương




Tổ chức đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã về đánh giá rủi ro.



Xây dựng và cập nhật hàng năm bản đồ tổng hợp tình trạng dễ bị tổn
thương với các loại hình thiên tai khác nhau, với các vùng khác nhau
trong phạm vi huyện.



Báo cáo và nộp kết quả lên UBND cấp tỉnh (Sở NN&PTNT).

Tổng hợp các báo cáo đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương cấp
xã.

3.3. Lập kế hoạch
UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng kế hoạch hàng năm,
05 năm trên cơ sở đề xuất từ cấp xã và gửi UBND cấp tỉnh tổng hợp.
3.4. Tổ chức thực hiện



Trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt, bố trí kinh phí hợp lý để triển
khai thực hiện, sắp xếp ưu tiên và có tính kế thừa đảm bảo tính đồng bộ
và phát huy cao kết quả đạt được.



Xây dựng dữ liệu lưu trữ ban đầu cho mỗi địa bàn triển khai nhằm đánh
giá quá trình thực hiện và kết quả triển khai kế hoạch.



Đảm bảo sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và cộng đồng
trong theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.



Chỉ đạo các cấp tổ chức thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hàng
năm đã được phê duyệt và bố trí kinh phí.



Tổ chức diễn tập phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.




Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đến cộng đồng.



Đánh giá các bước thực hiện theo từng giai đoạn trong phạm vi địa
phương.

Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá các cấp và cơ chế phản hồi giữa
cộng đồng và các bên nhằm tạo điều kiện thiết thực, khả thi để người
dân thực sự tham gia vào quá trình theo dõi, đánh giá.
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Tổ chức các khóa tập huấn cho các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã và các
cán bộ chính quyền thực hiện kế hoạch phòng tránh và giảm nhẹ thiên
tai.

3.5. Theo dõi, đánh giá



UBND huyện (Phòng NN&PTNT) chỉ đạo Nhóm hỗ trợ kỹ thuật triển
khai việc theo dõi đánh giá trong quá trình thực hiện kế hoạch trên địa
bàn.
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện sẽ hỗ trợ Nhóm hỗ trợ cấp xã và trực
tiếp tiến hành theo dõi, đánh giá trong quá trình triển khai các hoạt
động của kế hoạch trên địa bàn huyện.




Xây dựng báo cáo kết quả trên cơ sở bộ chỉ số theo dõi, đánh giá.



Cập nhật, lưu trữ, chia sẻ thông tin: Phòng NN& PTNT cập nhật, quản
lý, lưu trữ báo cáo của cấp xã và các báo cáo UBND huyện gửi cấp tỉnh

Nhận báo cáo của UBND cấp xã, tổng hợp và gửi báo cáo lên UBND
cấp tỉnh (Sở NN&PTNT) theo quy định.

4. Cấp xã
4.1. Tài liệu và tổ chức đào tạo, tuyên truyền
a) Tài liệu đào tạo



Biên soạn tài liệu tuyên truyền về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai,
thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng trong địa bàn mình phù hợp
với đặc điểm thiên tai, kinh tế - xã hội - văn hóa của cộng đồng hoặc
nhóm cộng đồng. Việc biên soạn tài liệu cần có sự hỗ trợ của Nhóm hỗ
trợ kỹ thuật cấp huyện, tỉnh.



Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã phối hợp với Nhóm cộng đồng để hỗ trợ
UBND xã biên soạn hoặc xây dựng tài liệu tuyên truyền.

b) Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên



Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền
cấp xã và các buổi tuyên truyền cho cộng đồng hoặc các Nhóm cộng
đồng.
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Quản lý hệ thống tuyên truyền viên cấp xã trong địa bàn mình và xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

c) Công cụ hỗ trợ



Tổng hợp và đánh giá các bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn
thương do người dân tự xây dựng dưới sự hướng dẫn của Nhóm hỗ trợ
cấp xã, Nhóm cộng đồng  Xây dựng bản đồ thiên tai và tình trạng dễ
bị tổn thương cấp xã.



Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý thiên tai (băng
hình, băng tiếng), chuyên mục, chương trình nâng cao nhận thức cộng
đồng trên báo, đài địa phương và qua hệ thống loa phát thanh tại cộng
đồng.

4.2. Đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương



Tổ chức hướng dẫn cộng đồng đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn
thương khu vực cộng đồng sinh sống trong phạm vi xã.



Tổng hợp các báo cáo đánh giá rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương các
cộng đồng trong phạm vi xã.



Xây dựng và cập nhật hàng năm bản đồ tổng hợp tình trạng dễ bị tổn
thương với các loại hình thiên tai khác nhau, với các vùng khác nhau
trong phạm vi xã.



Báo cáo và nộp kết quả lên UBND cấp huyện (Phòng NN&PTNT).

4.3. Lập kế hoạch
UBND cấp xã trực tiếp xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm trên cơ sở đề
xuất từ cộng đồng và gửi UBND cấp huyện tổng hợp.
4.4. Tổ chức thực hiện



Trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt, bố trí kinh phí hợp lý để triển
khai thực hiện, sắp xếp ưu tiên và có tính kế thừa đảm bảo tính đồng bộ
và phát huy cao kết quả đạt được.
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Xây dựng dữ liệu lưu trữ ban đầu cho mỗi địa bàn triển khai nhằm đánh
giá quá trình thực hiện và kết quả triển khai kế hoạch.



Đảm bảo sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và cộng đồng
trong theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.



Tổ chức thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hàng năm đã được phê
duyệt và bố trí kinh phí.





Tổ chức diễn tập phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.



Đánh giá các bước thực hiện theo từng giai đoạn trong phạm vi địa
phương.



Tổ chức các khóa tập huấn các cán bộ chính quyền thực hiện kế hoạch
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.



Tổ chức các buổi tuyên truyền cộng đồng và các Nhóm cộng đồng về
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đến cộng đồng.
Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá các cấp và cơ chế phản hồi giữa
cộng đồng và các bên nhằm tạo điều kiện thiết thực, khả thi để người
dân thực sự tham gia vào quá trình theo dõi, đánh giá.

4.5. Theo dõi, đánh giá



UBND xã chỉ đạo Nhóm hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với Nhóm cộng đồng
triển khai việc theo dõi đánh giá trong quá trình thực hiện kế hoạch trên
địa bàn.
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật kết hợp với Nhóm cộng đồng tiến hành theo dõi,
đánh giá trong quá trình triển khai các hoạt động của kế hoạch trên địa
bàn xã.



Xây dựng báo cáo kết quả trên cơ sở bộ chỉ số theo dõi, đánh giá của
tỉnh.



UBND cấp xã xây dựng và gửi báo cáo lên UBND cấp huyện (Phòng
NN&PTNT) theo quy định.
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Cập nhật, lưu trữ, chia sẻ thông tin: UBND xã cập nhật, quản lý, lưu trữ
số liệu của thôn, bản, ấp và báo cáo gửi cấp huyện

5. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
5.1. Cơ cấu tổ chức



Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
sẽ được Ủy ban nhân dân các cấp quyết định thành lập trong quy định
rõ thành viên, nhiệm vụ và cơ chế điều phối, phối hợp giữa các thành
viên trong Nhóm.



Về thành viên các Nhóm hỗ trợ gồm các Sở, Ban ngành và các cơ quan
liên quan; Đặc biệt trên cơ sở kinh nghiệm và thế mạnh của các tổ chức
xã hội, đoàn thể tại địa phương, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật phải có sự tham
gia của các tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố như: Mặt trận tổ quốc,
Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh
niên, doanh nghiệp, các tổ chức Phi chính phủ có trụ sở đóng tại địa
phương,… đặc biệt chú trọng đến vấn đề giới và quan hệ xã hội giữa
các nhóm đối tượng.



Trưởng nhóm, các Phó Trưởng Nhóm và các thành viên của các Nhóm
hỗ trợ kỹ thuật:
 Trưởng Nhóm: Đối với cấp tỉnh sẽ là Chi Cục trưởng (Chánh
văn phòng thường trực BCH PCLB&TKCN) hoặc Phó Chi cục
trưởng (Phó Chánh văn phòng); đối với cấp huyện là Trưởng
phòng hoặc Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; đối với
cấp xã là Phó Chủ tịch xã
 Các Phó Trưởng Nhóm: Chịu trách nhiệm kỹ thuật (giảng viên,
đánh giá rủi ro, theo dõi và đánh giá) và cần lựa chọn cơ quan, tổ
chức có kinh nghiệm hoặc đã từng thực hiện các hoạt động liên
quan trong các dự án quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đã
được thực hiện thành công trên địa bàn.
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5.2. Nhiệm vụ của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
5.2.1. Nhiệm vụ chung



Tham mưu Cơ quan thường trực(4) để triển khai các hoạt động quản lý
thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương.



Phối hợp với các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện một
số nhiệm vụ sau:
 Đôn đốc hướng dẫn kỹ thuật cho các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp
dưới và trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn được
giao.
 Chịu trách nhiệm trước cơ quan thường trực các cấp về việc theo
dõi, hướng dẫn, tổ chức, thực hiện các hoạt động quản lý thiên
tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn, đảm bảo đạt được mục đích,
nội dung và hiệu quả.

5.2.2. Nhiệm vụ chuyên biệt
a) Giảng viên, tuyên truyền viên

4



Tổ chức đánh giá nhu cầu tập huấn về quản lý thiên tai dựa vào cộng
đồng tại các cơ quan các cấp và cộng đồng người dân.



Tham mưu cho Cơ quan thường trực các cấp xây dựng chương trình, kế
hoạch tập huấn.



Phối hợp và tham gia xây dựng nội dung tài liệu tập huấn về quản lý rủi
ro thiên tai dựa vào cộng đồng.



Tham gia tổ chức và là giảng viên chính cho các khóa tập huấn cho các
cán bộ triển khai công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại cấp
tỉnh, huyện, xã và cho cộng đồng người dân.



Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả các khóa tập huấn và đề xuất kiến
nghị các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo như: nội dung tài liệu
đào tạo, kỹ năng và phương pháp đào tạo phù hợp.

Đối với cấp xã sẽ là Ủy ban nhân dân xã
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b) Đánh giá rủi ro



Tổ chức đánh giá rủi ro thiên tai trong phạm vi cộng đồng, xã, huyện,
tỉnh.



Tổ chức việc thu thập số liệu phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai, số liệu
trong cơ sở dữ liệu đối chứng.



Tham mưu cho cơ quan thường trực các cấp xây dựng chương trình, kế
hoạch triển khai Đề án hàng năm trong phạm vi tỉnh, huyện, xã.



Phối hợp và tham gia xây dựng nội dung tài liệu tập huấn về đánh giá
rủi ro thiên tai.



Phối hợp và tham gia tổ chức và là giảng viên cho các khóa tập huấn
cho các cán bộ triển khai công tác đánh giá rủi ro thiên tai tại cấp tỉnh,
huyện, xã và cho cộng đồng người dân.



Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả đánh giá rủi ro thiên tai.

c) Theo dõi, đánh giá



Tổ chức đánh giá, theo dõi kết quả và tiến độ thực hiện các hoạt động
trong kế hoạch hàng năm, 05 năm của địa phương mình.



Tham mưu cho cơ quan thường trực các cấp xây dựng chương trình, kế
hoạch giám sát, đánh giá.



Phối hợp và tham gia xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá và hướng
dẫn cho địa phương mình.



Tham gia tổ chức và là giảng viên chính cho các khóa tập huấn cho các
cán bộ triển khai công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại cấp
tỉnh, huyện, xã và cho cộng đồng người dân.



Xây dựng báo cáo quý, hàng năm, 05 năm về theo dõi, đánh giá đánh
giá kết quả các hoạt động và đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao
chất lượng theo dõi và đảm bảo tiến độ thực hiện.
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5.3. Nhiệm vụ của Trưởng nhóm, Phó Trưởng nhóm
5.3.1. Trưởng nhóm



Trên cơ sở chỉ đạo của Cơ quan thường trực các cấp, xây dựng kế
hoạch, nội dung tham mưu trình lãnh đạo Cơ quan thường trực đưa ra
các định hướng và kế hoạch cụ thể.



Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của Nhóm để sơ kết các
vấn đề triển khai, thực hiện nội dung các hoạt động quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng.



Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng nhóm và các thành viên trong
nhóm; kiểm tra, hướng dẫn và trợ giúp các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp
dưới về chuyên môn, nghiệp vụ.



Tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm cho Cơ
quan thường trực để tham mưu UBND các cấp chỉ đạo thực hiện.

5.3.1. Phó Trưởng nhóm




Trợ giúp Trưởng nhóm các nhiệm vụ trên.
Thực thi nhiệm vụ của Trưởng nhóm khi Trưởng nhóm bận công việc
khác.

5.4. Chế độ làm việc



Hàng tháng Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh đi thực địa đến huyện hoặc
xã ít nhất một lần; Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện đến xã ít nhất hai
lần.
 Trước thực hiện chuyên công tác, các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đều
phải lập một bản kế hoạch và dự toán chi tiết trình cơ quan
thường trực xem xét phê duyệt.
 Sau mỗi chuyến công tác, thành viên hoặc Nhóm hỗ trợ kỹ thuật
phải làm báo cáo kết quả hoạt động đã thực hiện theo kế hoạch
được duyệt.
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Ngoài ra, các Trưởng nhóm cấp tỉnh hoặc huyện có thể triệu tập các
thành viên để tổ chức các cuộc họp, chuyến đi công tác bất thường
khác.

6. Nhóm cộng đồng
6.1. Cơ cấu tổ chức



Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng xã, Nhóm cộng đồng được Ủy
ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập trong quy định rõ thành viên,
nhiệm vụ và cơ chế điều phối, phối hợp giữa các thành viên trong
Nhóm, giữa Nhóm với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã.



Về thành viên Nhóm sẽ do người dân bầu ra trên cơ sở kiến thức, kinh
nghiệm,… đặc biệt chú trọng đến vấn đề giới và quan hệ xã hội giữa
các nhóm đối tượng.



Trưởng nhóm: Là Trưởng thôn, bản hoặc khu dân cư

6.2. Nhiệm vụ của Nhóm cộng đồng
6.2.1. Nhiệm vụ chung
Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã xây dựng kế hoạch, triển khai các
hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai Đề án cấp xã trong phạm vi
cộng đồng sinh sống.

6.2.2. Nhiệm vụ chuyên biệt
a) Tuyên truyền viên



Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về nhu cầu tập huấn về quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng.



Phối hợp với Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã để tham mưu cho UBND xã
xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, tập huấn.



Phối hợp và tham gia xây dựng nội dung tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên
truyền về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.



Tham gia tổ chức cho các khóa tập huấn cho cho cộng đồng người dân.
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Có ý kiến về bản báo cáo đánh giá kết quả các khóa tập huấn và đề xuất
kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo như: nội dung tài
liệu đào tạo, kỹ năng và phương pháp đào tạo phù hợp.

b) Đánh giá rủi ro



Tham gia đánh giá rủi ro thiên tai trong phạm vi cộng đồng.



Tham gia thu thập số liệu phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai, số liệu trong
cơ sở dữ liệu đối chứng.




Tham gia tổ chức cho các khóa tập huấn cho cho cộng đồng người dân.
Có ý kiến về bản báo cáo đánh giá kết quả đánh giá rủi ro thiên tai.

c) Theo dõi, đánh giá



Tham gia đánh giá, theo dõi kết quả và tiến độ thực hiện các hoạt động
trong kế hoạch hàng năm, 05 năm tại khu vực cộng đồng sinh sống.



Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã tham mưu UBND xã xây
dựng chương trình, kế hoạch giám sát, đánh giá.




Phối hợp và đóng góp ý kiến trong quá trình theo dõi, đánh giá.
Có ý kiến về bản báo cáo quý, hàng năm, 05 năm về theo dõi, đánh giá
đánh giá kết quả các hoạt động và đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng
cao chất lượng theo dõi và đảm bảo tiến độ thực hiện.

6.3. Nhiệm vụ của Trưởng nhóm



Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã xây dựng kế hoạch, nội dung
tham mưu trình UBND xã đưa ra các định hướng và kế hoạch cụ thể.



Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của Nhóm để sơ kết các
vấn đề triển khai, thực hiện nội dung các hoạt động quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng.



Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; Trợ giúp Nhóm hỗ
trợ kỹ thuật cấp xã triển khai các hoạt động tại cộng đồng.
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Tham gia tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm cho
UBND xã.

6.4. Chế độ làm việc



Hàng tuần, Nhóm sẽ phân công nhiệm vụ và lên kế hoạch cho các
thành viên xuống kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động trong
khuôn khổ Đề án trong phạm vi cộng đồng sinh sống.



Ngoài ra, Trưởng nhóm có thể triệu tập các thành viên để tổ chức các
cuộc họp, chuyến đi thực địa, kiểm tra.

7. Cơ chế phối hợp
7.1. Nguyên tắc



Bảo đảm thống nhất công tác quản lý nhà nước trong công tác nâng cao
nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng từ Trung
ương đến địa phương; tránh hình thức, chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ
làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.



Hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở
Trung ương, giữa các cơ quan của Trung ương với địa phương và giữa
các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác nâng cao nhận thức
cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng dựa trên cơ sở chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật
quy định.



Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động phối hợp; đề cao
trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp
và cán bộ, công chức tham gia phối hợp liên ngành.



Huy động mọi nguồn lực hợp pháp nhằm triển khai các hoạt động nâng
cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

7.2. Các bên liên quan
Trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng hiện có nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển
khai các nội dung của Đề án, bao gồm:
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Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.



Khối các cơ quan đoàn thể, chủ yếu là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội
Phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên



Các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tại Việt Nam hiện
đang tham gia những nội dung liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai và
biến đổi khí hậu như Nhóm công tác về Quản lý thiên tai (DMWG),
Nhóm công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG), Nhóm công tác về quản
lý thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM-TWG) và Mạng lưới Hợp tác
vận động chính sách (JANI).




Các tổ chức liên hiệp quốc, các nhà tài trợ.
Khu vực kinh tế tư nhân như các công ty và doanh nghiệp

7.3. Nội dung phối hợp và hợp tác



Xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch nâng cao nhận
thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.




Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Đề án



Chia sẻ và học hỏi các thông tin liên quan tới các hoạt động nâng cao
năng lực cho cán bộ và nâng cao nhận thức cộng đồng như: xây dựng
đội ngũ giảng viên, tài liệu tập huấn, tài liệu truyền thông, các hoạt
động hợp tác,…



Huy động, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực con người và tài
chính cho Đề án.



Báo cáo kết quả các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và các
hoạt động liên quan.

Chia sẻ các thông tin các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng như:
đội ngũ giảng viên các cấp, tài liệu tập huấn, tài liệu truyền thông, các
hoạt động hợp tác,…

7.4. Công tác phối hợp và điều phối về nội dung chuyên môn
Mặc dù các tổ chức phi chính phủ và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thực hiện
các dự án, chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hơn mười
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năm qua tại Việt Nam, nhưng các vùng triển khai vẫn còn hạn chế và quy mô
còn nhỏ, cách tiếp cận còn thiếu sự tham gia của Chính phủ. Đề án đòi hỏi
việc nhân rộng các mô hình và hoạt động này theo quy mô toàn quốc. Do vậy,
hỗ trợ về kinh nghiệm thực tế và nội dung chuyên môn từ các tổ chức này là
rất cần thiết cho việc triển khai thực hiện Đề án.
Nhằm huy động đóng góp về chuyên môn kỹ thuật từ các tổ chức và nguồn
lực khác nhau, Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cùng với sự hỗ trợ
của Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) khởi động lại việc
hoạt động Nhóm Công tác về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Sự
cần thiết và mức độ thường xuyên của các cuộc họp của Nhóm Công tác này
đã được bàn bạc và thống nhất giữa các thành viên của nhóm nhằm hỗ trợ
Trung tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định. Nhóm công
tác sẽ hoạt động dựa trên bản phân công công việc thống nhất và do Trung tâm
và UNDP đồng chủ trì. Hiện tại Nhóm công tác có các cuộc họp thường xuyên
nhằm hỗ trợ việc xây dựng hướng dẫn thực hiện Đề án, tài liệu tập huấn, cơ
chế điều phối tài chính và hệ thống theo dõi và đánh giá.

7.5. Hỗ trợ và quản lý tài chính
Theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg, cơ cấu ngân sách cho Đề án được huy
động từ 03 nguồn như sau: 55% từ Ngân sách Nhà nước, 45% từ các tổ chức
quốc tế và 5% từ người dân sống tại cộng đồng.
Nguồn ngân sách Nhà nước sẽ được Bộ Tài chính phân bổ cho UBND tỉnh
trên cơ sở kế hoạch phân bổ kinh phí được Chính phủ phê duyệt. Sau đó,
chính quyền địa phương sẽ phân bổ ngân sách cho các hoạt động trong kế
hoạch của địa phương. Kế hoạch được xây dựng tại cấp thôn/ấp và xã do
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp và các bên liên quan tại địa phương tham mưu,
giúp đỡ, bao gồm các đề xuất các dự án, hoạt động và các biện pháp giảm nhẹ
quy mô nhỏ. Nguồn ngân sách để thực hiện các kế hoạch sẽ được quyết định
dựa vào nguồn lực tài chính sẵn có hoặc có thể được huy động từ địa phương
hoặc từ bên ngoài. Cơ quan tài chính tại các cấp sẽ quản lý nguồn tài chính
theo các hoạt động thực hiện tại địa phương theo các cấp tương ứng.

7.6. Chia sẻ thông tin
Chia sẻ thông tin và học hỏi liên quan đến các điển hình tốt và các bài học
kinh nghiệm cũng như tài liệu hóa tài liệu truyền thông liên quan đến các lĩnh
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vực về kỹ thuật và quản lý của quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là
cần thiết để thực hiện Đề án cũng như điều phối về đóng góp tài chính và các
hỗ trợ khác từ tất cả các bên liên quan.
Cơ chế này sẽ thông qua hệ thống Ban Chỉ đạo PCLBTW, Ban Chỉ huy
PCLB&TKCN các cấp, Diễn đàn Quốc gia về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và
Thích ứng với biến đổi khí hậu và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp.
Việc chia sẻ thông tin và học hỏi sẽ diễn ra trong từng Nhóm và giữa các
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện thông qua kinh phí hỗ trợ hàng năm của Chính phủ
cấp thông qua giao ngân sách hàng năm cho các tỉnh thực hiện, nguồn kinh phí
địa phương và huy động mọi nguồn kinh phí của các tổ chức trong và ngoài
nước với nguyên tắc đầu tư:



Các vùng trên phạm vi cả nước; trước mắt ưu tiên cho các vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển, vùng thường
xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.



Việc bố trí kinh phí thực hiện căn cứ khả năng ngân sách Nhà nước và
các nguồn huy động khác, theo dự án được cấp có thẩm quyền phê
duyệt và theo nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm.



Các Bộ, ngành, UBND các cấp khi quyết định đầu tư xây dựng mới
hoặc nâng cấp các công trình công cộng, công trình dân sinh phải tính
toán kết hợp, lồng ghép với mục tiêu phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro
thiên tai.
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PHỤ LỤC I
MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI5

Mô hình 1
Trẻ em trong vùng dự án tham gia tích cực vào
suốt chu trình thực hiện và tham gia trực tiếp
vào một số hoạt động dự án như khởi động
chương trình, các cuộc họp, các khoá tập huấn,
các chiến dịch thông tin, giáo dục truyền thông
tổ chức ở trường học và cộng đồng; các hoạt
động giảm nhẹ quy mô nhỏ; các hợp phần do
trẻ em phụ trách trong quá trình đánh giá hiểm
hoạ, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng.
Khi xây dựng đề xuất dự án, Liên minh cứu trợ
trẻ em đặt trẻ em vào trung tâm của mọi hoạt
động dự án như đối tượng hưởng lợi, người
tham gia và người thực hiện và cả giám sát và
đánh giá khi có thể:

Dự án:
Tiếp tục nâng cao năng
lực cộng đồng trong
việc phòng chống và
ứng phó thiên tai lấy
trẻ em làm trọng tâm

Vùng dự án:
Yên Bái, Thanh Hóa,
Tiền Giang

Cơ quan thực hiện:
Tổ chức Liên minh cứu
trợ trẻ em (Save the
Children)

a) Trẻ em họp và bầu ra các bạn đại diện
tham gia như những thành viên chính
trong dự án. Ở trường tiểu học và trung
học cơ sở, trẻ em họp và bầu đại diện
của mình. Việc tham gia này dựa trên
tinh thần tự nguyện và được sự đồng
thuận của phụ huynh và các thầy cô
giáo, đồng thời không ảnh hưởng đến
việc học tập hay bất kể quyền và lợi ích nào khác của trẻ em. Mỗi xã bổ
5

Hệ thống tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Trung tâm nghiên cứu và Hợp tác Quốc
tế (CECI).
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nhiệm một nhóm nòng cốt gồm 10 trẻ em trai và 10 trẻ em gái từ lớp 3
đến lớp 9 tham gia dự án.
b) Trẻ em tham gia nhóm nòng cốt được cung cấp thông tin về quyền trẻ
em, giảm nhẹ rủi ro thiên tai... để đảm bảo là các em có thể tham gia và
phụ trách một số hoạt động dự án. Trẻ em trong vùng dự án được
hưởng lợi từ 20 khóa tập huấn và nhiều hoạt động lấy trẻ em làm trọng
tâm khác. Qua đó, năng lực và sự tự tin của các em được tăng lên. Trẻ
em được khuyến khích bày tỏ nhu cầu của mình trong các trường hợp
khẩn cấp và đưa ra ý kiến của mình để ứng phó với những tình huống
đó.
c) Có nhiều hoạt động cho cả trẻ em, người lớn (bao gồm cán bộ quản lý
thiên tai, lãnh đạo địa phương và người dân) cùng làm việc với nhau
trong quá trình đánh giá hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và khả
năng. Đây là hoạt động quan trọng nhất vì trong quá trình đánh giá trẻ
em có thể phát biểu một cách trực tiếp với người lớn để bảo vệ các em
khỏi rủi ro thiên tai và làm thế nào để trẻ em có thể sử dụng kỹ năng và
năng lực của mình để góp phần vào đó.
Dự án cũng đặt trẻ em là trung tâm của quá trình giám sát và đánh giá khi có
thể. Trẻ em là người cung cấp thông tin quan trọng cho dự án trong quá trình
đánh giá và cung cấp những đánh giá tốt nhất về các kết quả đạt được của dự
án. Tổ chức những cuộc tham vấn với trẻ em để có thể xác định kiến thức mà
các em học được, hiểu biết của các em và trẻ đã hưởng lợi như thế nào.
Một số công cụ đánh giá rủi ro có sự tham gia của trẻ em bao gồm:
a) Trẻ em phác thảo bản đồ cơ sở hoặc bản đồ cộng đồng bao gồm những
thông tin cơ bản đã được xác định như vị trí nhà cửa, địa điểm cộng
cộng, đường xá, vùng thiên tai.
b) Tổ chức cho trẻ tham quan thực địa để thu thập thông tin cho việc lập
bản đồ rủi ro và nguồn lực của cộng đồng.
c) Trẻ em phân tích những kinh nghiệm về thiên tai để nhận ra tầm quan
trọng mà những kinh nghiệm của các thành viên trong cộng đồng mang
lại cho việc phòng tránh thiên tai trong tương lai.
d) Trẻ em phân tích các phát hiện, sử dụng các thông tin thu thập được để
xếp loại ưu tiên các vấn đề liên quan đến thiên tai tại cộng đồng.
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e) Lập bản đồ rủi ro và nguồn lực của cộng đồng. Bản đồ được lập bởi trẻ
em không giống bản đồ cộng đồng thông thường. Bản đồ sẽ xác định: ở
đâu là an toàn, nhóm người nào, vị trí nào là rủi ro trong trường hợp
thiên tai xảy ra.
f) Kiểm tra chéo thông tin của bản đồ. Bước này giúp cho việc tăng cường
vai trò của trẻ trong cộng đồng do các em có cơ hội để trình bày và trao
đổi thông tin về cộng đồng, giải thích các hoạt động với người lớn.
Ngoài ra, khi người lớn xem những bản đồ mà các em thực hiện, họ có
thể suy nghĩ tích cực và nghiêm túc về việc sử dụng những thông tin có
giá trị này. Họ cũng có thể yêu cầu các em xây dựng thêm những bản
đồ khác.
g) Chia sẻ thông tin với cộng đồng (chú ý địa điểm treo bản đồ sao cho tất
cả mọi người có thể nhìn thấy; Phân phát bản copy bản đồ tại những
nơi công cộng).
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Mô hình 2
Kế hoạch cộng đồng an toàn hơn là một kế
hoạch tổng thể/toàn diện đối với địa phương
trong đó ưu tiên các biện pháp giảm rủi ro thiên
tai. Quy trình lập kế hoạch này áp dụng các
phương pháp tiếp cận từ dưới lên ở mỗi giai
đoạn thực hiện - đánh giá, lập kế hoạch và thực
hiện các tiểu dự án đầu tư về sinh kế và cơ sở
hạ tầng.
Mục đích của quy trình này nhằm trao quyền
cho các cộng đồng trong việc quyết định các ưu
tiên giúp họ giảm được các rủi ro và cải thiện
tình hình kinh tế - xã hội. Phương pháp tiếp cận
lập kế hoạch cộng đồng an toàn hơn đã trải qua
nhiều thử nghiệm và đã chứng minh tính hiệu
quả ở cả nông thôn và đô thị, miền núi và đồng
bằng.

Dự án:
Quy trình lập kế hoạch
cộng đồng an toàn hơn
trong các dự án quản lý
thiên tai dựa vào cộng
đồng

Cơ quan thực hiện:
Trung tâm Nghiên cứu
và Hợp tác quốc tế
Canada (CECI)

Bước 1. Tập huấn quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cấp tỉnh, huyện, xã cho
đại diện các ban ngành liên quan;
Bước 2. Xác định tập huấn viên cơ sở, đánh giá khả năng tập huấn và nhu cầu
tập huấn đối với các tập huấn viên;
Bước 3. Tập huấn cho tập huấn viên với các nội dung quản lý thiên tai dựa
vào cộng đồng, kỹ năng tập huấn có sự tham gia và thực hành;
Bước 4. Tập huấn viên triển khai tập huấn quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
ở cấp cộng đồng cho các lãnh đạo và đại diện cộng đồng.
Bước 5. Lập kế hoạch cộng đồng an toàn hơn cho 3-5 năm và xây dựng kế
hoạch hành động cho năm đầu tiên. Kế hoạch được phê duyệt thông qua họp
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cộng đồng và có sự tham gia đóng góp của cộng đồng. Sau đó Lập kế hoạch
cộng đồng an toàn hơn được chuyển lên cấp xã nhằm xem xét tính đồng bộ
với kế hoạch của xã. Thành lập Nhóm phát triển cộng đồng tham gia vào việc
triển khai và theo dõi việc thực hiện Lập Kế hoạch cộng đồng an toàn hơn.
Bước 6. Chia sẻ kết quả Lập kế hoạch cộng đồng an toàn hơn lập ở cấp xã và
kiểm tra chéo với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Dựa vào việc
đánh giá thứ tự ưu tiên của các hoạt động đề xuất theo đó, nguồn quỹ đầu tư
cho các hoạt động trong kế hoạch sẽ được phân bổ. Huyện sẽ quyết định đầu
tư kinh phí dựa trên kế hoạch hàng năm và nguồn lực của huyện và các nguồn
lực huy động được từ bên ngoài.
Bước 7. UBND huyện và xã hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án, phân tích tính
khả thi, đánh giá tác động môi trường và các bước khác để triển khai các hoạt
động được đầu tư trong kế hoạch.
Bước 8. Các hoạt động được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ
huyện, xã và các Nhóm phát triển cộng đồng. Các Nhóm phát triển cộng đồng
và thành viên cộng đồng còn được tập huấn về công tác vận hành và bảo
dưỡng các tiểu dự án đầu tư.
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Mô hình 3
Quy trình lồng ghép giới trong giảm nhẹ rủi
ro thiên tai là một trong những điển hình của
dự án. Mục tiêu của quy trình nhằm khuyến
khích sự tham gia của phụ nữ và nam giới trong
các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Qua đó,
năng lực và nhận thức của cán bộ địa phương
và người dân trong cộng đồng về vai trò của
giới trong công tác quản lý rủi ro thiên tai được
nâng cao nhằm bảo đảm nhu cầu và vai trò của
hai giới được ghi nhận và đáp ứng.

Dự án:
Phòng ngừa và giảm
nhẹ thiên tai có sự
tham gia tại Tiền Giang
và Đồng Tháp

Vùng dự án:
Tỉnh Tiền Giang và
Đồng Tháp

Cơ quan thực hiện:
Khi thiên tai xảy ra cả phụ nữ và nam giới đều
có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự an
toàn của mình và các thành viên trong gia đình,
đồng thời đều tham gia vào công tác quản lý
thiên tai tại cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ ảnh
hưởng các rủi ro do thiên tai gây ra cho phụ nữ
và nam giới có khau nhau và phụ nữ thường dễ
bị tổn thương hơn trước các nguy cơ rủi ro
thiên tai so với nam giới.

Tổ chức Oxfam

Những tác động khác nhau đó không hoàn toàn do sự khác biệt về mặt sinh
học giữa nam và nữ, mà chính là do tình trạng dễ bị tổn thương mang tính xã
hội bắt nguồn từ sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Sự bất bình đẳng trong
phân công lao động trong gia đình cũng làm cho người phụ nữ phải gánh thêm
công việc mỗi khi thiên tai xảy ra. Mặc dù phụ nữ tham gia rất nhiều vào các
hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai nhưng vai trò của họ chưa được
đánh giá đúng mức do những công việc đó thường được coi là sự hỗ trợ từ
phía sau. Ngoài ra, phụ nữ còn ít có điều kiện cũng như cơ hội để nêu ra
những nhu cầu riêng biệt của mình. Bên cạnh đó, phụ nữ còn ít được tham gia
vào quá trình ra quyết định và các vị trí lãnh đạo quản lý trong các lĩnh vực
liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở các cấp. Phụ nữ tham gia chủ yếu ở
khâu thực hiện các hoạt động khi thiên tai xảy ra, trong khi lại hiện diện rất ít
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ở cấp ra chính sách nên những nhu cầu cũng như khả năng của phụ nữ chưa
được phản ánh, giải quyết và huy động ở cấp độ này.
Nâng cao khả năng cho phụ nữ và nam giới và thúc đẩy bình đẳng trong các
hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai là điều vô cùng quan trọng
để từng bước giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của từng giới trong thiên
tai.
Để thực hiện việc lồng ghép giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, quy trình thực
hiện có 5 bước chính sau (1) Xây dựng tài liệu tập huấn về lồng ghép giới
trong quản lý rủi ro thiên tai; (2) Huy động sự tham gia của phụ nữ; (3) Nâng
cao năng lực và nhận thức về giới trong công tác quản lý rủi ro thiên tai cho
cán bộ địa phương (4) Nâng cao năng lực và nhận thức về giới trong công tác
quản lý rủi ro thiên tai của người dân trong cộng đồng (5) Lập kế hoạch quản
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có tính đến yếu tố giới.
Bước 1. Xây dựng tài liệu tập huấn về lồng ghép giới trong quản lý rủi ro
thiên tai. Trong quá trình xây dựng, cần tham khảo tài liệu “Định hướng nhận
diện vấn đề giới trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với
biến đổi khí hậu” của TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và bổ sung các
phần nội dung chi tiết phù hợp với hoàn cảnh của địa phương và nhu cầu cụ
thể của cộng đồng.
Bước 2. Huy động sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động tập huấn
nâng cao năng lực cũng như các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào
cộng đồng từ thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các kế hoạch, chính sách
và chương trình. Đảm bảo cả nam giới và phụ nữ đều có cơ hội cùng nhau chia
sẻ, trao đổi, ra quyết định và hưởng lợi một cách bình đẳng trong các vấn đề
liên quan.
Bước 3. Nâng cao năng lực và nhân thức cho cán bộ địa phương. Tổ chức
các lớp tập huấn về giới và sự lãnh đạo của phụ nữ trong công tác giảm nhẹ rủi
ro thiên tai cho cán bộ nam và nữ của chính quyền đoàn thể cấp xã và ấp.
Chương trình tập huấn có thể bao gồm các nội dung chính như: các khái niệm
cơ bản về giới và năng lực lãnh đạo của phụ nữ; thực trạng và rào cản đối với
vai trò lãnh đạo của phụ nữ; sự tham gia của phụ nữ vào công tác quản lý rủi
ro thiên tai và một số kỹ năng lãnh đạo. Qua các lớp tập huấn, nhận thức về
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giới của các cán bộ được nâng cao giúp cho họ có thể xây dựng kế hoạch hoạt
động của mình và địa phương tốt hơn, đặc biệt có tính đến các yếu tố giới.
Bước 4. Nâng cao năng lực và nhận thức cho người dân trong cộng đồng.
Tiến hành tập huấn trực tiếp cho các thành viên trong cộng đồng hoặc thông
qua các câu lạc bộ truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao năng lực và
cung cấp cho họ những kiến thức cơ bản về giới cũng như tạo cơ hội trao đổi
kinh nghiệm, quan điểm về bình đẳng giới giữa các thành viên trong cộng
đồng với nhau. Từ đó, người dân có những suy nghĩ và nhìn nhận đúng đắn
hơn về vấn đề giới và có những ứng xử thích hợp nhằm tạo ra những thay đổi
tích cực trong gia đình nói riêng và xã hội nói chung.
Bước 5. Lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có tính
đến yếu tố giới. Chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó với
thiên tai phù hợp, phản ánh vai trò và nhu cầu riêng biệt của phụ nữ và nam
giới. Đồng thời, kế hoạch có phân bổ kinh phí nhằm đáp ứng các nhu cầu thực
tiễn và lợi ích của tất cả các thành viên trong xã hội bao gồm cả nam và nữ
một cách bình đẳng.
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Mô hình 4
Lựa chọn cộng đồng dễ bị tổn thương nhất
Việc lựa chọn những người hưởng lợi của dự
án do cộng đồng, ActionAid và đối tác địa
phương tiến hành thông qua quy trình tham vấn
cộng đồng. Các tiêu chí chọn lựa là các khu vực
có nguy cơ cao xảy ra thiên tai và tại các khu
vực này tập trung nhiều các nhóm người dễ bị
tổn thương trước thiên tai.

Dự án:

Dự án cũng đặc biệt quan tâm tới các hoạt động
nhằm bảo vệ cho trẻ em sống tại những khu
vực thường xảy ra thiên tai. Đồng thời chú
trọng tới các nhóm người già, người tàn tật, phụ
nữ đơn thân, phụ nữ chủ hộ và nhóm người
nghèo nói chung.

Vùng dự án:

Xây dựng khả năng
phục hồi nhanh cho
cộng đồng dễ bị tổn
thương sống trong các
xã bị tác động bởi thiên
tai

Tỉnh Hà Tĩnh

Cơ quan thực hiện:
ActionAid Việt Nam
và Trung tâm phát triển
cộng đồng tỉnh Hà Tĩnh

Các trường học trong vùng dự án cũng là một
trong những nhân tố chủ chốt của quy trình
giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng này.
Huy động sự tham gia của cộng đồng
Với mục tiêu xây dựng một mô mình quản lý nguy cơ thiên tai dựa vào cộng
đồng, các hoạt động của dự án hướng tới việc huy động sự tham gia tối đa của
cộng đồng thông qua việc hình thành và đi vào hoạt động của các thể chế cộng
đồng cụ thể là Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn. Các Ban này chính là thể chế
cộng đồng có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của cộng
đồng vào các hoạt động của dự án. Sự tham gia của người dân trong suốt quá
trình dự án không chỉ là được biết mà họ còn là nhân tố chính của quá trình
đánh giá, lập kế hoạch và ra quyết định.
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Phân tích Tình trạng dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVA – Participatory
Vulnerability Analysis).
Một trong những hoạt động có sự tham gia rất lớn của cộng đồng chính là hoạt
động phân tích tình trạng dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVA). Các quy
trình PVA sẽ được xúc tiến tại tất cả các thôn dự án với nhân tố tham gia và
đưa ra tiếng nói quyết định là cộng đồng. Hoạt động này sẽ được đảm nhiệm
bởi các Thúc đẩy viên cộng đồng trong giai đoạn ban đầu tuy nhiên sau này
toàn bộ các hoạt động sẽ do các thành viên cộng đồng thực hiện và lúc đó
Thúc đẩy viên sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ đẩy nhanh quá trình. Điều này nhằm
mục đích đảm bảo rằng quá trình phân tích tính dễ bị tổn thương và thực hiện
kế hoạch hành động là sản phẩm của chính cộng đồng.
Mục đích của hoạt động này là với sự tham gia và góp tiếng nói của toàn thể
cộng đồng, người dân sẽ biết được và có thể hệ thống hóa các nguy cơ, rủi ro,
các loại hình thiên tai thường gặp cũng như khả năng, nguồn lực sẵn có và
mức độ sử dụng chúng trong các trường hợp khẩn cấp. Hoạt động này cũng sẽ
tạo điều kiện cho việc nghiên cứu cơ chế đối phó thiên tai truyền thống và các
phương thức nhằm tăng cường và củng cố cơ chế này phát huy tốt hơn nữa.
Sản phẩm cuối cùng của hoạt động này là Kế hoạch giảm nhẹ thiên tai cấp
thôn. Các kế hoạch là sản phẩm do chính người dân lập nên và thực hiện với
sự hỗ trợ, giám sát của các Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn với mục tiêu giảm
thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với người dân địa phương.
Để tiến hành hoạt động này, rất nhiều các công cụ có sự tham gia của cộng
đồng đã được các thúc đẩy viên sử dụng. Các công cụ đó là Bản đồ xã hội,
Bản đồ thiên tai, Lịch thời vụ, Sơ đồ các bên liên quan (Sơ đồ Venn), Cây vấn
đề và Cây giải pháp, Công cụ phân tích điểm mạnh điểm yếu, Công cụ thời
gian, Sơ đồ nguồn lực, Ma trận thiên tai.
Lập kế hoạch giảm nhẹ nguy cơ thiên tai
Sản phẩm cuối cùng của hoạt động PVA là các bản kế hoạch giảm nhẹ nguy
cơ thiên tai cấp thôn. Để có thể xây dựng nên bản kế hoạch này dựa vào kết
quả PVA, các Thúc đẩy viên cộng đồng sẽ cùng người dân thảo luận để tạo ra
bản kế hoạch này. Phương pháp tiến hành như sau:
a) Xác định các biện pháp giảm nhẹ rủi ro: Cùng với nhóm thúc đẩy viên
cộng đồng, các thành viên trong cộng đồng sẽ thảo luận để tìm ra các
biện pháp giảm nhẹ rủi ro để có được một cộng đồng an toàn trước
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thiên tai; xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện, những khả năng
sẵn có nội tại và các hỗ trợ cần có từ ngoài cộng đồng, chi phí thực hiện
và thời gian thực hiện.
b) Lập kế hoạch: Với các biện pháp cần thực hiện đã được thảo luận và
thống nhất, một bản kế hoạch giảm nhẹ nguy cơ thiên tai cấp cộng đồng
sẽ được xây dựng nên.
c) Phản hồi cộng đồng: Sau khi hình thành nên Bản kế hoach giảm nhẹ
thiên tai cấp thôn từ hoạt động PVA, Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn
và các Thúc đẩy viên cộng đồng sẽ tiến hành các cuộc phản hồi cộng
đồng về bản kế hoạch này để hoàn thiện kế hoạch. Kế hoạch hoàn thiện
cuối cùng sẽ được chính cộng đồng thực hiện hàng năm với sự thúc đẩy
và hỗ trợ của các thành viên Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn
Thực hiện
Phân công nhiệm vụ: Việc triển khai Kế hoạch giảm nhẹ nguy cơ thiên tai sẽ
do toàn thể cộng đồng và các thể chế cộng đồng liên quan đến các hoạt động
phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, đó là Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn và đội
cứu hộ cứu nạn. Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn sẽ cố gắng vận động để lồng
ghép kế hoạch giảm nhẹ thiên tai do cộng đồng xây dựng nên vào kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đội cứu hộ cứu nạn sẽ chịu trách
nhiệm về các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong các tình huống khẩn
cấp do thiên tai gây ra.
Huy động cộng đồng: Ban giảm nhẹ rủi ro thiên tai thôn sẽ chịu trách nhiệm
điều phối, huy động các bên liên quan cũng như người dân tham gia thực hiện
kế hoạch mà họ đã xây dựng nên.
Nâng cao năng lực: Để củng cố, nâng cao năng lực cho các thể chế cộng đồng
liên quan đến ứng phó với thiên tai, dự án đã tập trung cung cấp các kiến thức
và kỹ năng liên quan cho thành viên các đội cứu hộ cứu nạn và ban Giảm nhẹ
thiên tai cấp thôn. Các kiến thức và kỹ năng đó là: Tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn
và sơ cấp cứu; kiến thức và kỹ năng chăm sóc tâm lý xã hội, nước sạch và vệ
sinh sau thiên tai; quản lý nơi sơ tán trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh
việc tập huấn nâng cao năng lực, dự án còn hỗ trợ các trang thiết bị cứu hộ cứu
nạn: Thuyền máy, thuyền chèo tay, phao cứu sinh, áo phao, loa cầm tay, đèn
pin, máy phát điện… Ngoài việc trang bị cho các thành viên các đội cứu hộ
cứu nạn và Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn, các trang thiết bị này còn được ưu
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tiên phân bổ cho các nhóm người dân dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng
sống tại các khu vực xung yếu.
Các trường học trong vùng dự án cũng được cung cấp các kiến thức và kỹ
năng liên quan đến giảm nhẹ nguy cơ thiên tai thông qua việc lồng ghép các
kiến thức này vào chương trình giảng dạy, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho
giáo viên và đội cứu hộ cứu nạn của các trường.
Giám sát hoạt động: Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn sẽ chịu trách nhiệm tổ
chức thực hiện và cập nhật thường xuyên việc thực hiện các kế hoạch giảm
nhẹ thiên tai cấp thôn bên liên quan tới đánh giá những gì đã làm được và
những gì chưa làm được để cải thiện.
Sửa đổi và bổ sung: Trong quá trình thực hiện Kế hoạch giảm nhẹ thiên tai cấp
thôn, Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn và các bên liên quan sẽ tiến hành các
đánh giá theo định kỳ. Nếu phát hiện thấy có các vấn đề nảy sinh hay tình hình
thực tế yêu cầu, Ban sẽ tiến hành các cuộc họp cộng đồng để chỉnh sửa và bổ
sung kế hoạch.
Giám sát và đánh giá
Quá trình giám sát việc thực hiện Kế hoạch giảm nhẹ thiên tai cấp thôn sẽ gồm
2 bước:
a) Giám sát quá trình: Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn và các bên liên
quan ở các cấp sẽ xác định cách thức và phương pháp đánh giá việc
thực hiện kế hoạch. Từ hoạt động này, các vấn đề sẽ được phát hiện,
những thay đổi và các bài học kinh nghiệm rút ra sẽ được đúc kết trong
suốt quá trình thực hiện kế hoạch
b) Giám sát hiệu quả: Ban giảm nhẹ rủi ro thiên tai thôn sẽ chịu trách
nhiệm xem liệu những hiệu quả tác động có gắn kết với mục tiêu đề ra
hay không. Hoạt động đánh giá sẽ được tiến hành thông qua các cuộc
họp định kỳ hay đột xuất của Ban với sự tham gia của các thành viên
khác cộng đồng.
c) Đánh giá: Ban giảm nhẹ thiên tai cấp thôn, các bên liên quan và cộng
đồng sẽ sẽ tham gia vào quá trình đánh giá để xem mục tiêu đề ra có
đạt được hay không căn cứ theo các bản kế hoạch giảm nhẹ thiên tai
cấp thôn.
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Kết quả cuối cùng của toàn bộ quy trình
Mục đích cuối cùng của quy trình này là chắc chắn khả năng chống đỡ thiên
tai của các cộng đồng tại các vùng thường xảy ra thiên tai sẽ được nâng lên,
góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.
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Mô hình 5
Quy trình lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro trong
thiên tai có sự tham gia là một điển hình của dự
án này. Quy trình gồm 5 bước chính (1) Thiết
lập mạng lưới cộng tác viên thôn, (2) Nâng cao
năng lực quản lý thiên tai cho mạng lưới cộng
tác viên thôn, (3) Lập kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro
thiên tai cho hộ gia đình, (4) Lập kế hoạch
Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp thôn; (5) Lập kế
hoạch Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp xã.
Bước 1. Thiết lập mạng lưới cộng tác viên
thôn, các cộng tác viên thôn được lựa chọn dựa
trên các tiêu chí về tuổi (22-55); có khả năng
đọc và viết; tự nguyện, nhiệt tình, năng động và
tích cực tham gia công tác cộng đồng, xã hội;
thuộc hộ hưởng lợi hoặc là thành viên của các
chi hội đoàn thể tại thôn; cân bằng về giới.

Dự án:
Giảm nhẹ tình trạng dễ
bị tổn thương do bão và
lũ gây ra

Vùng dự án:
Tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan thực hiện:
Tổ chức Tầm nhìn Thế
giới tại Việt Nam
(World Vision) do
AusAID tài trợ

Bước 2. Nâng cao năng lực quản lý thiên tai
cho mạng lưới cộng tác viên thôn bao gồm 3
hoạt động chính:
a) Tập huấn cho cộng tác viên thôn về các
kiến thức và kỹ năng quản lý thiên tai
dựa vào cộng đồng, kiến thức cơ bản về mô hình lũ (tần suất, mô hình,
sơ đồ ngập lũ...), kỹ năng làm báo cáo viên cộng đồng.
b) Hội thi báo cáo viên giảm nhẹ thiên tai giỏi trong toàn vùng dự án. Các
thí sinh được ban giám khảo đánh giá kiến thức và kỹ năng dựa trên các
tiêu chí: kế hoạch bài giảng, phương pháp giảng và xử lý tình huống.
Mục đích của cuộc thi là củng cố và tăng cường năng lực cho các cộng
tác viên thôn nhằm tạo nên một đội ngũ báo cáo viên giảm nhẹ thiên tai
nguồn vững chắc cho địa phương sau khi dự án kết thúc.
c) Đứng lớp làm báo cáo viên tại địa phương mà chính cộng tác viên phụ
trách. Một số cộng tác viên ở những xã tham gia giai đoạn đầu của dự
án có nhiều kinh nghiệm hơn còn được huy động để đi theo hỗ trợ, kèm
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cặp cho các cộng tác viên của các xã tham gia Dự án trong giai đoạn
sau còn chưa đủ tự tin.
Ngoài các hoạt động được đề cập ở trên, mạng lưới cộng tác viên hàng
năm cũng được dự án tập huấn nhắc lại để củng cố kiến thức cho họ.
Bên cạnh các hoạt động nâng cao năng lực liên quan trực tiếp đến
phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, các cộng tác viên còn được tập
huấn về các kiến thức và kỹ năng bổ trợ khác như: Phát triển cộng
đồng, giao tiếp, nói trước đám đông...
Bước 3. Lập kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho hộ gia đình. Tiến hành
tập huấn cho các đối tượng là hộ nghèo, nằm trong khu vực xung yếu dễ bị tổn
thương, các cán bộ cấp thôn. Đầu ra của đợt tập huấn là mỗi hộ phải tự lập
được một Kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro trong thiên tai cho chính gia đình mình,
kèm theo đó Dự án còn phát một poster về “Những điều người lớn cần làm để
bảo vệ trẻ em trong mùa mưa bão”. Hai poster được hộ gia đình đem về nhà và
dán lên tường để giúp họ nhớ lâu hơn và nhắc nhở họ không quên thực hiện
các bước đã nêu trong kế hoạch (trước, trong và sau thiên tai) để chủ động
chuẩn bị, phòng ngừa, ứng phó khi có thiên tai nhằm bảo vệ an toàn về tính
mạng và tài sản trong chính gia đình của họ.
Bước 4. Lập kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp thôn. Tổ chức một
buổi hội thảo tại thôn với sự tham gia của Tổ phòng chống lụt bão thôn (bao
gồm: đại diện lãnh đạo xã, cộng tác viên, thôn trưởng, thôn phó, trưởng các
chi hội, y tế thôn...). Nội dung của buổi hội thảo bao gồm củng cố các kiến
thức cơ bản về hiểm họa và thiên tai, vẽ sơ đồ hiểm họa thôn, rút ra bài học
kinh nghiệm từ các đợt lập kế hoạch hộ gia đình trước và tìm ra các nội dung
mà có thể lồng ghép, kết nối giữa kế hoạch hộ gia đình và thôn theo trình tự
trước, trong và sau thiên tai. Sau khi có kế hoạch hoàn thiện, Dự án hỗ trợ
kinh phí để in kế hoạch này lên một bảng mê-ca cứng (1,5x2,0m) và đóng
khung các Sơ đồ Phòng chống lụt bão. Bảng kế hoạch và Sơ đồ được treo tại
các điểm như hội trường thôn hay cơ quan thôn. Đây là nơi mà người dân
trong thôn thường hay có các buổi sinh hoạt tập thể nhất. Do đó họ có thể đọc
và biết được nội dung của kế hoạch này nhằm phối kết hợp với chính quyền
thôn để chủ động ứng phó với thiên tai tại thôn của mình. Đây cũng chính là
một hình thức để tuyên truyền thông tin. Ngoài ra nội dung của kế hoạch và sơ
đồ còn được lồng ghép tuyên truyền qua các cuộc họp thôn, họp dân và qua
đài truyền thanh xã..... Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng các bảng kế
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hoạch này, khi phát hiện ra các thông tin không phù hợp thì mỗi một thôn sẽ tổ
chức một hội thảo để huy động sự tham gia của các thành viên trong Tổ Phòng
chống lụt bão thôn vào quá trình thảo luận và đi đến thống nhất các điểm cần
phải chỉnh sửa, cập nhật.
Bước 5. Lập kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp xã. Chỉ sau khi tất cả
các thôn trong xã đã lập nên các kế hoạch thôn, bước tiếp theo mới là tổ chức
hội thảo lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro trong thiên tai lồng ghép cấp xã. Dưới
sự dẫn dắt của Cán bộ dự án cùng với cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện và sự hỗ
trợ của các cộng tác viên thôn, tại hội thảo các đại biểu tham dự sẽ cùng nhau
tham gia thảo luận và đi đến thống nhất vẽ một Sơ đồ hiểm họa ở cấp xã. Sơ
đồ này nêu bật tất cả các khu vực dễ bị tổn thương và khu vực an toàn để di
dời dân đến khi xảy ra thiên tai.
Ngoài sơ đồ hiểm họa xã ra, quan trọng hơn nữa là họ cùng tham gia để xây
dựng nên một kế hoạch giảm nhẹ rủi ro trong thiên tai cấp xã bằng cách chọn
lọc và lồng ghép các nội dung có trong các kế hoạch cấp thôn. Ở đây, kế
hoạch xã được phân ra làm hai phần:
(1) Tình huống thiên tai tồi tệ nhất, và
(2) Tình huống thiên tai có khả năng xảy ra nhất. Đây là hai tình huống
giả định, tuy nhiên để xây dựng hai tình huống giả định này các đại biểu tham
dự không phải chỉ viễn tưởng ra tình huống mà quan trọng là họ cần phải hồi
tưởng đến các thiên tai đã xảy ra trong xã của mình và những chiêm nghiệm
có được từ chúng để xây dựng nên cho chính xác. Mỗi một phần như thế sẽ đi
sâu phân tích các công việc cần phải làm trước, trong và sau khi thiên tai xảy
ra cho các lĩnh vực khác nhau như: Nông lâm ngư nghiệp, các công trình cơ sở
hạ tầng, phúc lợi xã hội, những người dân đang sinh sống trong khu vực dễ bị
tổn thương, các lực lượng và phương tiện cứu hộ, và ngân sách.

60

Phô lôc I: Mét sè m« h×nh qu¶n lý rñi ro thiªn tai dùa vµo céng ®ång

Mô hình 6
Thành lập nhóm hỗ trợ để tham gia thực
hiện đánh giá và hỗ trợ các hoạt động của dự
án, bao gồm hoạt động truyền thông, tập
huấn và các hoạt động chuyên môn về trồng
trọt và chăn nuôi liên quan đến việc sử dụng
nước hiệu quả:
Xác định các đối tượng nguồn tham gia hỗ trợ,
bao gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Chữ
thập đỏ, Trung tâm vật nuôi, Trung tâm giống
cây trồng.

Dự án:
Phòng ngừa và giảm
nhẹ tác động của hạn
hán để hỗ trợ cộng
đồng sống bền vững

Vùng dự án:
Tỉnh Bình Định.

Cơ quan thực hiện:
Xác định đối tượng mà dự án cần tập trung:
Cộng đồng lựa chọn các nhóm đối tượng dựa
theo tiêu chí, trong đó ưu tiên tập trung cho các
nhóm người dễ bị tổn thương, người nghèo,
người bị thiếu lương thực, người khuyết tật,
người già, phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức CARE Quốc
tế

Thành lập Nhóm hành động giảm nhẹ hạn
hán dựa vào cộng đồng:
Nhóm hành động bao gồm 15 thành viên với đại diện của chính quyền xã, ban
ngành đoàn thể và người dân ở mỗi xã.
Các tiêu chí được cộng đồng thống nhất đưa ra, bao gồm những người có nhiệt
tình, có khả năng làm việc với cộng đồng, có khả năng vận động sự tham gia
của cộng đồng.
Tổ chức tập huấn kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng sử dụng các phương
pháp đánh giá có sự tham gia cho nhóm hành động:
Với kinh nghiệm có được từ các dự án trước đó của CARE tại Bình Định, Hội
Chữ thập đỏ tỉnh đóng vai trò là tập huấn viên cho Nhóm hành động ở mỗi xã.
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Khóa tập huấn bao gồm kiến thức chung về hạn hán, những ảnh hưởng và thiệt
hại của hạn hán đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, kỹ năng
đánh giá có sự tham gia, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia.
Thu thập các thông tin thứ cấp:
Nhóm dự án sau thu thập những thông tin qua các văn bản, báo cáo, nghiên
cứu và đánh giá nhanh có sự tham gia để có được sự hiểu biết về các vấn đề
của cộng đồng liên quan tới hạn hán và những ảnh hưởng của nó tới nhu cầu
sử dụng nước.
Tiến hành lập kế hoạch hành động giảm nhẹ tác động của hạn hán:
Các thành viên của Nhóm hành động sẽ cùng người dân, trong đó đặc biệt là
nhóm dễ bị tổn thương, tiến hành lập kế hoạch ứng phó để sống chung với hạn
hán, bao gồm các hoạt động mà họ cần làm trước và sau khi hạn hán.
Nhóm hành động cùng người dân xác định các vấn đề của địa phương, các kĩ
năng và khả năng ứng phó, các cách bảo vệ môi trường không bị khai thác,
suy thoái và sử dụng quá mức, cháy rừng. Bên cạnh đó những vấn đề ảnh
hưởng của hạn hán tới sức khỏe, ảnh hưởng tới nguồn nước sản xuất và sinh
hoạt, nguồn lực của cộng đồng cũng được xác định.
Tiến hành đánh giá các vấn đề và nhu cầu của nhóm đối tượng dễ bị tổn
thương, trong đó quan tâm tới sự phân bổ lao động, khả năng tiếp cận của họ
đối với các yếu tố gắn với sản xuất.
Vấn đề về giới đặc biệt được lưu tâm trong quá trình lập kế hoạch này
Tổ chức thẩm định, phê duyệt và lồng ghép vào kế hoạch của xã/huyện:
Sau quá trình lập kế hoạch có sự tham gia, kế hoạch này được trình bày tới
UBND xã và huyện để đảm bảo có sự gắn kết giữa các ban ngành chức năng
và ban ngành đoàn thể liên quan nhằm giải quyết những vấn đề của những
người dễ bị tổn thương với hạn hán.
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Các hoạt động lồng ghép đễ hỗ trợ kế hoạch giảm nhẹ tác động của hạn
hán bao gồm:
Kiểm tra độ nghiêm trọng của hạn hán sử dụng bản đồ GIS do Sở nông nghiệp
và Phát triển nông thôn thực hiện.
Chuyên gia kỹ thuật tiến hành đánh giá cùng với người dân xác định các vấn
đề về trồng trọt và chăn nuôi có sử dụng các nguồn nước để tìm ra những rủi
ro mà người dân gặp phải. Trong đó, đặc biệt lưu tâm đến vấn đề: Sử dụng
nước hiệu quả với hệ thống mùa vụ trong hạn hán; những lựa chọn về mùa vụ
trong hạn hán; kiểm soát sử dụng đất và nguồn vốn tài nguyên; vai trò của nữ
và nam trong việc ra quyết định trong sản xuất mùa vụ; thị trường nông sản
nói chung và thị trường các sản phẩm nông sản sử dụng ít nước; động cơ
khuyến khích người dân chuyển đổi mùa vụ trong hạn hán; các biện pháp
chống xói mòn đất; trồng cây; các loại hình chăn nuôi trong hạn hán; vấn đề
về thú y trong hạn hán; hiểu biết về quan hệ của nước, đất và vật nuôi; quản lý
chăn thả vật nuôi trong hạn hán; phân bón trong hạn hán.
Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, mô
hình trình diễn về chăn nuôi và trồng trọt sử dụng nước hiệu quả.
Tổ chức dạy nghề cho thanh niên để họ giảm phụ thuộc thu nhập vào trồng
trọt và sản xuất, từ đó giảm áp lực tới nguồn nước trong hạn hán.
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PHỤ LỤC II
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG6

GIAI ĐOẠN 1
Xác định cộng đồng và đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia

Mục đích
 Xác định, lựa chọn cộng đồng và thu thập các thông tin cơ bản về rủi ro
thiên tai.
 Cộng đồng xác định, đánh giá và xếp hạng các rủi ro thiên tai, các hiểm
hoạ, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng của cộng đồng.
Kết quả
 Lựa chọn được cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương.
 Thu thập được thông tin về cộng đồng và rủi ro thiên tai tại địa phương, các
hiểm hoạ, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng của cộng đồng.
 Cộng đồng sẽ hiểu rõ hơn về tình hình địa phương liên quan đến rủi ro
thiên tai.
 Cộng đồng hiểu về khả năng của chính mình trong việc đối phó và giảm
thiểu rủi ro thiên tai.
 Cộng đồng và các bên liên quan sẽ tăng cường quan hệ hợp tác.
Nguyên tắc
 Thông tin được thu thập và phân tích có sự tham gia tích cực của cộng
đồng, trong đó ưu tiên tiếng nói và quan tâm từ các nhóm dễ bị tổn thương
(phụ nữ, trẻ em, người già, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người nhiễm
HIV/AIDS…).
 Xây dựng năng lực cho cộng đồng ngay trong quá trình đánh giá rủi ro
6

Hệ thống tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Trung tâm nghiên cứu và Hợp tác Quốc
tế (CECI).
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 Đánh giá rủi ro hướng tới các nguy cơ về biến đổi khí hậu và các vấn đề
toàn cầu khác
Nội dung chính
Khi xác định và lựa chọn cộng đồng cần lưu ý việc xây dựng tiêu chí lựa chọn,
ví dụ: Nằm trong vùng thiên tai hay xảy ra; Dễ bị tổn thương nhất với một
hiểm hoạ cụ thể; Cộng đồng nghèo; Địa điểm ở vùng sâu vùng xa; Ít nhận
được sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước và/hoặc các tổ chức phi chính phủ…
Đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng bao gồm các nội dung: đánh giá hiểm họa,
tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng, nhận thức về rủi ro của cộng đồng.
 Đánh giá hiểm họa: là quá trình các thành viên cộng đồng tiến hành xác
định và phân tích những hiểm họa có nguy cơ đe dọa đến cộng đồng.
Nội dung đánh giá hiểm họa bao gồm xác định các loại hiểm họa, khả năng
xuất hiện, mức độ thường xuyên, phạm vi, thời gian và khả năng mà các
loại hiểm họa đó có thể xảy ra và gây thiệt hại cho con người, gia đình và
cộng đồng, các phương tiện, dịch vụ, phương thức kiếm sống và các hoạt
động kinh tế...
 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương: là quá trình các thành viên trong
cộng đồng tham gia xác định các yếu tố dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương
của họ và phân tích nguyên nhân sâu xa của tình trạng dễ bị tổn thương đó.
Nội dung đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương bao gồm tổn thương về mặt
vật chất, xã hội/tổ chức, thái độ/động cơ. Quá trình đánh giá cần chú trọng
đến tình trạng dễ bị tổn thương giữa các đối tượng khác nhau trong cộng
đồng như: nam giới, phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người già; người giàu,
người nghèo...
 Đánh giá khả năng: là quá trình các thành viên trong cộng đồng phân tích
khả năng họ có thể làm được gì trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra
nhằm giảm tác động tiêu cực của thiên tai để đảm bảo ổn định được đời
sống của họ bằng cách: (1) Tìm hiểu những kinh nghiệm và những biện
pháp phòng ngừa thiên tai có hiệu quả mà cộng đồng đã áp dụng đối với
những thiên tai trước đây; (2) Phân tích những nguồn lực (con người, vật
chất, tổ chức, phương tiện...) tại địa phương và cách sử dụng nguồn lực đó.
Nội dung đánh giá khả năng bao gồm khả năng về mặt vật chất, xã hội/tổ
chức, thái độ/động cơ.
 Đánh giá nhận thức của người dân về rủi ro: là quá trình xem xét các
cách nhận thức khác nhau của người dân trong cộng đồng về rủi ro. Các
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thành viên trong cộng đồng có các cách nhận thức khác nhau về rủi ro phụ
thuộc vào đặc điểm kinh tế-văn hóa-xã hội...

GIAI ĐOẠN 2
Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai có sự tham gia

Mục đích
 Xây dựng một kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai thông qua một quy trình
có sự tham gia của cộng đồng.
 Lồng ghép kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh
tế, xã hội của địa phương.
Kết quả
 Cộng đồng sẽ xây dựng các kế hoạch nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn
thương và tăng khả năng của cá nhân, hộ gia đình, thôn và xã trước, trong
và sau thiên tai.
 Huy động sự tham gia hiệu quả của các nguồn lực tại địa phương (con
người, vật chất...).
 Cộng đồng, chính quyền và các bên liên quan thống nhất các biện pháp
giảm thiểu rủi ro thiên tai thích hợp với cộng đồng và gắn với định hướng
phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Nguyên tắc
 Đảm bảo kế hoạch được lập dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, phải thực tế
và phù hợp bối cảnh địa phương.
 Đảm bảo phát huy dân chủ cấp cơ sở với sự tham gia ở diện rộng của cộng
đồng, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương.
 Kế hoạch phải cụ thể và thường xuyên được rà soát và cập nhật.
 Lồng ghép kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai vào các KH phát triển và
đầu tư của địa phương, nâng cao tính trách nhiệm của các cơ quan nhà
nước, tổ chức xã hội liên quan và đối tượng hưởng lợi.
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Nội dung chính
Nội dung chính của kế hoạch
 Thông tin tổng quan: Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, sinh kế, cơ sở hạ
tầng, vệ sinh môi trường, y tế...;
 Phân tích hiện trạng và tổng hợp các kết quả đánh giá rủi ro thiên tai, tình
trạng dễ bị tổn thương, khả năng;
 Mục tiêu (mục tiêu phải cụ thể, đo được, có tính khả thi, phù hợp và có
giới hạn thời gian thực hiện);
 Kế hoạch hành động quản lý rủi ro: biện pháp giảm thiểu rủi ro, khung thời
gian thực hiện, các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng, người chịu trách
nhiệm thực hiện hoạt động, số người hưởng lợi từ các hoạt động...
 Các biện pháp giảm thiểu rủi ro bao gồm các biện pháp phi công trình và
công trình tại các thời điểm trước, trong và sau thiên tai.

Lồng ghép kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai cộng đồng (thôn/ấp) vào kế
hoạch PTKTXH cấp xã/huyện: Trong quá trình xây dựng kế hoạch tại cộng
đồng (thôn/ấp), các kế hoạch sẽ được trao đổi và lồng ghép vào kế hoạch
PTKTXH cấp xã, và tương tự từ cấp xã lên cấp huyện.

GIAI ĐOẠN 3
Cộng đồng thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Mục đích
Mục đích của giai đoạn này là tạo cơ hội cho cộng đồng quản lý việc thực
hiện các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai. Cộng đồng tham gia thực
hiện và theo dõi các hoạt động với sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả từ phía các
cơ quan nhà nước và các bên liên quan khác.

Kết quả
 Các kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả, có chất lượng tốt.
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 Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện.
 Các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng được sử dụng hiệu quả.
 Thực hiện và theo dõi các hoạt động cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của các
bên liên quan.
 Đóng góp vào giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương do thiên tai gây ra, góp
phần giảm nghèo và cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và sự phát triển của
địa phương.
Nguyên tắc
 Đảm bảo sự phối hợp và tham gia của cộng đồng và các bên liên quan.
 Đảm bảo các thủ tục và qui trình thực hiện công khai, minh bạch đối với cả
cộng đồng và các bên liên quan.
 Tính phù hợp về mặt văn hóa, truyền thống: Tùy thuộc vào từng bối cảnh
cụ thể mà sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp với văn hóa và
truyền thống của cộng đồng, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương.
Nội dung chính
Dựa trên bản kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai đã được lập từ giai đoạn
3, các tổ chức cộng đồng và nguồn lực (nhân sự, tài chính, kỹ thuật…) sẽ
được huy động và phối hợp để triển khai kế hoạch một cách hiệu quả, kịp
thời.

GIAI ĐOẠN 4
Theo dõi và đánh giá có sự tham gia

Mục đích
Về cơ bản, theo dõi và đánh giá để theo dõi tiến độ thực hiện và hỗ trợ quá
trình quản lý và ra quyết định trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
 Để biết liệu rằng các hoạt động trong kế hoạch có đạt được các mục tiêu đã
đề ra không. Làm thế nào để đạt được mục tiêu dự án một cách tốt nhất?
 Để đánh giá quá trình hoàn thành các mục tiêu, tính hiệu quả, tác động và
tính bền vững.
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 Để tạo ra một hệ thống thông tin phản hồi thường xuyên và khuyến khích
sự học hỏi và chia sẻ. Giúp người dân và các bên liên quan học hỏi từ
những kinh nghiệm, thành công và thất bại, nhằm mục đích làm tốt hơn
trong tương lai.
Kết quả
 Các biện pháp và hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai được thực hiện hiệu
quả, chất lượng và đúng tiến độ.
 Đảm bảo trách nhiệm giải trình và hoàn thiện công tác quản lý và đưa ra
quyết định.
 Việc theo dõi và đánh giá giúp xác định được các vấn đề tồn tại và một số
hoạt động nào đó đã không được thực hiện như kế hoạch đã vạch ra.
Nguyên tắc
 Có sự tham gia của cộng đồng, chính quyền và các bên liên quan vào theo
dõi và đánh giá.
 Khuyến khích sự chia sẻ cởi mở giữa các bên liên quan, liên tục phản hồi
về kết quả của việc ra quyết định và cách sử dụng các phương pháp và các
hướng dẫn.
 Theo dõi đánh giá cần nhấn mạnh vào quá trình trải nghiệm và học hỏi.
Người dân và các cá nhân tổ chức tham gia sẽ nâng cao kỹ năng, tăng
cường năng lực lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Họ cũng
hiểu biết tốt hơn về các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến dự án của họ, các
nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại và tại sao điều đó xảy ra.
 Theo dõi và đánh giá cần có sự linh hoạt, và vận dụng thích hợp tùy theo
đặc thù của từng dự án và nhu cầu cụ thể
Nội dung
Theo dõi:
 Tiến hành liên tục trong suốt thời gian thực hiện hoạt động nhằm kiểm tra
kế hoạch có được thực hiện theo đúng tiến độ không, người chịu trách
nhiệm có làm tốt nhiệm vụ không, và đôn đốc việc thực hiện các hoạt động
của chương trình.
 Quá trình theo dõi giúp các tổ chức theo dõi những thành quả thông qua
việc thường xuyên thu thập thông tin để kịp thời hỗ trợ việc ra quyết định,
đảm bảo việc giải trình trách nhiệm và tạo nền tảng cho việc đánh giá và
bài học kinh nghiệm.
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Đánh giá:
 Đối chiếu kết quả thực tế với mục tiêu và đầu ra đã được lập ra từ ban đầu
để xác định các mục tiêu của kế hoạch có đạt được hay không, dự án có
thành công hay không.
 Nội dung đánh giá bao gồm: tác động của dự án đối với đối tượng hưởng
lợi, hiệu quả hoạt động, tính phù hợp, tính bền vững và khả năng nhân rộng
hoạt động… Việc đánh giá có thể thực hiện: trước, trong (giữa giai đoạn
thực hiện), và sau dự án.
 Đánh giá có thể bằng con số (định lượng) bằng phiếu điều tra/khảo sát,
cũng có thể là ý kiến nhận định (định tính) của đối tượng đối với một hoạt
động cụ thể hoặc tất cả các hoạt động.
 Quá trình đánh giá cần cung cấp thông tin đáng tin cậy và hữu ích, cho
phép lồng ghép những bài học kinh nghiệm vào quá trình ra quyết định của
cộng đồng và các tổ chức liên quan.
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