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LỜI NÓI ĐẦU 
Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một trong năm ổ bão của khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương, thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt. Trong hơn 

65 năm qua, thiên tai đã xảy ra ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, gây nhiều tổn thất to lớn 

về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội và tác động xấu đến môi trường. Trong 10 năm 

trở lại đây, trung bình hàng năm có tới 750 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản ước tính 

tương đương khoảng 1-1,5% GDP. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang làm 

thiên tai ở nước ta có chiều hướng ngày càng phức tạp, gia tăng nhiều hơn so với những thập 

kỷ trước về cả quy mô cũng như chu kỳ lặp lại kèm theo những đột biến khó lường. 

Trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực thể chế về Quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, 

đặc biệt là các thiên tai liên quan đến Biến đổi khí hậu (SCDM)" do Chương trình Phát triển 

Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cuốn tài 

liệu chuyên khảo về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và thích ứng với biến đổi khí hậu 

(BĐKH) nhằm phục vụ cho công tác và các hoạt động đào tạo đã được biên soạn.  

Cuốn tài liệu do các chuyên gia của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Viện Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi cùng với nhóm tư vấn Quốc tế thuộc Trường đại 

học RMIT (Úc), Đại học Đông Anglia và Đại học Sussex (Anh) nghiên cứu và xây dựng.  

Tài liệu đã tổng hợp và cập nhật các kiến thức về QLRRTT và thích ứng với BĐKH, QLRRTT 

dựa vào cộng đồng, đồng thời dựa trên những kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo tại 3 tỉnh thí 

điểm là Cao Bằng, Bình Thuận và Cần Thơ (tháng 11/2009), kết quả tham vấn 10 tỉnh đại diện 

cho các khu vực có đặc trưng thiên tai khác nhau trong cả nước (tháng 1/2010) và các ý kiến 

của Hội chữ thập đỏ và các Tổ chức phi chính phủ (tháng 12/2010). Trong quá trình xây dựng 

tài liệu, các chuyên gia kỹ thuật của UNDP thường xuyên góp ý  về nội dung và chỉnh sửa chi 

tiết theo các quan điểm mới về QLRRTT và BĐKH đang được áp dụng ở các nước trong khu 

vực và trên thế giới. Đồng thời, tài liệu cũng đã được các cơ quan liên quan của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT xem xét và góp ý   kiến.  

Đây có thể coi là một bộ tài liệu chuyên khảo, cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nội 

dung chuyên sâu và chi tiết về QLRRTT và thích ứng với BĐKH, QLRRTT dựa vào cộng 

đồng cho các giảng viên và học viên, các cán bộ đang công tác và hoạt động trực tiếp trong 

lĩnh vực QLRRTT và BĐKH cũng như các cán bộ ngoài ngành. Dựa trên tài liệu chuyên khảo 

này, các giảng viên sẽ xây dựng được các chương trình và nội dung đào tạo riêng biệt dành cho 

các đối tượng học viên cấp tỉnh, huyện cũng như hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo trong 

khuôn khổ Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt 

nam. Tài liệu gồm 9 chương, với các nội dung chính như sau: 

1. Chương 1. Giới thiệu về hiểm họa, rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Giới thiệu 

các khái niệm về hiểm họa, thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro thiên tai và giải 

thích mối liên quan giữa các hiện tượng nêu trên. Đồng thời, trình bày các thuật ngữ về 
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BĐKH, thích ứng và giảm nhẹ tác động do BĐKH. Mô tả chi tiết các nguyên nhân, ảnh 

hưởng, tác động của các hiểm họa tự nhiên và các loại hình hiểm họa tự nhiên thường 

xuất hiện ở Việt Nam. 

2. Chương 2. Cơ cấu tổ chức Quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Giới thiệu 

những thông tin chung về cơ cấu tổ chức, quản lý trong QLRRTT và BĐKH của thế 

giới và Việt Nam. 

3. Chương 3. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trình bày các khái niệm cơ bản về BĐKH 

và tình hình BĐKH ở ViệtNam. 

4. Chương 4. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trình bày sự khác nhau của các biện pháp và 

hoạt động giảm thiểu rủi ro, hiểm họa đặc thù ở Việt Nam và hướng dẫn xây dựng 

chiến lược cho việc tổng hợp và áp dụng các kiến thức đào tạo ở cộng đồng.  

5. Chương 5. Quản lý Rủi ro Thiên tai. Giới thiệu chi tiết các phương pháp áp dụng 

trong QLRRTT, xác định được các thành phần khác nhau của tình trạng dễ bị tổn 

thương và đóng góp của các thành phần này tới tác động của thiên tai. Đồng thời, mô tả 

các yêu cầu quan trọng đối với cán bộ làm công tác QLRRTT. 

6. Chương 6. Đánh giá rủi ro thiên tai. Trình bày mục đích của việc đánh giá rủi ro 

thiên tai, các thông tin quan trọng cần phải thu thập và phân tích, quy trình đánh giá 

hiểm hoạ. Đồng thời, mô tả các nguyên tắc tiếp cận có sự tham gia và sử dụng các công 

cụ đánh giá có sự tham gia phù hợp cũng như phương pháp lập báo cáo đánh giá rủi ro  

7. Chương 7. Đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ. Giới thiệu   nghĩa quan trọng của 

quản lý thông tin chính xác và kịp thời, sử dụng các mẫu báo cáo đánh giá thiệt hại và 

nhu cầu nhân đạo sau thiên tai, nhận thức tầm quan trọng của nhu cầu thông tin trước 

và sau thiên tai

8. Chương 8. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Cung cấp các nội dung cơ 

bản về QLRRTT dựa vào cộng đồng (CBDRM) và vận động chính sách. Ngoài ra, qua 

bài tập thực hành giúp học viên có thể lập được kế hoạch thực hiện QLRRTT ở cấp 

cộng đồng. 

9. Chương 9. Thích ứng BĐKH và tích hợp thích ứng BĐKH với giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai. Giúp cho người đọc hiểu được khái niệm thích ứng với BĐKH và các loại 

hình thích ứng với BĐKH (thích ứng dự phòng, thích ứng tự điều khiển và thích ứng có 

kế hoạch). Trình bày tầm quan trọng của việc kết hợp và các mối quan hệ giữa thích 

ứng giữa BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, những thách thức và cơ hội trong việc tích 

hợp thích ứng BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với phát triển.    

Để hoàn thành được cuốn tài liệu, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới GS.TS. Đào 

Xuân Học, Trưởng ban chỉ đạo dự án, đã có những chỉ đạo sát sao và hiệu quả trong suốt quá 

trình thực hiện. Xin cảm ơn TS. Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc quốc gia dự án SCDM, đã tạo 

điều kiện tốt nhất cho nhóm tác giả hoàn thành công việc, đồng thời đã góp nhiều ý kiến 

chuyên môn hết sức sâu sắc và hữu ích. Nhóm tác giả cũng chân thành cảm ơn TS. Ian 

Wilderspin - Cố vấn quốc tế dự án và PGS.TS. Bùi Công Quang- Cố vấn quốc gia dự án, Ths. 

Bùi Quang Huy, Ths. Nguyễn Thanh Tùng, Ths. Vũ Thanh Liêm đã giúp nhóm hiệu đính cuốn 

tài liệu. Đồng thời, nhóm cũng xin cảm ơn sự hợp tác của Ban Quản lý dự án SCDM, Trung 
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tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão đã giúp 

đỡ và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện tài liệu. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn tài liệu, tuy nhiên cũng sẽ khó tránh khỏi 

những sai sót, đặc biệt là đối với những thuật ngữ mới trong QLRRTT và BĐKH trong cuốn tài 

liệu. Nhóm chuẩn bị tài liệu rất mong nhận được những góp ý để bộ tài liệu ngày càng hoàn 

thiện hơn. 

Nhóm tác giả:  

TS. Nguyễn Tùng Phong - Đội trưởng; Các thành viên: TS. Roger Few, Ths. Philip Buckle,  TS. 

Terry Canon, ThS. Dương Quốc Huy, TS. Trần Thanh Tùng, TS. Ngô Lê Long, TS. Lương 

Quang Huy, ThS. Trần Phương Liên, KS. Lê Quang Ảnh, CN. Bạch Phương Liên.
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HIỂM HỌA, RỦI RO 

THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
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1.1. Mở đầu 

Chương này sẽ giới thiệu số thuật ngữ và khái niệm chính có liên quan tới rủi ro thiên tai và 

biến đổi khí hậu. Đây là những thuật ngữ, khái niệm được sử dụng thường xuyên trong toàn bộ 

nội dung của tài liệu này. Các loại hình hiểm họa chính sẽ được mô tả chi tiết ở nội dung tiếp 

theo và các ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam cũng sẽ được trình bày ở phần cuối của chương. 

1.2. Nội dung chính 

Đến cuối chương, các học viên có thể: 

 Nắm được các khái niệm về hiểm họa, thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro thiên 

tai và giải thích mối liên quan giữa các hiện tượng nêu trên; 

 Giải thích các khái niệm trên có liên quan tới Quản lý rủi ro thiên tai như thế nào; 

 Nắm được các thuật ngữ về biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm 

nhẹ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu; 

 Giải thích sự khác nhau giữa biến đổi khí hậu và sự biến động khí hậu; 

 Mô tả chi tiết các nguyên nhân và tác động của các hiểm họa tự nhiên; 

 Nắm được nguyên nhân và tác động của các hiểm họa tự nhiên và các loại hình hiểm 

họa tự nhiên thường xuất hiện ở Việt Nam. 

1.3. Khái niệm và Định nghĩa  

Phần này sẽ trình bầy một số khái niệm và thuật ngữ thông dụng về Quản lý rủi ro thiên tai và 

biến đổi khí hậu. Các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này có nghĩa riêng trong lĩnh vực 

này. Việc cung cấp khái niệm định nghĩa của các thuật ngữ là rất quan trọng để giúp người đọc 

hiểu rõ được các khái niệm liên quan đến rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Các thuật ngữ được trích dẫn từ Sổ tay Thuật ngữ Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của UNISDR 

(2009) hoặc được trích dẫn từ Chương trình Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 

(UNISDR 2009) và Dự thảo Luật Phòng tránh Thiên tai Việt Nam (Dự thảo lần 3, tháng 9 năm 

2011).

1.3.1. Các thuật ngữ về Quản lý rủi ro thiên tai 

Hiểm họa tự nhiên 

Là hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và 

gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội1.

1 Các hiểm họa có nguồn gốc tự nhiên là một phần của các loại hiểm họa. Thuật ngữ được dùng mô tả các sự kiện 

hiểm họa (có thể xảy ra trong) thực tế cũng như các điều kiện hiểm họa tiềm tàng mà có thể dẫn tới các sự kiện 

trong tương lai. Các sự kiện hiểm họa tự nhiên có thể được đặc trưng bởi mức độ, cường độ, tốc độ diễn ra, 

khoảng thời gian và phạm vi diễn ra của chúng. Ví dụ, động đất xảy ra trong thời gian ngắn và thường ảnh hưởng 

trong một vùng nhỏ, trong khi hạn hán là loại thiên tai xảy diễn ra chậm và không rõ rệt và thường có ảnh hưởng 

trên một vùng rộng lớn. Trong một số trường hợp, hiểm họa có thể diễn ra đồng thời, ví dụ như lũ lụt do bão gây 

ra hoặc sóng thần sinh ra khi có động đất ngoài biển.



10

Các hiểm họa tự nhiên có thể chia thành 3 nhóm chính căn cứ theo nguyên nhân hình thành: a) 

nhóm thứ nhất bao gồm các hiểm họa có nguồn gốc khí quyển (ví dụ như bão, áp thấp nhiệt 

đới, dông lốc..); b) nhóm hiểm họa thứ hai bao gồm các hiểm họa có nguồn gốc thủy quyển (ví 

dụ như lũ, ngập lụt..); và nhóm hiểm họa thứ ba bao gồm các hiểm họa có nguồn gốc địa quyển 

(ví dụ như động đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, trượt lở đất sườn dốc…). 

Thuật ngữ ‘Hiểm họa tự nhiên’ thường đề cập đến các sự kiện cực đoan hoặc các quá trình có 

nguồn gốc khí tượng thủy văn hoặc địa chất  

Hiểm họa cũng có thể phân thành hai nhóm chính dựa trên tốc độ diễn ra hiểm họa, bao gồm: 

hiểm họa diễn ra đột ngột và hiểm họa diễn ra chậm.  

Hiểm họa diễn ra đột ngột: bao gồm các hiểm họa tự nhiên diễn ra với tốc độ nhanh, ví dụ như 

động đất, bão, lũ quét…; 

Hiểm họa diễn ra chậm: bao gồm các hiểm họa diễn ra trong thời gian dài, dẫn tới tình trạng 

nguy hiểm (ví dụ như hạn hán diễn ra trong một thời gian dài, gây nên sự khan hiếm lương 

thực, suy dinh dưỡng và thậm chí là gây ra nạn đói). 

Hiểm họa có thể bao gồm hiểm họa do tự nhiên gây ra và hiểm họa do con người gây ra. Trong 

chương này sẽ chỉ tập trung vào các hiểm họa tự nhiên. Sự khác biệt giữa các hiểm họa tự 

nhiên và hiểm họa do con người gây ra ngày càng trở nên khó phân biệt. Ví dụ như hiện tượng 

phá rừng trên sườn núi có thể dẫn đến xuất hiện lũ quét và sạt lở đất trong giai đoạn mưa to. 

Các bãi chôn lấp, các vật làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước hoặc xâydựng không đúng 

cách cũng có thể dẫn đến lũ lụt.  

Sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán và hỏa hoạn là các ví dụ về sự kết hợp giữa các hoạt động tự nhiên và 

do con người gây ra khi nguyên nhân gây ra chúng có thể là các hiện tượng tự nhiên và các 

hoạt động của con người. Một hiểm họa khi xảy ra có thể dẫn tới các hiểm họa khác, ví dụ như 

động đất có thể dẫn tới sự hình thành sóng thần, sạt lở đất và hỏa hoạn; trong khi bão có thể 

dẫn đến lũ lụt và nước dâng. 
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Thiên tai

Thiên tai là các hiện tượng thời tiết, khí hậu và tự nhiên bất thường gây thiệt hại về người, 

tài sản, công trình, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội. (Trích dẫn 

từ Dự thảo lần 3 “Luật Phòng tránh Thiên tai Việt Nam)

Việc phân biệt khái niệm về hiểm họa (thường đề cập đến một hiện tượng vật lý) và khái niệm 

về thiên tai là rất quan trọng. Một hiểm họa khi xảy ra không nhất thiết sẽ dẫn tới một thiên tai.  

Tuy nhiên, nếu hiểm họa gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng và có phạm vi 

ảnh hưởng rộng, dẫn tới các thiệt hại lớn và gây gián đoạn cuộc sống bình thường của cộng 

đồng thì lúc đó thiên tai sẽ xảy ra. Các tác động của thiên tai có thể bao gồm thiệt hại về người, 

gây thương tích, dịch bệnh và các tác động xấu tới sức khỏe con người, tinh thần và phúc lợi xã 

hội, cùng với thiệt hại về của cải vật chất, hủy hoại tài sản, đình trệ các dịch vụ, gián đoạn các 

hoạt động kinh tế xã hội và suy thoái môi trường. 

Rủi ro Thiên tai 

Rủi ro thiên tai là nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra về người, tài sản, công trình, môi 

trường sống, các hoạt động kinh tế, xã hội.(Trích dẫn từ Dự thảo 3 Luật Phòng tránh Thiên 

tai Việt Nam)

Rủi ro thiên tai nhằm chỉ khả năng xảy ra các thiên tai hơn là mô tả các sự kiện thiên tai thực 

tế. Định nghĩa về rủi ro thiên tai phản ánh khái niệm về thiên tai như là hậu quả của những điều 

kiện rủi ro hiện tại đang xảy ra. Rủi ro thiên tai bao gồm những loại hình thiệt hại tiềm tàng 

khác nhau thường rất khó định lượng. Tuy nhiên, với kiến thức về những hiểm họa hiện có và 

những mô hình phát triển dân số và kinh tế xã hội, người ta có thể đánh giá và lập bản đồ rủi ro 

thiên tai (ít nhất là theo nghĩa rộng). 

Vấn đề quan trọng ở đây là cần phải hiểu rằng rủi ro thiên tai không chỉ liên quan tới các mối 

đe dọa của các hiểm họa đối với vật chất. Một hiểm họa có thể chỉ dẫn tới một thiên tai nếu 

dưới các tác động của hiểm họa đó, một cá nhân và các hệ thống xã hội đang ở tình trạng dễ 

bị tổn thương Do đó việc xem xét cả hiểm họa và tình trạng dễ bị tổn thương là rất quan trong 

khi đánh giá rủi ro thiên tai.

Tình trạng dễ bị tổn thương

Là những đặc điểm của một cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản làm cho cộng đồng, hệ thống 

hoặc tài sản đó dễ bị tác động có hại do hiểm họa tự nhiên gây ra 2.

 Khi hiểm họa kết hợp với tính trạng dễ bị tổn thương nó sẽ gây ra rủi ro thiên tai. Tình trạng 

dễ bị tổn thương bản thân nó là hậu quả có khả năng xảy ra trước một hiểm hoạ , các tác động 

2 Định nghĩa này xem tình trạng dễ bị tổn thương như một đặc tính của mối quan tâm của các thành phần (cộng 

đồng, hệ thống hoặc tài sản) mà không phụ thuộc vào khả năng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên thuật ngữ này thường 

được dùng rộng rãi khi bao hàm tính chịu ảnh hưởng của các thành phần. 
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có hại có thể xảy ra và năng lực của cộng đồng3 trong việc phòng tránh, ứng phó và phục hồi 

đối với những tác động đó . Tình trạng dễ bị tổn thương biểu hiện trên nhiều khía cạnh, phát 

sinh từ các yếu tố vật lý, xã hội, kinh tế, và môi trường. Ví dụ, các yếu tố này có thể bao gồm: 

vị trí khu vực dân cư nằm trong các vùng dễ bị hiểm họa, hay do yếu kém trong quá trình thiết 

kế và thi công các công trình nhà ở, tài sản không được bảo vệ một cách thỏa đáng, thiếu thông 

tin đại chúng và nhận thức của cộng đồng còn yếu kém, nhận định về rủi ro và biện pháp đối 

phó còn hạn chế, và coi nhẹ hoạt động quản lý một cách thông minh đối với môi trường. Tình 

trạng dễ bị tổn thương có sự biến đổi rất lớn giữa các cộng đồng và theo thời gian. Tình trạng 

dễ bị tổn thương của các cá nhân và các nhóm người trong xã hội thường thay đổi theo sắc tộc, 

độ tuổi, mức độ thương tật, thu nhập và trình độ văn hoá. Nó liên quan tới khả năng tiếp cận 

kiến thức, các nguồn lực và khả năng ra quyết định hoặc gây ảnh hưởng tới việc ra quyết định. 

Có hai thuật ngữ quan trọng liên quan đến hành động của xã hội khi ứng phó với 

rủi ro thiên tai: 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là giảm thiểu hoặc hạn chế các tác động có hại của thiên tai. 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng có thể được coi là nhận thức và kinh nghiệm thực tế về 

GNRRTT thông qua những nỗ lực mang tính hệ thống nhằm phân tích và quản lý những 

nhân tố gây ra thiên tai bằng việc giảm nhẹ nguy cơ dẫn tới thiên tai, giảm nhẹ tình trạng 

dễ bị tổn thương đối với người, tài sản, quản lý đất và môi trường một cách khôn ngoan, và 

cải thiện việc phòng ngừa đối với những sự kiện xấu 4.

Khái niệm GNRRTT là cách tiếp cận toàn diện để ứng phó với rủi ro thiên tai và nó đã trở 

thành một nguyên tắc chỉ đạo cho hành động của quốc tế đối với thiên tai. 

GNRRTT được xây dựng và mở rộng các phương pháp tiếp cận trước đây bằng cách nhận biết 

tình trạng dễ bị tổn thương chính góp phần vào rủi ro như thế nào. Do vậy, GNRRTT bao gồm 

việc giảm nhẹ mức độ nguy hiểm, nâng cao năng lực quản lý các tác động của hiểm họa, quan 

3 Là sự kết hợp của tất cả điểm mạnh, những đặc tính và các nguồn lực sẵn có trong một cộng đồng, xã hội hoặc tổ 

chức có thể được sử dụng để đạt được những mục tiêu chung. Năng lực có thể bao gồm cơ sở hạ tầng và những 

phương tiện vật chất, các thể chế, các khả năng đối mặt với xã hội cũng như kiến thức nhân loại, các kỹ năng và 

những biểu tượng mang sức mạnh tập thể như những mối quan hệ xã hội, sự lãnh đạo và quản lý. Năng lực cũng 

có thể được mô tả như khả năng. Đánh giá năng lực là một thuật ngữ chỉ một quá trình mà qua đó năng lực của 

một nhóm được xem xét và đánh giá theo những mục tiêu đã đề ra, những thiếu sót trong năng lực được xác định 

để hoàn thiện hơn. 

4 Một cách tiếp cận toàn diện đối với Giảm nhẹ các rủi ro thiên tai được đề ra trong Khung Hành động Hyogo của 

Liên hiệp quốc, phát hành năm 2005, kết quả là “Việc Giảm nhẹ chủ yếu những mất mát do thiên tai về người, và 

tài sản kinh tế, xã hội và môi trường của các cộng đồng và các nước.” Hệ thống Chiến lược Quốc tế về Giảm nhẹ 

Thiên tai (ISDR) cung cấp một phương tiện hợp tác giữa các Chính phủ, các tổ chức, và những bên tham gia xã 

hội dân sự nhằm hỗ trợ thực hiện Khung này. Lưu ý là khi thuật ngữ “Giảm nhẹ thiên tai” thỉnh thoảng được sử 

dụng, thuật ngữ “GNRRTT” cho thấy sự nhận biết rõ hơn về bản chất tiếp diễn của những rủi ro thiên tai và 

những tiềm năng không ngừng để Giảm nhẹ những rủi ro này.
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tâm hơn tới giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương đối với người và tài sản, và quản lý tốt hơn về 

đất đai và môi trường.

Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT)

Là quá trình mang tính hệ thống nhằm áp dụng các quy định hiện hành, huy động  tổ chức, 

cá nhân và kỹ năng, năng lực tác nghiệp để thực hiện các chiến lược, chính sách và nâng 

cao năng lực ứng phó nhằm giảm thiểu tác động  thiên tai. 

Đây là một thuật ngữ mở rộng đối với thuật ngữ chung “quản lý rủi ro” để chỉ một vấn đề cụ 

thể của các rủi ro thiên tai. QLRRTT đề cập đến các hoạt động thực hiện nhằm GNRRTT. 

Trước đây, mục tiêu chính của QLRRTT là nhằm phòng tránh, giảm nhẹ hay chuyển những 

ảnh hưởng có hại của các hiểm họa thông qua những hoạt động và các biện pháp tổng hợp 

phòng tránh, giảm thiểu, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sau thiên tai (xem Chương 5). Tuy 

nhiên, rủi ro thiên tai phụ thuộc vào bản chất vật lý của hiểm họa, các điều kiện xã hộidẫn đến 

tình trạng dễ bị tổn thương, sự quan tâm đến quy hoạch, việc quản lý thiên tai theo hướng nâng 

cao năng lực để giảm nhẹ mối đe dọa của thiên tai. 

Do đó, các ví dụ của về các hành động QLRRTT ở cấp cộng đồng do đó có thể bao gồm: tổ 

chức các nhóm để giám sát các mối đe dọa và cảnh báo sớm cho người dân đào tạo những 

người lãnh đạo và các thành viên khác về công tác chuẩn bị ứng phó hiểm họa xảy ra, thực 

hiện các dự án cộng đồng như xây dựng đê điều và các biện pháp kiểm soát lũ lụt, tạo lập 

các cơ hội sinh kế có thể nhằm giảm tác động của thiên tai đối với thu nhập hộ gia đình, và 

thực hiện các dự án nâng cao sinh kế hoặc khuyến khích các mạng lưới xã hội có liên quan 

đến những nhóm người không theo kịp sự phát triển của xã hội để giảm các nguyên nhân cơ 

bản dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương. 

1.3.2. Các thuật ngữ biến đổi khí hậu 

Khí hậu 

Khí hậu là thuật ngữ mô tả các trạng thái thời tiết5 đã từng xảy ra tại một nơi nào đó trong 

một khoảng thời gian nhất định. 

Mô tả khí hậu nhằm chỉ giá trị trung bình và sự biến thiên của các trạng thái có thể đo đạc được 

như nhiệt độ, mưa và tốc độ gió. Theo quy định của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), thời 

đoạn chuẩn để xác định giá trị trung bình là 30 năm. 

Biến đổi khí hậu (BĐKH)  

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái khí hậu có thể nhận biết được thông qua sự thay 

đổi giá trị trung bình và/hoặc sự biến thiên các đặc tính của nó, và duy trì trong các thời 

đoạn kéo dài, theo tiêu chuẩn thường là hàng thập niên hoặc dài hơn (UN IPCC, 2007). 

5 Thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm cụ thể, được xác định bởi các yếu tố khí tượng (IPCC). 
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Biến đổi khí hậu nhằm chỉ những thay đổi có xu thế dài hạn so với giá trị trung bình. Sự thay 

đổi các hình thế thời tiết hiện tại có liên quan chặt chẽ với các ảnh hưởng do hoạt động của con 

người làm thay đổi thành của khí quyển (xem Chương 3). 

Cần phân biệt sự biến đổi khí hậu trong thời đoạn dài với sự biến động khí hậu trong thời 

đoạn ngắn. Biến động khí hậu nói chung nhằm chỉ sự thay đổi tự nhiên của các hình thế thời 

tiết, ví dụ như các hình thế mưa. Đôi khi sự thay đổi mạnh mẽ của các giá trị trung bình có thể 

duy trì trong một vài năm, ví dụ như khi xảy ra hạn hán kéo dài. Đây cũng có thể là một phần 

của biến động theo chu kỳ như những biến động  tạo ra các hiện tượng El Nino. Những dạng 

biến động này không được coi là “biến đổi khí hậu”.

Có hai loại hành động để ứng phó với mối đe doạ của biến đổi khí hậu: một là để 

giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với xã hội (thích ứng), và hai là giảm mức độ biến đổi 

khí hậu (giảm nhẹ). Chương trình đào tạo này chủ yếu liên quan đến hoạt động thích ứng với 

biến đổi khí hậu.

Thích ứng với biến đổi khí hậu (TƯBĐKH)

Là sự điều chỉnh trong các hệ thống tự nhiên hoặc con người nhằm ứng phó với những 

biến đổi thực tế hoặc dự kiến của khí hậu hoặc các ảnh hưởng của chúng, để giảm bớt tác 

hại hoặc khai thác những cơ hội có ích do chúng mang lại.

Thích ứng nhằm chỉ hoạt động ứng phó với các hậu quả của biến đổi khí hậu, mà chủ yếu là 

giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương đối với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (Tuy nhiên, 

cũng cần lưu ý rằng thích ứng cũng có thể đề cập đến việc khai thác bất kỳ cơ hội có lợi nào 

mà biến đổi khí hậu có thể mang lại). Có nhiều định nghĩa khác nhau về thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Nhưng có lẽ định nghĩa của Chương trình khung về vấn đề biến đổi khí hậu của Liên 

hiệp quốc (UNFCCC) là đơn giản nhất: “Là các bước thực tế để bảo vệ các quốc gia và các 

cộng đồng có thể bị ngừng trệ hoặc bị thiệt hại do biến đổi khí hậu (UNFCCC)”.
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Giảm nhẹ biến đổi khí hậu  

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là sự can thiệp của con người 

nhằm giảm nhẹ các nguồn phát thải khí nhà kính hoặc tăng cường các bể chứa nhà kính 

(UNFCCC.)

Các hoạt động nhằm giảm nhẹ biến đổi khí hậu do con người gây ra6 bằng cách giảm bớt lượng 

phát thải khí nhà kính - nguyên nhân gây nên sự nóng lên toàn cầu, được xem như là “giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu”7.

Ví dụ về giảm nhẹ biến đổi khí hậu bao gồm sử dụng nhiên liệu hóa thạch có nguồn gốc tự 

nhiên một cách hiệu quả hơn trong các hoạt động công nghiêp hoặc phát điện, hay chuyển sang 

sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, cải thiện lớp cách nhiệt trong các công trình 

xây dựng và mở rộng diện tích rừng và các bể chứa CO2 khác để loại bỏ một lượng lớn 

cácbonic trong khí quyển. 

1.4. Giới thiệu Thiên tai ở Việt Nam  

1.4.1. Điều kiện tự nhiên và khí hậu 

Việt Nam có diện tích tự nhiên là 320.000 km2 với đường bờ biển dài 3.260 km. Ba phần tư 

lãnh thổ được che phủ bởi đồi, núi với độ cao từ 100 m đến 3.400 m, trong khi các vùng đồng 

bằng chủ yếu nằm ở hai châu thổ sông lớn là đồng bằng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc và 

đồng bằng châu thổ sông Cửu Long ở miền Nam. Đây là các vùng đồng bằng đặc biệt màu mỡ 

và là nơi tập trung đông dân cư. Hầu hết các diện tích nông nghiệp và các khu công nghiệp đều 

tập trung ở các khu vực này. 

Khu vực miền Trung hẹp và dốc, đồi núi và đồng bằng đều tiến sát ra biển. Diện tích tự nhiên 

của khu vực bị chia cắt bởi các sông bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn ở phía tây và đổ ra biển 

ở phía đông. Dọc bờ biển là các đồng bằng nhỏ hẹp. Giữa các sườn núi là các thung lũng hẹp 

và sâu.

Việt Nam nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, nơi hội tụ của nhiều khối không khí, do vậy khí 

hậu nhiệt đới của Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ gió mùa châu Á, mà chủ yếu là 

gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam. Lãnh thổ Việt Nam có nhiều vùng khí hậu khác biệt rõ 

rệt do các đặc điểm về địa hình và vị trí địa lý. 

Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 18°C đến 29°C, trong khi nhiệt độ trung bình trong các 

tháng lạnh nhất dao động từ 13°C đến 20°C ở vùng núi phía bắc và từ 20°C đến 28°C ở miền 

nam. Hầu hết các vùng trên lãnh thổ Việt Nam có lượng mưa trung bình năm dao động từ 

6Những thay đổi do con người được hiểu là (trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "nhân tạo") các ảnh hưởng, quá trình, 
hoặc các vật chất được sản sinh ra từ các hoạt động của con người.  
7 Điều quan trọng cần hiểu rằng “giảm nhẹ” biến đổi khí hậu có ý nghĩa hoàn toàn khác với “giảm nhẹ” thiên tai. 
Trong QLRRTT, giảm nhẹ được định nghĩa là : “Giảm bớt hoặc hạn chế các tác động bất lợi của các hiểm họa và 
các thiên tai có liên quan” (UNISDR 2009).
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1.400 mm đến 2.400 mm, nhưng lượng mưa trung bình năm cũng có thể lên tới giá trị lớn nhất 

là 5.000 mm/năm hoặc nhỏ nhất là 600 mm/năm ở một số khu vực.  

Lượng mưa phân phối rất không đều trong năm, với khoảng 80-90% lượng mưa tập trung vào 

mùa mưa, gây nên lũ lụt và thường xuyên gây ra sạt lở đất. Số ngày mưa trong năm cũng rất 

khác nhau giữa các vùng và dao động từ 60 tới 200 ngày8.

1.4.2. Các loại thiên tai  

Thiên tai quy định trong nghị định 14/2010/NĐ-CP 9 do Chính phủ Việt Nam mới ban hành 

bao gồm 13 loại: “mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, giông, lốc, sét, sạt lở 

do mưa lũ, nước dâng, động đất, sóng thần”. Mặc dù, hạn hán không được đề cập tới trong 

Nghị định 14 nhưng đây là loại hình thiên tai nghiêm trọng thường xảy ra ở Việt Nam. Trong 

phần này, nguyên nhân và ảnh hưởng của các thiên tai chính ở Việt Nam sẽ được trình bày lần 

lượt dưới đây. 

Đối với mỗi loại thiên tai, những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, đặc điểm, khả năng dự 

báo, các yếu tố dễ bị tổn thương và các ảnh hưởng, tác hại chính do thiên tai gây ra sẽ được mô 

tả một cách tóm tắt. Chỉ những yếu tố đặc thù góp phần vào tình trạng dễ bị tổn thương do các 

thiên tai mới được trình bày ở nội dung này. Đối với tất cả các thiên tai, tình trạng dễ bị tổn 

thương sẽ tăng lên do thiếu thông tin và nhận thức về những rủi ro do thiên tai gây ra, do thiếu 

hệ thống cảnh báo và hệ thống thông tin liên lạc, do thiếu các quy trình ứng phó khẩn cấp và 

các biện pháp hỗ trợ phục hồi và tái thiết cho cộng đồng. 

Bão

Nguyên nhân xảy ra Bão? 

Khi nhiệt độ nước biển vượt quá 26°C, một hỗn hợp nhiệt và hơi ẩm hình thành nên một vùng 

áp thấp trên biển. Hướng gió xoay xung quanh vùng áp thấp sâu, áp suất giảm nhanh theo 

hướng vào tâm. Áp thấp này bị gió mậu dịch10 đẩy đi dọc theo các rãnh. Một vùng áp thấp sẽ 

trở thành bão khi vận tốc gió đạt tới cấp 11 theo thang gió Beaufort11 hoặc từ 103 đến 119 

km/h.

8 MONRE 2003.
9 Nghị định 14/2010/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành tháng 2 năm 2010 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương; cơ chế phối hợp vận hành trong ứng phó các tình huống 
thiên tai. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang 
sinh sống và làm việc trên lãnh thổ và các vùng biển, đảo của Việt Nam.
10 Gió mậu dịch là các trường gió chính của các gió bề mặt có hướng đông trong vùng chí tuyến, nằm trong phần 
thấp hơn của khí quyển Trái đất, ở phần thấp hơn trong Tầng khí quyển thấp của trái đất của gần khu vực xích 
đạo. Gió mậu dịch chủ yếu thổi theo hướng đông bắc ở Bắc Bán cầu và theo hướng đông nam ở Nam Bán cầu 
(xem tại http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_wind )
11 Thang Beaufort là thước đo vận tốc gió chủ yếu dựa trên các điều kiện về biển quan sát được. Tên đầy đủ là 
thang sức gió. Xem thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Beaufortscale.
12 Nguồn: Wikimedia Commons
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Đặc tính 

Khi bão đổ bộ vào đất liền, gió mạnh sẽ gây thiệt hại đi kèm theo lũ và sạt lở đất (chưa kể tới 

mưa lớn và nước dâng do bão). Hiện tượng giảm áp suất không khí trong bão có thể tạo nên 

hiện tượng nước biển dâng cục bộ, mà hậu quả của nó là gây ngập lụt nghiêm trọng vùng ven 

biển. 

Phân loại 

Bảng 1: Phân loại bão12

Khả năng dự báo 

Đường đi của bão có thể được dự báo khi chúng hình thành và phát triển, nhưng việc dự báo 

chính xác điểm bão đổ bộ vào đất liền chỉ có thể thực hiện được trước khi bão đổ bộ vài giờ. 

Đó là do có thể xuất hiện những biến đổi bất thường về đường đi của bão mà không thể dự báo 

được. 

Cấu trúc của xoáy thuận nhiệt đới (Nguồn: Wikimedia Commons)

Tên hiện tượng Vận tốc gió cực đại được duy trì 

Áp thấp nhiệt đới Nhỏ hơn 63 km/h 

Bão nhiệt đới (được đặt tên) Từ 63 km/h đến 119 km/h 

Bão Từ 130 km/h đến 241 km/h 

Siêu bão Từ 241 km/h và lớn hơn 
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1 Nhiệt độ nước biển ấm lên (trên 26C) làm

không khí nóng, ẩm bốc lên cao 

2 (a) Nhiệt độ ở trên cao lạnh hơn gây nên 

sự hình thành các đám mây dông gây mưa 

(b) Không khí nóng bốc lên cao làm cho 

không khí ở xung quanh chuyển động 

hướng về tâm vùng áp thấp 

3 (a) Các đám mây dông gây mưa hình thành 

bên trong các dải mây xoắn dài (b) Ảnh 

hưởng của lực Coriolis, gió di chuyển vào 

vùng xoáy xung quanh vùng áp thấp 

4 (a) Gió ở vĩ độ cao xua tan không khí từ 

trên đỉnh hệ thống xoáy (b) Không khí khô 

hơn từ vĩ độ cao hơn bị kéo dần xuống 

trung tâm bão tạo thành vùng lặng ở “mắt 

bão” (c) Gió mạnh trong bão chuyển động 

xoay quanh “mắt bão”. Hệ thống bão được 

đẩy dọc theo đường đi dưới tác dụng của 

gió mậu dịch. 

Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do bão 

 Do sinh sống ở các vùng đất thấp/ hoặc vùng đất ven biển (chịu các ảnh hưởng trực tiếp 

của bão); 

 Do sinh sống ở những vùng lân cận đó (chịu ảnh hưởng gián tiếp do mưa lớn, sạt lở đất 

và lũ lụt); 

 Do yếu kém trong hệ thống thông tin liên lạc hay hệ thống cảnh báo; 

 Các công trình nhẹ, công trình cũ, công trình xây dựng bằng các vật liệu có chất lượng 

kém;

 Tàu thuyền không được trang bị phao cứu sinh/ vật nổi; 

 Do cộng đồng thiếu nhận thức về mối hiểm họa do bão gây ra. 

Các tác động có hại điển hình 

Bão có thể gây ra những tác hại sau: 
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 Thiệt hại về người (gây thương tích và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng) – Các mảnh 

vỡ bị thổi bay trong bão, nhà bị sập đổ hoặc bị nước lũ cuốn trôi có thể gây thương tích 

về người. Rủi ro thiên tai có thể tăng do lũ (xem tại phần lũ) và do không có đủ lương 

thực dự trữ hoặc không được tiếp tế lương thực; 

 Thiệt hại về vật chất – Các công trình (nhà cửa, bệnh viện, trường học…) bị hư hỏng, 

hoặc bị phá hủy do gió bão; tàu thuyền có thể bị lật hoặc hư hại; 

 Cấp nước – Nước ngầm hoặc các vật dụng chứa, trữ nước có thể bị nước lũ gây ô 

nhiễm; 

 Cây trồng, vật nuôi và nguồn cung cấp lương thực – Gió mạnh trong bão và mưa có thể 

làm hỏng hoa màu, cây trồng và lương thực dự trữ, đất nông nghiệp bị ô nhiễm bởi 

nước mặn khi xảy ra hiện tượng nước dâng trong bão, gia súc bị chết, thiệt hại thủy sản 

và cây bị bật rễ; 

 Năng lượng, thông tin và hậu cần –Gió bão có thể làm gãy, đổ cột, đường dây điện, 

đường dây thông tin liên lạc, gây gián đoạn thông tin và điện. Giao thông có thể bị gián 

đoạn, thị trấn hoặc thành phố có thể bị cô lập; 

 Các hiểm họa gián tiếp - Lũ, nước dâng do bão và sạt lở đất. 

Lũ lụt 

Nguyên nhân xảy ra Lũ lụt ? 

 Lũ quét, lũ sông hình thành do mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn hoặc có sự 

kết hợp với các hình thái thời tiết theo mùa; 

 Các tác động của con người dẫn tới sự thay đổi bề mặt lưu vực (ví dụ như phá rừng), 

làm giảm khả năng thoát nước của lưu vực và vùng bãi ngập lũ cũng có thể trực tiếp 

hoặc gián tiếp gây ra lũ; 

 Đê biển bị vỡ và nước biển dâng trong bão gây ra lũ từ phía biển. 

Đặc điểm 

 Lũ xảy ra đột ngột – Dòng chảy có tốc độ lớn kết hợp với mưa lớn thường do bão gây 

ra (Lũ quét là loại lũ xảy ra cực nhanh khi có mưa lớn hoặc vỡ đập); 

 Lũ xảy ra chậm – Nước sông hoặc vùng ngập lũ hình thành chậm, thông thường nước 

lũ lên theo mùa trên hệ thống sông (lũ trên các sông miền Trung có thể khác so với lũ ở 

những vùng khác) ; 

 Lũ từ biển – Có sự kết hợp với bão nhiệt đới và hiện tượng nước dâng trong bão. 

Các yếu tố chi phối mức độ ảnh hưởng của lũ bao gồm: độ sâu ngập lũ, thời gian ngập lũ, tốc 

độ dòng chảy, cường suất lũ lên, và tần suất xuất hiện của lũ. 
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Khả năng dự báo 

Dự báo lũ phụ thuộc vào sự hiểu biết về các hình thái thời tiết theo mùa, mức độ che phủ và 

đặc tính của bề mặt lưu vực, khả năng thoát lũ của lưu vực và khả năng thoát lũ của sông. Dự 

báo lũ được hỗ trợ thông qua việc xây dựng bản đồ ngập lụt và các khảo sát trên mặt đất hoặc 

từ trên cao. Lũ xuất hiện theo mùa và xuất hiện sau bão có thể dự báo được trước vài ngày, 

nhưng đối với lũ quét, thời gian cảnh báo đôi khi chỉ là vài phút. 

Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do lũ 

 Vị trí khu dân cư ở những vùng dễ chịu tác động của lũ; 

 Khả năng thấm của mặt đất bị suy giảm (do bê tông hóa); 

 Nhà cửa, cơ sở hạ tầng không có khả năng chống chịu lũ; 

 Cơ sở hạ tầng nằm trong vùng có rủi ro lũ cao; 

 Kho chứa lương thực, thực phẩm, cây trồng, vật nuôi không được bảo vệ; 

 Tàu thuyền không được trang bị áo phao, vật nổi thích hợp; 

 Thiếu nguồn lực, kỹ năng cần thiết để ứng phó với lũ (ví dụ như các trang thiết bị cứu 

hộ trên sông, kỹ năng cứu nạn trong lũ, khả năng bơi). 
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Các tác động có hại điển hình 

Lũ có thể gây nên các tác động có hại sau: 

 Thiệt hại về người (gây thương tích và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng) – Thiệt hại 

về người chủ yếu do chết đuối; người bị thương do lũ khá phổ biến. Lũ có khả năng làm 

tăng mức độ lây nhiễm dịch bệnh (ví dụ sốt rét, tiêu chảy, bệnh truyền nhiễm do virus); 

 Thiệt hại về vật chất – Nhà cửa, cơ sở hạ tầng có thể bị lũ cuốn trôi, làm sập, đổ do bị 

ngâm nước hoặc bị hư hỏng do các vật trôi nổi trong nước lũ va đập vào. Ở những nơi 

đất bị bão hòa có thể xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Thiệt hại ở các vùng thung lũng sông 

thường lớn hơn so với những vùng đất trống. Tài sản của các hộ gia đình có thể bị hư 

hỏng, thất lạc; 

 Cấp nước – Lũ có thể gây ô nhiễm nước mặt hoặc ô nhiễm các giếng khơi và tầng chứa 

nước ngầm. Không có nước sạch ;

 Cung cấp lương thực, thực phẩm – Thu hoạch mùa vụ, kho trữ lương thực, thực phẩm 

dự trữ có thể bị thiệt hại do bị ngập nước. Vật nuôi, các công cụ sản xuất và hạt giống 

có thể bị cuốn trôi;

 Hiểm họa thứ cấp –dịch bệnh, lan truyền dịch bệnh theo nguồn nước, gây sạt lở đất.

Hạn hán 

Nguyên nhân phát sinh?

Nguyên nhân trực tiếp là do thiếu mưa (không có mưa trong một thời gian dài); do khai khác 

và sử dụng nguồn nước không hợp lý, do lượng nước bốc hơi nước từ các sông, hồ lớn hơn 

lượng mưa; do hoạt động của con người gây nên các thay đổi trên lớp phủ bề mặt và tầng thổ 

nhưỡng (ví dụ như khai thác quá mức nước ngầm, phá rừng). 
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Đặc điểm 

 Việc giảm lượng nước hay  độ ẩm chỉ 

là tạm thời, nhưng sự giảm này là 

nghiêm trọng so với điều kiện bình 

thường; 

 Hạn khí tượng là sự giảm lượng mưa 

so với điều kiện bình thường; 

 Hạn thủy văn là sự giảm nguồn nước 

so với điều kiện bình thường; 

 Hạn nông nghiệp là tác động của các 

hạn khí tượng và hạn thủy văn đối với 

hoạt động của con người và chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác, bao gồm: việc có hệ 

thống thủy nông hay không, khả năng duy trì độ ẩm của đất, thời gian mưa và hành vi 

thích ứng với hạn hán của người nông dân. 

Khả năng dự báo 

Thời đoạn diễn ra khô hạn bất thường khá phổ biến trong tất cả các hệ thống thời tiết. Cần phải 

được phân tích cẩn thận các số liệu mưa và số liệu thủy văn để có thể dự báo hạn một cách 

chính xác. Hạn hán hoàn toàn có thể dự báo sớm được. 

Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do hạn hán 

 Nằm trong vùng đất khô hạn, nơi các điều kiện khô hạn gia tăng do hạn hán; 

 Canh tác trên các vùng đất có chất lượng thấp hoặc đất canh tác bạc màu; 

 Thiếu các đầu vào cho canh tác để cải thiện sản lượng; 

 Thiếu hệ thống quản lý nguồn nước; 

 Thiếu nguồn giống và dự trữ lượng thực; 

 Các vùng đất phụ thuộc vào các hệ thống thời tiết khác đối với nguồn nước; 

 Các vùng đất có lượng ẩm giữ trong đất thấp; 

 Thiếu các loại giống chịu hạn  

Các tác động có hại điển hình 

Hạn hán có thể gây ra các tác động có hại như sau: 

 Không có đủ nước uống, nước sinh hoạt và sử dụng hàng ngày; 

 Giảm sản lượng của hoa màu và cây trồng, do cây trồng bị chết hoặc không thể 

canh tác lại được nữa, có thể dẫn tới tình trạng thiếu lương thực; 

 Tôm cá trong các ao, hồ sẽ chết khi ao hồ bị khô cạn; 

 Gia súc như trâu, bò, lợn có thể sẽ bị bán hoặc nếu hạn hán diễn ra trong thời gian 

dài, chúng có thể bị chết khát hoặc bị bệnh; 
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 Các tác động về kinh tế: làm giảm thu nhập của nông dân, giảm chi phí dành cho 

các hoạt động nông nghiệp; làm tăng giá lương thực nguyên liệu (ví dụ như thóc 

gạo), tăng lạm phát, tăng dịch bệnh do suy dinh dưỡng hoặc bệnh tật do vệ sinh, đặc 

biệt là đối với trẻ em và người già; 

 Khi lưu lượng nước trong sông bị giảm, những vùng đất gần biển có thể bị ảnh 

hưởng của xâm nhập mặn và nhiễm mặn. 

Sạt lở đất 

Nguyên nhân xảy ra sạt lở đất ? 

Sạt lở đất là sự dịch chuyển của đất đá xuống bên dưới sườn dốc. Hiện tượng sạt lở đất có thể 

là hậu quả của (hoặc là sự kết hợp của): sự xuất hiện các chấn động địa chất tự nhiên (ví dụ 

như động đất), do hiện tượng phong hóa, hoặc do sự thay đổi độ ẩm trong đất, hoặc do sự dịch 

chuyển của kết cấu bảo vệ ở phần chân của mái dốc, hoặc do xây dựng công trình trên sườn 

dốc, hoặc do hiện tượng phong hóa bề mặt sườn dốc và do các tác động của con người làm 

thay đổi hướng dòng chảy hoặc kết cấu của sườn dốc. 

Đặc điểm 

Sạt lở đất thay đổi theo loại hình dịch chuyển của đất đá, ví dụ như, nó có thể được mô tả dưới 

dạng “thác đổ hoặc dòng đất đá”. Sạt lở đất cũng có thể là các ảnh hưởng thứ cấp của các trận 

bão mạnh, mưa lớn hoặc động đất. Sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi hơn so với các hiện tượng địa 

chất khác. 

Khả năng dự báo 

Tần suất xuất hiện sạt lở đất, phạm vi ảnh hưởng và hậu quả của nó có thể ước lượng được. 

Những vùng có nguy cơ bị sạt lở đất cao có thể được xác định từ số liệu địa chất, địa mạo, thủy 

văn, khí hậu và lớp phủ thực vật. Quan trắc tại hiện trường cũng có thể chỉ ra các dấu hiệu sớm 

của trượt lở sườn dốc ví dụ như các vết nứt trên mặt đất. 
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Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do sạt lở đất 

 Xây dựng các khu dân cư trên sườn dốc, trên nền đất yếu hoặc trên đỉnh vách đá; 

 Xây dựng các khu dân cư ở chân sườn dốc, tại nơi các sông suối từ trong thung lũng đổ 

ra sông;

 Xây dựng đường giao thông, đường dây thông tin ở các vùng núi; 

 Xây dựng công trình trên nền móng yếu; 

 Xây dựng công trình trên nền đất có chôn lấp các đường ống cũ; 

 Thiếu hiểu biết về hiểm họa sạt lở đất; 

 Khai thác tài nguyên quá mức, tàn phá rừng trên lưu vực. 

Các tác động có hại điển hình 

 Thiệt hại về người (gây thương tích và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng) – trượt lở 

sườn dốc thường gây ra chết người. Thiên tai do trượt lở, lũ bùn đã từng giết chết hàng 

nghìn người ở nhiều nơi trên thế giới; 

 Thiệt hại về vật chất – Bất kỳ thứ gì nằm trên đường trượt lở sẽ bị phá hủy. Đất đá có 

thể vùi lấp đường giao thông, cắt đứt đường dây thông tin, đường thủy. Các tác động 

không trực tiếp có thể bao gồm thiệt hại về năng suất nông nghiệp, đất rừng và lũ lụt. 

Lốc xoáy 

Nguyên nhân xảy ra lốc xoáy ? 

Lốc xoáy là một hiện tượng thời tiết cục bộ trong đó gió xoáy (là luồng không khí 

chuyển động xoay xung quanh 1 trục theo phương thẳng đứng) được hình thành do sự 

mất ổn định và nhiễu động gây ra bởi sự biến thiên nhiệt và dòng không khí. Lốc xoáy 

có thể xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới và vào bất kỳ thời gian nào trong năm. 

Đặc điểm 

 Lốc xoáy lớn: một lốc xoáy lớn (như vòi rồng) được hình thành từ các trận dông lốc đặc 

biệt mạnh (được xếp là cấp dông lốc mạnh nhất) hoặc từ các trận bão mạnh khác. Khi 

bão bắt đầu tạo chuyển động xoáy, nó tương tác với các luồng gió khác ở vĩ độ cao, tạo 

nên một phễu xoáy. Trên phễu xoáy, có thể quan sát thấy một đám mây bằng mắt 

thường ; 

 Lốc xoáy nhỏ: Khi gió cục bộ bắt đầu chuyển động xoáy trên mặt đất, phễu xoáy xuất 

hiện. Phễu xoáy di chuyển trên mặt đất và được gió ban đầu hình thành ra nó đẩy đi. 

Các phễu xoáy cuốn các vật thể như bụi, cát hay tuyết khi nó di chuyển trên mặt đất và 

do đó có thể quan sát nó bằng mắt thường. Lốc xoáy loại nhỏ được hình thành do sự 

chuyển động của khối không khí nóng khi khối không khí này thay thế bởi các khối 

không khí lạnh hơn và tạo thành cột gió có kích thước nhỏ chuyển động xoáy ở phần 

bên dưới của một “vùng nóng ”. 
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Các lốc xoáy lớn tồn tại lâu hơn so với các lốc xoáy nhỏ vì 

chúng được tạo bởi các lực gió rất mạnh và rất khó hoặc 

thậm chí không thể phá vỡ. Các lốc xoáy nhỏ thường không 

tồn tại lâu; do gió tạo nên các lốc xoáy này không duy trì 

lâu và khi một lốc xoáy nhỏ gặp vật cản (ví dụ như công 

trình, nhà cửa, cây cối… ) chuyển động quay của nó bị gián 

đoạn, và do vậy dòng chuyển động của gió bên trong lốc 

xoáy sẽ tan dần. 

Khả năng dự báo 

Sự xuất hiện của lốc xoáy đặc biệt rất khó có thể dự báo. Lốc 

xoáy thường chỉ được quan sát thấy ngay khi nó hình thành. Do 

vậy việc cảnh báo sớm lốc xoáy hầu như không thể thực hiện 

được, tuy nhiên có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu các thiệt hại do lốc 

xoáy gây ra.

Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do lốc xoáy 

 Các công trình nhẹ, công trình cũ, xây dựng bằng các vật liệu có chất lượng kém; 

 Thuyền đánh cá thiếu áo phao/vật nổi; 

 Do cộng đồng thiếu nhận thức về mối hiểm họa do lốc xoáy gây ra. 

Các tác động có hại điển hình 

Lốc xoáy có thể gây ra các tác hại sau: 

 Thiệt hại về người (gây thương tích và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng) –Các mảnh 

vỡ bị thổi bay trong lốc xoáy hoặc nhà bị sập đổ có thể gây thương tích về người; 

 Thiệt hại về vật chất – các công trình (nhà cửa, bệnh viện, trường học, vv) bị hư hỏng 

hoặc bị phá hủy do gió trong lốc xoáy; 

 Cây trồng, vật nuôi và nguồn cung cấp lương thực –Gió mạnh và mưa trong lốc xoáy 

có thể làm hư hỏng cây trồng, hoa màu, lương thực dự trữ, làm chết vật nuôi, gây thiệt 

hại cho thủy sản, làm bật rễ cây; 

 Năng lượng, thông tin và hậu cần –Gió trong lốc xoáy có thể làm gãy, đổ cột, đường 

dây điện, đường dây thông tin, gây gián đoạn thông tin liên lạc và điện. Giao thông có 

thể bị gián đoạn. 

Nguyên nhân gây nên thiệt hại  

 Công trình có chất lượng kém; 

 Thiếu ý thức, nhận thức trong cộng đồng. 

Không khí và bụi hút vào trong 

ở bên dưới tạo thành xoáy lốc 

ở phía ngoài 
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Động đất 

Nguyên nhân xảy ra động đất? 

Động đất xảy ra khi có hiện tượng dịch chuyển, trượt của lớp vỏ trái đất dọc theo một đứt gãy, 

hoặc một khu vực của vỏ trái đất bị dồn nén và trồi lên tới một vị trí mới. 

Đặc điểm 

Các sóng địa chấn ở bên trên hoặc bên dưới lớp vỏ trái đất gây ra những đứt gãy trên bề mặt 

trái đất, các dao động, chấn động, hiện tượng hóa lỏng (hiện tượng đất trở nên hóa lỏng) và 

trượt lở, dư chấn sau động đất và sóng thần. 

Khả năng dự báo 

Động đất có thể dự báo được, nhưng rất khó có thể dự báo chính xác thời điểm xảy ra động đất. 

Dự báo động đất căn cứ trên việc quan trắc các hoạt động địa chấn, sự xuất hiện động đất trong 

quá khứ.

Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do động đất 

 Vị trí của khu dân cư nằm trong vùng địa chấn (sự rung lắc của đất có thể bị cộng 

hưởng bởi những loại vật liệu cụ thể ở trên bề mặt); 

 Công trình xây dựng không được áp dụng tiêu chuẩn chống động đất; 

 Xây dựng công trình với mật độ cao và đông dân cư sinh sống tập trung tại các vùng 

đó; 

 Không được tiếp cận các thông tin về rủi ro do động đất gây ra. 

Các tác động có hại điển hình 

 Thiệt hại về người (gây thương tích) – Bị chết và bị thương rất nhiều , đặc biệt ở gần 

khu vực tâm chấn, ở những vùng tập trung đông dân cư hoặc nơi các công trình xây 
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dựng không có khả năng chống động đất. thường gây ra những biến động lớn cho xã 

hội; 

 Sức khỏe cộng đồng – Nhiều người bị thương do va đập. Mối đe dọa thứ cấp đối với 

sức khỏe là do không còn nguồn nước sạch hoặc do các điều kiện về sinh môi trường bị 

phá vỡ; 

 Thiệt hại về vật chất – Thiệt hại hoặc hư hỏng về cơ sở hạ tầng, đường dây điện, đường 

dây thông tin. Hỏa hoạn, vỡ đê/đập, lũ lụt và sạt lở đất có thể xảy ra sau động đất; 

 Cung cấp nước sạch –hệ thống cấp nước bị hư hỏng, các giếng nước bị ô nhiễm và mực 

nước ngầm bị thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cấp nước 

sạch. 

Sóng thần 

Nguyên nhân xảy ra sóng thần? 

 Sóng thần thường là kết quả của sự nâng hạ đột ngột của một phần vỏ trái đất nằm dưới 

đại dương. Nó gây nên sự dịch chuyển đột ngột của cả cột nước bên trên, và sự nâng 

hoặc hạ của mực nước biển ở trên bề mặt. Sự nâng, hạ mực nước biển này là bước đầu 

tiên hình thành nên sóng thần; 

 Sóng thần cũng có thể được hình thành do sự dịch chuyển với thể tích lớn của nước 

biển bắt nguồn từ hiện tượng sạt lở đất, phun trào của núi lửa ngầm dưới đáy biển. 

Sóng thần chuyển động rất nhanh ở vùng nước sâu ngoài đại dương, nhưng 

lực phá hoại của sóng thần xuất hiện do sự dâng cao chiều cao sóng thần khi 

nó chuyển động tới sát bờ

Địa chấn hoặc sự 

dịch chuyển lớp 

vỏ trái đất tạo 

thành các sóng

xung kích

Các sóng ban

đầu chuyển động 

rất nhanh, nhưng 

chiều cao sóng 

chỉ khoảng vài 

chục cm 

Sóng thần khi 

chuyển động qua 

vùng nước nông 

vào gần bờ, vận 

tốc sóng sẽ giảm 

nhưng chiều cao 

sóng tăng lên

Các sóng thần đổ 

bộ vào bờ có lực 

phá hoại cực lớn, 

Nguồn tài liệu : USGS (Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ)
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Đặc điểm 

 Sóng thần không phải là các sóng triều. Chúng gồm một chuỗi các sóng có chiều dài và 

chu kỳ sóng rất lớn. Chúng thường không kết hợp với thủy triều (Cho dù là triều thấp 

hay triều cường cũng đều có thể góp phẩn gây ra thiệt hại); 

 Khi được hình thành, sóng thần có thể di chuyển trên bề mặt đại dương với tốc độ lớn 

hơn 800 km/h . Trận sóng thần ở Ấn độ dương năm 2004 chỉ mất có 2,5 giờ để di 

chuyển từ nơi nó hình thành tại đường đứt gãy ở phía tây Banda Aceh, Indonesia đến 

Sri Lanka. Những sóng thần hình thành ở gần bờ có thể di chuyển đến bờ chỉ trong 

vòng vài phút, như trận sóng thần ở đông bắc Nhật Bản trong năm 2011; 

 Chuyển động của sóng thần trên đại dương hầu như rất khó nhận biết vì chiều cao của 

sóng thường nhỏ hơn 1 m; 

 Khi sóng thần đổ bộ vào bờ, chiều cao sóng có thể đạt tới 30 m hoặc cao hơn thế. 

Khả năng dự báo 

 Các hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở khu vực Ấn độ dương đang được thiết lập  

 Ở mức độ địa phương , các dấu hiệu của sóng thần đang di chuyển tới bờ biển thường 

có thể nhận biết được. Trong rất nhiều trường hợp, nước biển như bị hút ra ngoài khơi 

khi con sóng đầu tiên của một trận sóng thần đổ bộ vào bờ. Trong một số trường hợp 

khác, sự dâng lên bất thường của mực nước biển cũng được quan sát thấy. Tuy nhiên 

những dấu hiệu đặc trưng trên chỉ cho phép đưa ra những cảnh báo sớm từ 5 đến 10 

phút.

Bản đồ các hiểm họa sóng thần trên thế giới (Nguồn: United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction Secretariat (UNISDR), 2009

(http://www.preventionweb.net/english/professional/maps/v.php?id=10602)
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Các yếu tố cụ thể góp phần tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương do sóng thần 

 Thiếu những hiểu biết về sóng thần, ví dụ như rất nhiều người đã thiệt mạng khi trở về 

nhà trong khoảng thời gian giữa các con sóng của một trận sóng thần, vì họ nghĩ rằng 

chỉ có 1 con sóng trong 1 trận sóng thần; 

 Do sinh sống ở những vùng đất thấp ven bờ biển; 

 Do các công trình xây dựng không chống được sóng thần; 

 Do thiếu các hệ thống cảnh báo sớm kịp thời và các kế hoạch sơ tán. 

Các tác động có hại điển hình 

Sóng thần có thể gây ra những tác hại điển hình sau đây:  

 Thiệt hại về người (gây thương tích và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng) – người chết 

chủ yếu do chết đuối, và bị thương do va đập vào các mảnh vỡ; 

 Thiệt hại về vật chất – áp lực nước trong sóng thần khi chuyển động vào bờ có thể phá 

hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của nó nhưng thiệt hại chủ yếu tới các công trình và cơ 

sở hạn tầng là do ngập nước. Khi sóng thần rút ra biển, nó cuốn theo bùn đất, và có thể 

làm sập nhà cửa, bến cảng và đánh vỡ tàu thuyền; 

 Cung cấp nước- nước bị nhiễm mặn, ô nhiễm do rác, mảnh vỡ hoặc nước thải, nguồn 

cấp nước sinh hoạt không sử dụng được; 

 Cây trồng và nguồn cung cấp lương thực– Thu hoạch mùa vụ, kho trữ lương thực, thực 

phẩm dự trữ, gia súc, trang trại và tàu thuyền đánh cá có thể bị thiệt hại. Ruộng đất có 

thể bị bạc màu, bỏ hoang do bị nhiễm mặn; 

 Năng lượng, thông tin liên lạc và hậu cần –Sóng, dòng chảy trong sóng thần có thể làm 

đổ gãy cột điện, cột thông tin gây nên sự gián đoạn nghiêm trọng hệ thống thông tin và 

đường điện. Giao thông có thể bị gián đoạn.

Nguyên nhân thiệt hại 

 Do sinh sống ở những vùng đất thấp ven biển; 

 Công trình xây dựng không có khả năng chống chịu sóng thần; 

 Thiết hệ thống cảnh báo kịp thời và kế hoạch sơ tán khi xảy ra sóng thần; 

 Cộng đồng không có ý thức về sự tàn phá của sóng thần. 

1.5. Xu thế của hiểm họa tự nhiên trong quá khứ  

Việt Nam là quốc gia chịu nhiều tác động của các hiểm họa tự nhiên, chủ yếu là do hiện tượng 

khí tượng, thủy văn. Là quốc gia nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của chế độ nhiệt đới gió 

mùa Đông Nam Á, nước ta đồng thời nằm trong trung tâm bão của khu vực tây Thái Bình 

Dương, một trong 5 ổ bão lớn trên thế giới. Sự tổ hợp của bão với gió mùa gây mưa lớn, và với 

địa hình phức tạp, các đồng bằng thấp, hẹp và dốc nối liền với núi cao, hàng năm, mưa do gió 

mùa, mưa bão, lũ lụt, lũ quét, hạn hán và các thiên tai khác đã gây nên thiệt hại về người, của 

cải, mùa màng, và cơ sở hạ tầng cho Việt Nam. 
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Thống kê trung bình trong vòng 20 năm qua, mỗi năm thiên tai đã làm khoảng 750 người chết 

và dẫn tới hàng năm thiệt hại về kinh tế tương đương với 1,3% GDP12. Tuy nhiên, số liệu thiệt 

hại thường xuyên được báo cáo không đầy đủ, dẫn tới tổng số thiệt hại thực tế lớn hơn nhiều.  

Phần lớn dân số của Việt Nam hiện đang sinh sống tại các vùng đất thấp trên các lưu vực sông 

và vùng ven biển, hơn 70% dân số được ước tính là đang hứng chịu các rủi ro do nhiều loại 

hiểm họa thiên tai (theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới). 

Bảng 2: Tần suất xuất hiện của các hiểm họa thiên nhiên ở Việt Nam 

Cao Trung Bình Thấp 

Lũ, ngập úng Mưa đá và mưa lớn Động đất

Bão, áp thấp nhiệt đới Sạt lở đất Sương muối 

Hạn hán Cháy rừng Sóng thần 

Lũ quét Xâm nhập mặn  

Xói lở/bồi lấp   

Lốc xoáy   

Nguồn: Các báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương  

1.5.1. Lũ lụt 

Hàng năm có hơn một triệu người bị ảnh hưởng của lũ lụt ở Việt Nam. Hầu hết 2.360 con sông 

ở Việt Nam đều ngắn và dốc, nên khi có mưa lớn trên lưu vực sẽ gây ra lũ lớn trong thời gian 

ngắn. Một phần lớn các vùng trên cả nước và đặc biệt là khu vực Tây nguyên và vùng ven biển 

miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn. Trong ba năm liên tiếp, lũ lụt ở đồng bằng 

sông Cửu Long đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. 

Bảng 3: Các sự kiện thiên tai lớn trong thập kỷ qua (1997-2009)13

Năm Sự kiện 

Số 

người 

chết 

Số 

người bị 

thương 

Số 

người 

mất 

tích

Thiệt hại 

kinh tế  

(tỷ VNĐ) 

Vùng bị ảnh hưởng 

2009 Bão Ketsana 179 1140 8 16078
15 tỉnh miền Trung và Cao 

nguyên

2008 Bão Kammuri 133 91 34 1,939,733 9 Tỉnh miền Bắc và miền Trung 

2007 Bão Lekima 88 180 8 3,215,508 17 Tỉnh miền Bắc và miền Trung 

2006 Bão Xangsane 72 532 4 10,401,624
15 Tỉnh miền Nam và miền 

Trung

13 Cơ sở dữ liệu thiên tai của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
(http://www.ccfsc.gov.vn/KW6F2B34/CatId/G986H8324D/Tong-hop-thiet-hai.aspx ) và Chương trình QLRRTT 
cho các quốc gia được ưu tiên, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, 2009 
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Năm Sự kiện 

Số 

người 

chết 

Số 

người bị 

thương 

Số 

người 

mất 

tích

Thiệt hại 

kinh tế  

(tỷ VNĐ) 

Vùng bị ảnh hưởng 

2005 Bão số 7 68 28 3,509,150 12 Tỉnh miền Bắc và miền Trung 

2004 Bão số 2 23 22 298,199 5 Tỉnh miền Trung 

2003
Mưa lớn kết 

hợp với lũ 
65 33 432,471 9 Tỉnh miền Trung 

2002 Lũ lịch sử 171 456,831 Đồng bằng sông Cửu Long 

2000
Các đợt lũ quét 

(tháng 7)
28 27 2 43,917 5 Tỉnh miền Bắc 

1999 Lũ lịch sử 595 275 29 3,773,799 10 Tỉnh miền Trung 

1997 Bão Linda 778 1232 2123 7,179,615 21 tỉnh miền Trung và miền Nam 

Năm 1999, hai trận mưa lớn đã gây nên lũ lịch sử ở các tỉnh miền Trung nước ta. Trong thời 

gian lũ, mực nước trên tất cả các sông đều vượt quá mức báo động cao nhất. Trong trận lũ lịch 

sử thứ nhất xảy ra vào đầu tháng 11, mực nước lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Trị và Thừa 

Thiên Huế đều vượt qua mực nước lũ lịch sử (mực nước lũ tại Huế cao hơn mực nước lũ lịch 

sử 1m). Trong trận lũ tháng 12, mực nước sông tại tỉnh Quảng Ngãi cao hơn lũ lịch sử. Đây là 

hai trận lũ lớn nhất trong vòng 100 năm ở khu vực này. Thiệt hại của hai trận lũ lịch sử này đã 

làm 715 người chết, ngập hơn 1 triệu ngôi nhà, cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà và gây tổn thất 

kinh tế gần 5,000 tỷ đồng. Đây là thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra trong thế kỷ 20 ở Việt 

Nam.

Lũ quét thường xuất hiện ở vùng đồi núi, nơi được đặc trưng 

bởi các sườn đồi, sườn núi dốc, kết hợp với mưa lớn và các 

điều kiện bất lợi để tiêu thoát lũ. Lũ quét cũng có thể xuất 

hiện do vỡ các hồ chứa nhỏ hoặc do sạt lở đất làm tắc nghẽn 

dòng chảy ở thượng lưu. Lũ quét đã từng xuất hiện ở tại 33 

tỉnh có đồi núi ở Việt Nam. Những trận lũ quét gây thiệt hại 

nặng nề nhất đã từng xảy ra tại Sơn La năm 1991, ở Mường 

Lay, Lai Châu năm 1994, ở Hà Tĩnh năm 2002 và ở Yên Bái 

năm 2005. 

Bảng 4: Thời gian xuất hiện lũ theo các vùng miền ở Việt Nam 

Khu vực, vùng miền Bắt đầu Kết thúc 

Bắc Tháng 5 – tháng 6 Tháng 9 – tháng 10

Bắc Trung Bộ Tháng 6 – tháng 7 Tháng 10 – tháng 11

Trung Bộ và Nam Trung Bộ Tháng 10 Tháng 12

Cao Nguyên Tháng 6 Tháng 12

Nam Bộ Tháng 7 Tháng 12

Nguồn tư liệu: Trung tâm số liệu Khí tượng – Thủy văn http://www.hymetdata.gov.vn/
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1.5.2. Bão

Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) từ đông bắc 

Thái Bình Dương, với mức độ ảnh hưởng hàng năm khác nhau. Bão và ATNĐ xảy ra thường 

xuyên hơn ở phía bắc và vùng ven biển miền Trung và có thời gian xuất hiện sớm hơn so với 

miền Nam. 

Từ năm 1954 đến 2006, có tổng số 380 cơn 

bão và ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam, 

trong đó có 31% trận đổ bộ vào miền Bắc, 

bao gồm cả vùng đồng bằng sông Hồng, 36% 

trận vào Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ 

và 33% trận vào khu vực Đông Nam Bộ và 

đồng bằng sông Cửu Long (MARD 2007). 

Trận bão gây thiệt hại lớn nhất được ghi 

nhận là cơn bão Linda năm 1997 làm hơn 

3,000 người chết và mất tích ở các tỉnh ven 

biển miền Nam. 

1.5.3. Hạn hán 

Hạn hán là hiện tượng xảy ra hàng năm tại Việt Nam, thường xuất hiện từ tháng 12 tới tháng 4 

năm sau. Thiệt hại do hạn hán thường đứng sau bão và lũ. Thiệt hại do hạn hán gây ra nghiêm 

trọng nhất là về sinh kế và kinh tế. Trong những năm gần đây, thời gian hạn hán bắt đầu sớm 

hơn và kết thúc muộn hơn. Trong năm 2010, hạn hán lớn chưa từng có đã gây tác động tới 

nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước dẫn tới áp lực nghiêm trọng đối với sản lượng nông nghiệp 

và cung cấp điện. 

Trong quá khứ, hạn hán nghiêm trọng đã từng xảy ra vài lần. Từ năm 1976 đến 1998, các đợt 

hạn hán diện rộng nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới 11 vụ đông xuân và gây tổn thất lớn. Hạn 

hán trên phạm vi cả nước năm 1998 đã ảnh hưởng tới 3,1 triệu người, đặc biệt là ở miền Trung, 

khu vực Tây nguyên, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long gây ra thiệt hại kinh tế ước 

tính khoảng 500 tỷ đồng, khoảng 37 triệu đô la (GTZ, ADPC and MRC, n.d.). Các đợt hạn hán 

gần đây từ 2002 đến 2005 đã gây nên thiệt hại ước tính khoảng 2.060 tỷ đồng (135 triệu đô la) 

và 1.743 tỷ đồng (110 triệu đô la). 

1.5.4. Sạt lở đất 

Sạt lở đất là một loại hình hiểm họa phổ biến ở Việt Nam. Sạt lở bao gồm hiện tượng xói lở bờ 

sông, xói lở bờ biển, và sạt lở sườn núi, lún đất... Sạt lở thường xảy ra do các tác động bên 

ngoài (như dòng chảy), do các tác động bên trong (tai biến địa chất) và do hoạt động của con 

người (phá rừng, khai thác mỏ hoặc xây dựng công trình thiếu quy hoạch)... Sạt lở đất thường 

đi kèm với lũ bùn đá hoặc dẫn tới lũ quét. 
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1.5.5. Lốc tố 

Tần suất xuất hiện và các tác động của lốc tố ở Việt Nam rất khó đánh giá, một phần vì thuật 

ngữ “lốc tố” được dùng không thống nhất. Trong 

chương này sẽ sử dụng các định nghĩa theo tiêu 

chuẩn quốc tế của lốc tố là vùng gió xoáy có phạm 

vi hẹp. Tuy nhiên, thuật ngữ này được dùng phổ 

biến hơn trong các nguồn tư liệu trên cả nước. 

Nguồn tài liệu tham khảo chính về lốc xoáy hiện có 

là từ một nghiên cứu của Dự án Đơn vị Quản lý 

Thiên tai năm 200114, và báo cáo này mô tả cả 2 

loại, lốc (là các cột không khí chuyển động xoáy) 

và tố (là hiện tượng gió mạnh đột ngột) và chúng 

được gọi chung là lốc tố. Mặc dù các số liệu trong báo cáo không phân biệt hai hiện tượng lốc 

và tố, nhưng các số liệu cho thấy trên lãnh thổ Việt Nam, hầu như các tỉnh đều có khả năng xảy 

ra tố, lốc nhưng số lần xảy ra ở vùng núi và trung du thì nhiều hơn ở vùng đồng bằng. Điều này 

chứng tỏ vai trò địa hình (đồi núi) có góp phần tác động đến các đám mây dông phát triển đặc 

biệt mạnh làm gia tăng số lượng cơn tố, lốc. Trong giai đoạn từ 1993-1998, có 235 trận tố, lốc 

được ghi nhận, Chúng đã cướp đi sinh mạng của 234 người; làm bị thương 1.841 người; làm 

sập đổ, hư hại 90.00 ngôi nhà; ước tính thiệt hại có thể tới hàng trăm tỷ đồng. 

1.5.6. Động đất 

Động đất đã từng xảy ra ở Việt Nam mặc dù chúng có cường độ thấp và chỉ gây thiệt hại nhỏ. 

Động đất chủ yếu diễn ra ở ngoài biển Đông hoặc tại các tỉnh miền núi Tây bắc. Khu vực miền 

Bắc Việt Nam có khả năng xảy ra động đất với cường độ từ trung bình tới thấp nhưng lại có 

các hệ thống đứt gãy chính như hệ thống sông Hồng, sông Mã và Lai Châu – Điện Biên. 

Từ 1935 đến 1983, động đất có cường độ 6,7 - 6,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực Tây bắc Việt 

Nam, tại Điện Biên Phủ (11 /1935) và tại Tuần Giáo (24/ 6 /1983). Cả hai trận động đất trên đã 

phá hủy và làm hư hỏng nhiều nhà cửa, công trình và đất nông nghiệp trên diện tích 13.000 

km2. Nhiều người đã chết hoặc bị thương do nhà cửa bị đổ, bị sập. Đây là những trận động đất 

lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam từ 190015.

1.5.7. Sóng thần 

Mặc dù sóng thần chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, rất nhiều vùng ven biển của Việt Nam có 

thể bị ảnh hưởng của sóng thần nếu xảy ra động đất ở các nước xung quanh. Khả năng sóng 

thần tấn công vào bờ biển và các đảo của Việt Nam không cao nhưng vẫn có thể xảy ra. Nếu 

xảy ra sóng thần, khu vực Trung Trung bộ, từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi là nơi bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất. Có ba vùng động đất được xác định là có thể tạo ra sóng thần gây ảnh hưởng tới 

bờ biển Việt Nam. Kịch bản động đất trên 8 độ Richter tại đứt gãy Manila (Philipin) có khả 

14 Lốc tố: Nghiên cứu thiên tai trong khuôn khổ Dự án Đơn vị Quản lý Thiên Tai, Dự án UNDP VIE/97/002, 
2001.

15 Nghiên cứu hiểm họa động đất 



34

năng xảy ra lớn nhất. Thời gian sóng thần di chuyển từ nơi phát sinh cho tới khi đến bờ biển 

miền Trung là khoảng từ 2 đến 3 giờ. Địa điểm đầu tiên mà sóng thần có khả năng tác động 

trên dải bờ biển Việt Nam là Phú Yên16.

1.6. Phân vùng địa lý của các hiểm họa tự nhiên  

Vị trí địa lý của Việt Nam và điều kiện địa hình đã tạo nên những đặc điểm khí hậu riêng biệt 

mà từ đó dẫn tới sự phân chia các dạng hiểm họa, trong đó có một số hiểm họa có khả năng 

gây nên những hiểm họa nghiêm trọng. Các hiểm họa tự nhiên hầu như xảy ra quanh năm và 

có thể dẫn tới các thiên tai điển hình theo mùa với những đặc điểm riêng của từng vùng. 

Về nguyên tắc, có 5 vùng hiểm họa ở Việt Nam. Mỗi vùng có đặc điểm địa lý và địa hình khác 

nhau và các dạng hiểm họa khác nhau. Các hiểm họa tự nhiên ở các vùng ven biển có đặc trưng 

riêng nhưng cũng đôi khi nó bao gồm cả hiểm họa lũ quét ở những vùng cao, ví dụ như, trượt 

lở đất xảy ra sau bão khi có kết hợp với mưa lớn, như được chỉ ra các loại hình ở trong bảng 5. 

Có thể phân chia năm vùng thiên tai cho năm nhóm tỉnh thành trên toàn quốc. 

Bảng 5: Loại hình thời tiết có liên quan tới hiểm họa tự nhiên theo vùng (MARD 2007) 

Khu vực hiểm họa Các dạng hiểm họa chính 

Đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc 

Trung Bộ  

Lũ sông, bão, nước dâng do bão ở ven biển, hạn 

hán, xâm nhập mặn.  

Ven biển miển Trung, đông Nam bộ và 

đảo  

Bão, nước dâng, lũ quét , hạn hán, xâm nhập 

mặn. 

Đồng bằng sông Cửu Long 
Lũ chậm, bão, triều cường, nước dâng do bão, 

xâm nhập mặn.  

Miển núi và Cao nguyên Lũ quét, sạt lở đất, hạn hán 

Miền biển Bão, nước dâng do bão 

Hiểm họa tự nhiên có ảnh hưởng tới các vùng miền khác nhau trên cả nước được mô tả tóm tắt 

dưới đây17:

16 Xem: UN-Viet Nam Factsheet on earthquakes and tsunamis in Viet Nam – 24 tháng 3, 2011.
17 World Bank 2010
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1.6.1. Đồng bằng Châu thổ sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ 

Vùng đồng bằng châu thổ sông 

Hồng bao gồm 9 tỉnh và thành 

phố Hà Nội và thành phố Hải 

Phòng. Đây là vùng có mật độ dân 

số cao trên đồng bằng châu thổ 

sông Hồng. Các hoạt động kinh tế 

chính đều tập trung trong vùng 

này. Đây cũng là 1 trong 2 vựa lúa 

lớn của Việt Nam (cùng với đồng 

bằng sông Cửu Long). Đồng bằng 

châu thổ sông Hồng khá bằng 

phẳng, vùng tam giác châu có 

diện tích 15000 km2. Hai con sông

lớn là sông Lô và sông Đà, đều đổ 

nước vào sông Hồng góp phần tạo 

nên dòng chảy có lưu lượng lớn, 

trung bình khoảng 4300 m3/s.

Toàn bộ vùng đồng bằng châu thổ 

dựa lưng vào khu vực có địa hình 

dốc và vùng rừng núi cao.  

Cao trình mặt đất lớn nhất trên 

vùng đồng bằng châu thổ sông 

Hồng là 3 m so với mực nước 

biển; hầu hết chỉ cao hơn 1 m so với mực nước biển hoặc thấp hơn. Khu vực này thường xuyên 

chịu ảnh hưởng của lũ, bão. Tại một số nơi, mực nước lũ lịch sử lên tới 14 m. Qua nhiều thế 

kỷ, công trình phòng lũ đã trở thành một phần trong nền văn hóa châu thổ và kinh tế của vùng. 

Vùng ven biển Bắc Trung Bộ nằm ở phía bắc của miền Trung Việt Nam, bao gồm 6 tỉnh, vùng 

ven biển Bắc Trung bộ có một đường bờ biển dài và thường xuyên chịu tác động của lũ, bão. 

Thời tiết của vùng này rất khắc nghiệt. Về mùa hè, cả vùng chịu ảnh hưởng của những đợt gió 

khô nóng có nguồn gốc từ Lào. Ðây cũng là vùng có mật độ dân cư cao. 

1.6.2. Vùng ven biển Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ và quần đảo 

Vùng Trung Bộ gồm 5 tỉnh ven biển nằm ở nửa phía nam của miền Trung Việt Nam. Vùng này 

có chiều rộng lãnh thổ lớn hơn so với vùng Bắc Trung bộ. Tương tự như vùng Bắc Trung bộ, 

vùng này chịu tác động chủ yếu của bão và lũ. 

Vùng Đông Nam Bộ và quần đảo bao gồm các vùng đất thấp ở phía nam Việt Nam, và ở phần 

phía bắc của đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Vùng này bao gồm 7 tỉnh, cộng thêm các đô 

thị độc lập của thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này là nơi tập trung các hoạt động kinh tế và 
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có mật độ dân số cao. Vùng đông Nam Bộ chịu các tác động của bão, lũ, lốc xoáy, và cháy 

rừng. 

1.6.3. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Đây là vùng ở cực nam của đất nước, gồm 12 tỉnh thành có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng đông 

dân cư nằm trong đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, cộng thêm các đô thị độc lập của thành 

phố Cần Thơ. Đây là vựa lúa lớn của Việt Nam và cũng là vùng sản xuất nông nghiệp và thủy 

sản. Vùng này chủ yếu chịu ảnh hưởng của lũ.  

Một nhánh của sông Mê kông tại Nông Pênh tiếp nhận nước từ hồ Tôn Lê Sáp, một hồ nước 

ngọt lớn trên hệ thống sông Mê kông có tác dụng như một hồ chứa tự nhiên góp phần ổn định 

dòng chảy xuống vùng hạ lưu sông Mê kông. Vào mùa lũ, do các cửa sông bị phù sa bồi lấp 

không thể tiêu thoát một lượng nước lớn từ thượng nguồn. Nước lũ được giữ lại trong hồ Tôn 

Lê Sáp, làm ngập hơn 10.000 km2 hoặc 25% tổng diện tích của vùng. Khi lũ rút, nước từ trong 

hồ lại chảy về hạ lưu ra biển. Tác dụng trữ nước của hồ làm giảm đáng kể mối đe dọa của dòng 

chảy lũ gây ra đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà hàng năm nước sông tràn ngập 

các cánh đồng từ một tới hai mét. Trong khi bên trong đồng bằng chịu ảnh hưởng của lũ, hạn 

và bão thì khu vực ven biển của vùng đồng bằng chịu ảnh hưởng chủ yếu của bão và xâm nhập 

mặn. 

1.6.4.  Khu vực miền núi và Tây Nguyên 

 Bao gồm 15 tỉnh ở khu vực Đông bắc và khu vực phía tây miền Bắc Việt Nam, có chung 

đường biên giới với Lào và Trung Quốc và tiếp giáp với biển ở phía đông. Đây là vùng núi cao 

và dân cư thưa thớt. Vùng này dễ bị lũ quét, lũ lụt và sạt lở đất. Ngoài ra vùng ven biển dễ bị 

nước dâng, bão và lốc xoáy. 

Trung tâm Tây Nguyên, bao gổm 5 tỉnh nội địa (chủ yếu có địa hình là đồi núi) nằm ở Nam 

Trung Bộ. Khu vực này là dễ bị lũ lụt,hạn hán, lũ quét và lốc tố. 

1.6.5. Khu vực biển 

Khu vực biển bao gồm vùng biển Biển Đông, gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa18.

1.7.  Tổng kết chương  

 Thiên tai xảy ra khi hiểm họa tác động tới một cộng đồng ở tình trạng dễ bị tổn 

thương và gây thiệt hại, thương tích và làm gián đoạn những những dịch vụ thiết yếu 

18 Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo ngoài khơi của Việt Nam. Điểm gần nhất của quần 
đảo Hoàng Sa nằm ở 120 hải lý về phía đông của trung tâm thành phố Đà Nẵng và đảo Ré, một hòn 
đảo ven biển của Việt Nam.Trong khi đó, điểm gần nhất của quần đảo Trường Sa nằm ở khoảng 250 hải lý về 
phía đông của vịnh Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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cho cuộc sống. 

 Tình trạng dễ bị tổn thương là một tập hợp các điều kiện kinh tế - xã hội, có ảnh 

hưởng tới khả năng chịu tác động của cộng đồng và sự nhạy cảm đối với các hiểm 

họa. 

 Năng lực là các nguồn lực, các phương tiện và sức mạnh mà cộng đồng có thể sử 

dụng để giảm thiểu, phòng ngừa, ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên 

tai.

 Rủi ro thiên tai là hàm số của Hiểm họa và Tình trạng dễ bị tổn thương; QLRRTT và 

GNRRTT là các tiếp cận được xây dựng trên những hiểu biết về rủi ro. 

 Các thuật ngữ: biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ biến đổi 

khí hậu được định nghĩa trong Chương này. 

 Các nguyên nhân và ảnh hưởng của các thiên tai chính đã được mô tả chi tiết. 

 Loại hình thiên tai xuất hiện phổ biến nhất ở Việt Nam là lũ, bão/áp thấp nhiệt đới, lũ 

quét, hạn hán và lốc tố. 

1.8. Câu hỏi thảo luận  

1. Sự khác nhau giữa hiểm họa và thiên tai, cho ví dụ minh họa mỗi loại. 

2. Định nghĩa tình trạng dễ bị tổn thương và cho ví dụ minh họa đối với tình trạng dễ bị tổn 

thương về mặt vật chất, xã hội, tinh thần. 

3. Định nghĩa năng lực và cho ví dụ về năng lực vật chất, xã hội và tinh thần. 

4. Loại hiểm họa nào thường gặp ở địa phương anh (chị) ? Nêu một số năng lực và tình 

trạng dễ bị tổn thương của địa phương anh (chị). 

5. Nêu một số loại hiểm họa chính ở địa phương anh (chị). Mô tả những thiệt hại chính do 

những hiểm họa trên gây ra? 
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CHƯƠNG 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỦI RO 

THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  



39

2.1. Giới thiệu 

Nội dung của chương giới thiệu cho học viên các hiệp định quốc tế, chiến lược, các văn bản 

pháp lý và cơ cấu tổ chức hiện hành trong lĩnh vực QLRRTT và BĐKH ở các cấp quốc tế, 

quốc gia và khu vực. 

2.2. Nội dung chính 

Ở chương này, học viên sẽ: 

 Có hiểu biết chung về cơ cấu tổ chức QLRRTT và BĐKH trên thế giới; 

 Nắm vững được cơ cấu tổ chức QLRRTT và BĐKH tại Việt Nam. 



2.3. Cơ cấu tổ chức QLRRTT quốc tế 

2.3.1. Khung hành động Hyogo (HFA) 

Tháng 01 năm 2005, một vài tuần sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh 

mạng của hơn 250.000 người, chính phủ của 168 quốc gia đã họp tại Kobe, Nhật Bản, để tham 

gia Hội nghị Quốc tế về giảm nhẹ thiên tai lần thứ 2. Hội nghị đã thông qua Khung hành động 

Hyogo giai đoạn 2005 – 2015 về: “Xây dựng khả năng hồi phục cho các quốc gia và cộng đồng 

chịu thiên tai”19 – một chiến lược toàn cầu với mục tiêu GNRRTT. Thông qua sáng kiến này, 

chính phủ các nước trên khắp thế giới đã cam kết hành động nhằm GNRRTT và đồng thuận về 

các nguyên tắc nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương đối với các thiên tai. Cũng trong năm 

đó, HFA được Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua. HFA hỗ trợ nỗ lực của các nước và 

cộng đồng nhằm hồi phục nhanh hơn với những thiên tai đe dọa đến mục tiêu phát triển của họ. 

HFA đã đề ra Kế hoạch 10 năm nhằm giảm nhẹ thiệt hại, và đưa hoạt động giảm nhẹ rủi ro 

thành một phần quan trọng trong chính sách và chương trình phát triển của các chính phủ thành 

viên, các tổ chức khu vực, quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Đây là một sự ghi nhận của 

toàn cầu rằng GNRRTT không chỉ đối với quản lý thiên tai mà còn đối vớiviệc phát triển và 

các vấn đề quản lý tài nguyên môi trường rộng lớn hơn. 

Thiên tai làm suy yếu các thành tựu phát triển, làm bần cùng hóa người dân và các quốc gia. 

Nếu không giải quyết hiệu quả vấn đề về rủi ro thiên tai, Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ2 sẽ 

không thể đạt được. 

HFA hỗ trợ sự nỗ lực của các nước và cộng đồng nhằm hồi phục nhanh hơn đối với những 

thiên tai mà họ phải đối mặt. Mặc dù trách nhiệm chủ yếu trong thực hiện HFA là của chính 

phủ các nước thành viên, song sự cộng tác và hợp tác giữa các bên liên quan đóng vai trò quan 

trọng. Thực tế đó cho thấy Chương trình Chiến lược Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ thiên tai 

(UNISDR) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính sách quốc gia và cơ chế hợp tác, 

khơi thông hợp tác quốc tế và khu vực, đẩy mạnh trao đổi những bài học kinh nghiệm, biên 

soạn và ban hành tiến trình thực hiện HFA. UNISDR cũng cung cấp các công cụ thực tiễn 

19 Xem http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm
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nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách đẩy mạnh và thực hiện các giải pháp GNRRTT trong 

phạm vi quốc gia hoặc vùng tương ứng. 

HFA gồm 03 mục tiêu chiến lược, 05 hành động ưu tiên và 04 vấn đề cơ bản: 

Những mục tiêu chiến lược 

1. Tích hợp GNRRTT với các chính sách và chương trình phát triển bền vững. 

2. Phát triển và củng cố và thể chế, cơ chế và năng lực nhằm xây dựng khả năng phục hồi 

với thiên tai. 

3. Kết hợp một cách hệ thống các giải pháp giảm nhẹ rủi ro vào việc thực hiện các chương 

trình cảnh báo khẩn cấp,ứng phó và phục hồi. 

Hành động ưu tiên  

1. Đảm bảo GNRRTT là ưu tiên ở cả cấp địa phương và cấp quốc gia, được thực hiện dựa 

trên cơ sở thể chế đủ mạnh. 

2. Xác định, đánh giá và giám sát rủi ro thiên tai và nângcao cảnh báo sớm. 

3. Sử dụng kiến thức, sáng kiến mới và giáo dục để xây dựng một nền văn hoá an toàn và 

có khả năng phục hồi ở mọi cấp độ. 

4. Giảm nhẹ các yếu tố rủi ro cơ bản. 

5.  Tăng cường công tác ứng phó hiệu quả tại mọi cấp. 

Những vấn đề cơ bản 

 Tiếp cận đa hiểm họa20;

 Quan điểm về giới và đa dạng văn hóa; 

 Sự tham gia của cộng đồng và tình nguyện; 

 Xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ. 

20Tiếp cận đa hiểm họa: có nhiều khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều hiểm họa do đó các biện pháp để giảm thiểu 

rủi ro cần phải tính đến nhiều hiểm họa cùng một lúc. 
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Tóm tắt Khung hành động Hyogo 2005-2015
Xây dựng Khả năng phục hồi sau thiên tai của các quốc gia và cộng đồng (Khung Hyogo)

Các kết quả dự kiến, mục tiêu chiến lược và các ưu tiên cho hành động từ 2005-2015

Kết quả dự kiến
Giảm mạnh mất mát do thiên tai về người, tài sản xã hội, kinh tế và môi trường

của các cộng đồng và quốc gia

Mục tiêu chiến lược

Tích hợp giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chính
sách và qui hoạch phát triển bền vững

Phát triển và củng cố chính sách, cơ chế và năng
lực để xây dựng khả năng phục hồi sau thiên tai

Sự sát nhập có hệ thống của các cách tiếp cận
giảm nhẹ rủi ro vào việc thực hiện các chương
trình sẵn sàng, ứng phó và phục hồi sau các tình
huống khẩn cấp

Các vấn đề xuyên suốt

Tiếp cận nhều thiên tai Triển vọng về giới và đa dạng
văn hóa

Sự tham gia của cộng đồng và
tình nguyện viên

Xây dựng năng lực và
chuyển giao công nghệ

Các ưu tiên hành động

1. Đảm bảo rằng GNRRTT là việc ưu tiên ở cả
cấp quốc gia lẫn địa phương với một cơ sở về
chính sách mạnh mẽ để thực hiện

• Cơ chế chính sách GNRRTT (các nền tảng
mang tầm quốc gia)
• GNRRTT là một phần của chính sách và quy
hoạch, chuyên ngành và liên ngành
• Luật pháp hỗ trợ GNRRTT
• Phân tán tài nguyên và trách nhiệm
• Đánh giá nguồn lực con người và các khả
năng
• Cỗ vũ các cam kết chính trị
• Sự tham gia của cộng đồng

2. Xác định, đánh giá và theo dõi các rủi ro
thiên tai và nâng cấp cảnh báo sớm

• Đánh giá và bản đồ hóa rủi ro, đa rủi ro: soạn
thảo và phổ biến
• Các chỉ tiêu về GNRRTT và tính tổn thương
• Dữ liệu và thông tin thống kê về mất mát
• Cảnh báo sớm: con người làm trung tâm; hệ
thống thông tin; chính sách công
• Phát triển khoa học và công nghệ; chia sẽ dữ
liệu; quan trắc trái đất; mô hình hóa và dự báo
khí hậu; cảnh báo sớm
• Rủi ro khu vực & mới xuất hiện

3. Sử dụng tri thức, sự sáng tạo và giáo dục để
xây dựng văn hóa an toàn và khả năng phục hồi
ở mọi cấp

• Hợp tác và chia sẻ thông tin
• Mạng lưới liên ngành, liên vùng; đối thoại
• Sử dụng các thuật ngữ chuẩn về GNRRTT
• Lồng ghép nội dung GNRRTT vào chương
trình học chính thức và không chính thức
• Đào tạo và học tập GNRRTT: cấp cộng đồng, 
quan chức địa phương; các ngành chủ đạo; 
công bằng trong tiếp cận
• Năng lực nghiên cứu: đa rủi ro, kinh tế-xã hội, 
ứng dụng
• Nhận thức cộng đồng và truyền thông

4. Giảm thiểu các nhân tố nền của nguy cơ

• Quản lý bền vững môi trường và hệ sinh thái
• Các chiến lược GNRRTT tích hợp với thích
ứng BĐKH
• An ninh lương thực
• Tích hợp GNRRTT vào ngành y tế
• Bảo vệ các công trình công cộng quan trọng
• Các kế hoạch phục hồi và mạng lưới an toàn
xã hội
• Giảm nhẹ tính tổn thương với sự đa dạng hóa
nguồn thu nhập
• Cơ chế chia sẽ rủi ro tài chính
• Hợp tác công – tư
• Qui hoạch sử dụng đất và tiêu chuẩn xây dựng
• kế hoạch phát triển nông thôn và GNRRTT

5. Tăng cường sự sẵn sàng phòng chống hiệu
quả thiên tai ở tất cả các cấp

• Năng lực quản lý thiên tai: năng lực về chính
sách, kỹ thuật và cơ chế
• Đối thoại, phối hợp và trao đổi thông tin giữa
những nhà quản lý thiên tai và phát triển ngành
• Tiếp cận vùng về phòng chống thiên tai, với
sự tập trung vào giảm nhẹ rủi ro
• Xem lại và thực hành các kế hoạch ứng phó
và dự phòng
• Quỹ khẩn cấp
• Tình nguyện và tham gia
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2.3.2. Các hiệp định khu vực 

Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp  

Vào tháng 07/2005, Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMER) của 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức có hiệu lực, sau khi được 10 nước thành 

viên21 trong khối phê chuẩn. 

AADMER đã thiết lập một khung quản lý thiên tai của khu vực. Cơ chế đó bao gồm các điều 

khoản: Phòng ngừa và GNRRTT; xác định, giám sát và đánh giá rủi ro thiên tai; chuẩn bị ứng phó 

thiên tai; ứng phó thiên tai; khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai, cũng như hợp tác và 

nghiên cứu cơ chế hợp tác, đơn giản hóa thủ tục hải quan và thủ tục xuất, nhập cảnh. 

AADMER cũng là cơ sở cho sự ra đời của Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong 

thiên tai (Trung tâm AHA), nhằm tiến hành hoạt động hợp tác theo Hiệp định. Hiệp định đồng thời 

phản ánh cam kết của ASEAN trong thực hiện HFA. 

Từ năm 2005, ASEAN đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các điều khoản theo Hiệp định. 

Theo điều lệ của Cơ quan chuyên trách của ASEAN có tên là Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai 

(ACDM), thủ tục thực hiện tiêu chuẩn, đào tạo và xây dựng năng lực, chia sẻ thông tin thiên tai và 

mạng lưới thông tin, đội đánh giá nhanh đã được hình thành và đưa vào hoạt động. 

Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 4 về GNRRTT tại Incheon, Hàn Quốc Tháng 10 năm 2010 

Hội nghị cấp bộ trưởng của các nước Châu Á về GNRRTT (AMCGNRRTT) được tổ chức 2 năm 

một lần bắt đầu từ năm 2005, sau khi thảm họa sóng thần gây hậu quả thảm khốc tại khu vực Ấn 

Độ Dương vào tháng 12 năm 2004. Hội nghị là một cơ hội hiếm có để các Bộ trưởng phụ trách 

vấn đề thiên tai của các nước Châu Á và Thái Bình Dương trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và các 

phương pháp tiếp cận mới nhất trong việc triển khai 5 ưu tiên hành động tại cấp quốc gia và địa 

phương.  

Tháng 10 năm 2010, Hội nghị bộ trưởng các quốc gia Châu Á về GNRRTT lần thứ 4 được tổ chức 

tại Incheon, Hàn Quốc, với chủ đề bao trùm là “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai để thích ứng với biến đổi 

khí hậu”.

Hai kết quả chính của Hội nghị: 

Tuyên bố Incheon, được người đứng đầu chính phủ, các Bộ trưởng và Trưởng các đoàn đại biểu 

đến từ các quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương ký kết, kêu gọi: 

a) Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực GNRRTT và TƯBĐKH; 

21 Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Myanma, Campuchia, Lào và Việt Nam 
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b) Phát triển và chia sẻ thông tin, công nghệ, kinh nghiệm và những bài học thu được 

trong QLRRTT và biến đổi khí hậu; 

c) Tăng cường tích hợp GNRRTT và TƯBĐKHvào phát triển vì “tăng trưởng xanh”; 

d) Khuyến khích các bên thực hiện Khung hành động Hyogo với 5 ưu tiên hành động; 

e) Thúc đẩy đầu tư vào GNRRTT và TƯBĐKH;  

f) Xây dựng các thành phố phục hồi; công nhận sự cần thiết để bảo vệ phụ nữ, trẻ em 

và các đối tượng dễ bị tổn thương khác khỏi ảnh hưởng của thiên tai và giúp họ xây 

dựng khả năng phục hồi ngay tại cộng đồng và nơi làm việc của họ. 

Lộ trình và chương trình hành động khu vực Icheon tập trung vào việc xúc tiến một giải pháp 

QLRRTT toàn diện, nó hướng đến việc thiết lập một hệ thống QLRRTT và khí hậu linh hoạt, đóng 

góp cho phát triển ổn định tại cấp khu vực, cấp quốc gia, vùng lãnh thổ và cấp cộng đồng vào năm 

2015. Hệ thống đó được chia thành những sáng kiến cần ưu tiên, có thể thực hiện thành công trong 

2 năm tới, và những sáng kiến có thể thực hiện trong vòng 5 năm tới, cùng với những ưu tiên được 

xác định trong Tuyên bố Incheon. 

2.4. Cơ quan thực hiện công tác phòng tránh và GNRRTT tại Việt Nam quốc tế 

2.4.1.  Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, Ban chỉ huy phòng chống lụt 

bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương  

 Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, 

bão Trung ương. Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có Văn phòng thường trực 

do Cục Quản lý đê điều và PCLB kiêm nhiệm. Trụ sở chính của Văn phòng thường trực 

đặt tại Hà Nội, có hai đại diện vùng là Trung tâm phòng, chống lụt, bão đặt tại thành phố 

Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. 

 Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

thành lập, có nhiệm vụ giúp các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 

công tác phòng, chống lụt bão trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ. 

 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp thành lập, có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống lụt bão trong phạm vi địa phương. 

Tổ chức của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão 

và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương 

 Tổ chức của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương được quy định tại Chương II, 

Điều 4, Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 như sau: 
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Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai trên phạm vi cả nước Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương gồm các thành 

viên sau:

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban; 

- Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban thường 

trực; 

- Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó trưởng ban; 

- Một Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Phó trưởng ban; 

- Các ủy viên gồm đại diện là lãnh đạo các Bộ, ngành:  

o Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

o Tài nguyên và Môi trường,  

o Công an,

o Kế hoạch và Đầu tư,  

o Tài chính,

o Công Thương,  

o Giáo dục và Đào tạo,  

o Thông tin và Truyền thông,  

o Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

o Xây dựng,  

o Giao thông vận tải,  

o Y tế,  

o Khoa học và Công nghệ,  

o Ngoại giao,  

o Lao động – Thương binh và Xã hội,  

o Đài Truyền hình Việt Nam,  

o Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương quyết định bổ 

sung lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão 

Trung ương. 

Tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp địa phương được quy 

định tại Chương II điều 5 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc kiểm 
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tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong 

phạm vi địa phương. 

Thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương gồm: 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng ban; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng ban thường trực Ban 

Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; 

- Thủ trưởng cơ quan quân sự địa phương, Thủ trưởng cơ quan Biên phòng địa phương đối 

với các địa phương có biên giới làm Phó trưởng ban; 

- Các ủy viên là lãnh đạo các cơ quan liên quan đến công tác phòng, chống lụt, bão và tìm 

kiếm cứu nạn của địa phương; 

- Đối với cấp xã, thành viên là các cán bộ chuyên môn phụ trách các lĩnh vực liên quan làm 

ủy viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, 

bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Ban có Văn phòng thường trực, được sử dụng cơ quan quản lý 

về đê điều, thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. 

Tổ chức Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành Trung ương được 

quy định tại Chương II điều 6 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành do Thủ trưởng các Bộ, 

ngành thành lập, tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành trong công tác đôn đốc, chỉ đạo 

điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của Bộ. 

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành gồm các thành viên: một 

lãnh đạo Bộ, ngành làm Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ, 

ngành. Căn cứ cơ cấu tổ chức của từng Bộ, ngành, Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành quyết định về số 

lượng, cơ cấu, nhiệm vụ các thành viên của Ban cho phù hợp. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu công tác phòng, chống, lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành quyết định việc thành lập Văn phòng thường trực phòng, 

chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn. 
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Sơ đồ tổ chức Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương 

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (Ủy viên) 

Đài Tiếng nói 
Việt Nam (Ủy 

viên)

Đài Truyền 
hình Việt Nam 

(Ủy viên) 

 Viện Vật lý 
địa cầu (Ủy 

viên)

Bộ Giao thông 
vận tải 

(Ủy viên) 

Bộ đội biên 
phòng (Ủy 

viên)

Bộ Giáo dục – 
Đào tạo (Ủy 

viên)

Bộ Y tế (Ủy viên) 

Đoàn Thanh 
niên CS HCM

(Ủy viên) 

Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam 

(Ủy viên) 

Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương - CCFSC

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn

Bộ trưởng – trưởng ban 
Thứ trưởng – Phó trưởng ban 

thường trực 

Quân đội Nhân dân Việt 
Nam

Phó tổng tham mưu 
trưởng – Phó trưởng ban 

Văn phòng Chính phủ 
Phó Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ - Phó 
trưởng ban

Bộ Tài nguyên – 
Môi trường (Ủy 

viên)

Bộ Công an (Ủy 
viên)

Bộ Tài chính (Ủy 
viên)

Bộ Công thương 
(Ủy viên) 

Bộ Xây dựng (Ủy 
viên)

Bộ Lao động – 
Thương binh – 

Xã hội (Ủy viên) 

Bộ Thông tin – 
Truyền thông (Ủy 

viên)

Bộ Ngoại giao 
(Ủy viên) 

Ban Chỉ huy phòng, 
chống lụt bão và tìm 

kiếm cứu nạn bộ 
ngành/địa phương 

Ủy 
Ban

Nhân
dân

Sở 
NN&PT

NT
(PTB

Biên
phòng

(P.
trưởng

Địa phương Các Bộ ngành 
Trung ương 

Bộ Văn hóa - Thể 
thao – Du lịch 

(Ủy viên) 

Bộ Khoa học 
Công nghệ (Ủy 

viên)

Cục cứu hộ 
cứu nạn (Ủy 

viên)

Các sở, 
ban

ngành
khác
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Nhiệm vụ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão 

và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương 

1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương được quy định tại khoản 1 Điều 

11 Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ như sau: 

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương có trách nhiệm 

a) Quyết định cảnh báo và các biện pháp đối phó với lũ, bão; 

b) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống và 

khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra; 

c) Chỉ đạo điều hành các hồ chứa trong việc tham gia cắt lũ theo quy trình vận hành của 

công trình;

d) Tổng hợp tình hình, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các 

biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong phạm vi cả nước. 

Trong trường hợp xảy ra động đất, sống thần, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung 

ương còn có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và các Bộ, ngành, địa 

phương liên quan chỉ đạo việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, 

sóng thần; 

b) Chỉ đạo việc lập quy hoạch và xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng 

thần cho các vùng có nguy cơ cao; 

c) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Quy chế này; tổng hợp tình 

hình, chỉ đạo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để ứng phó kịp 

thời. 

2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn địa phương được quy 

định tại Chương II, điều 8 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, điều 

hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành được 

quy định tại Chương II, điều 8 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành thực hiện trách nhiệm của Bộ, ngành cơ 

quan trung ương quy định tại các khoản từ 2 đến 20 Điều 11 Nghị định số 08/2006/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, 

chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000 và quy chế phòng, chống 

động đất, sóng thần; các quyết định về công tác tìm kiếm cứu nạn đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, ban hành. 
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Quyền hạn của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, Ban chỉ huy phòng chống lụt 

bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương: 

1. Quyền hạn của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương được quy định tại Chương III, 

điều 10 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

a. Yêu cầu Bộ TN& MT chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời các 

thông tin khí tượng thủy văn; yêu cầu Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ 

đạo Viện Vật lý địa cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về động đất, cảnh 

báo sóng thần theo quy định. 

b. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

c. Quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện của các tổ chức cá nhân để ứng 

cứu, cứu trợ kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của địa 

phương. 

d. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan đề 

xuất, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp và mức hỗ trợ khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

2. Quyền hạn của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương được 

quy định tại Chương III, điều 11 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

a. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và 

tìm kiếm cứu nạn cấp dưới xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vật tư, 

phương tiện và dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công tác phòng, chống lụt, bão và 

tìm kiếm cứu nạn. 

b. Yêu cầu cơ quan dự báo khí tượng thủy văn địa phương cung cấp kịp thời các thông 

tin dự báo về thời tiết, thủy văn nguy hiểm. 

c. Quyết định theo thẩm quyền huy động nhân lực, vật tư, phương tiện của các tổ chức, 

cá nhân để ứng cứu, cứu trợ kịp thời các tình huống cấp bách xảy ra trên địa bàn. 

d. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định 

và chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn các phương tiện hoạt động trên sông, trên 

biển bao gồm việc cho phép hoặc không cho phép tàu thuyền ra khơi khi có bão, áp 

thấp nhiệt đới, có khả năng gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương. 

e. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định 

việc cho học sinh nghỉ học trong tình huống bão, lũ và thiên tai nguy hiểm để đảm 

bảo an toàn. 

g. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp quyết định 

và tổ chức thực hiện việc sơ tán dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. 

h. Quyết định các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương yêu cầu các 

ngành, các cấp triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo cấp có 

thẩm quyền về thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ. 
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3. Quyền hạn của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành được 

quy định tại Chương III, điều 12 Nghị định 14/2010/NĐ-CP như sau: 

a. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế 

hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm bảo vệ người, tài sản, 

công trình phòng, chống lụt, bão và cơ sở kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của 

cơ quan, đơn vị. 

b. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp kịp thời nhân lực, vật tư, kỹ thuật, 

phương tiện đáp ứng yêu cầu huy động cho công tác cứu hộ, cứu trợ khi cần thiết. 

c. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại sau thiên tai báo 

cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức khắc phục hậu quả. 

2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số Bộ, ngành và cơ quan về 

công tác phòng tránh và GNRRTT:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn được quy định tại Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 

75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ có nội dung chính sau: 

 Vị trí và chức năng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, 

thuỷ lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công 

trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

 Nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực Thủy lợi: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuỷ lợi, đê điều; 

phòng, chống tác hại do nước, xâm nhập mặn gây ra sau khi được cấp có thẩm quyền 

ban hành;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chiến lược, quy hoạch thuỷ lợi; chiến lược phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

c) Chủ trì xây dựng quy hoạch thuỷ lợi các vùng, các hồ chứa nước phục vụ nông 

nghiệp, phục vụ đa mục tiêu gắn với các ngành kinh tế - xã hội; 

d) Phê duyệt quy hoạch đê điều, quy hoạch thuỷ lợi liên quan từ hai tỉnh trở lên phục vụ 

phòng, chống lũ, lụt, tiêu úng, cấp nước, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, cải 

tạo đất, phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển, cấp thoát nước nông thôn; 

e) Công khai và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực 

hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuỷ lợi được phê duyệt trong phạm 

vi cả nước; 

f) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện biện pháp huy động lực lượng 

vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán, úng ngập, xử 

lý sự cố công trình thuỷ lợi và tác hại khác do nước gây ra; chỉ đạo việc phân lũ, 

chậm lũ, vận hành các hồ chứa nước thuỷ lợi lớn, liên hồ theo phân công, phân cấp;  
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g) Hướng dẫn việc phân cấp cho Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch thuỷ lợi, 

quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng, chống lũ, lụt trong phạm vi tỉnh;  

h) Ban hành, theo dõi, kiểm tra thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định 

mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, 

đê điều, phòng chống lũ, lụt, bão, úng ngập, hạn hán và cấp, thoát nước nông thôn; 

i) Quy định về tải trọng cho phép và việc cấp phép đối với xe cơ giới đi trên đê; hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép trong 

phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

j) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định cụ thể về tình huống 

khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân an toàn, đảm bảo sản xuất và đời 

sống của nhân dân, khắc phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân dân vùng bị ảnh 

hưởng phân lũ, chậm lũ; biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai như: bão, lũ, 

lụt, hạn hán, lũ quét, trượt lở đất, xâm nhập mặn, nước biển dâng và sóng thần; 

k) Quyết định đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hoá đê điều, công trình thuỷ 

lợi theo thẩm quyền trong phạm vi cả nước từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được 

cấp thông qua Bộ.  

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chính sau: 

 Vị trí và chức năng: 

- Tổng cục Thủy lợi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy lợi; quản lý, chỉ 

đạo các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. 

- Tổng cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, 

kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

 Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Về công tác phòng, chống tác hại do nước gây ra: 

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biện pháp huy động nguồn 

lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, úng, ngập, xâm 

nhập mặn, sạt lở, ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi; xử lý sự cố công trình 

thủy lợi; 

b) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu 

quả hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn, xử lý sự cố công trình thủy lợi bảo đảm sản 

xuất, khắc phục hậu quả úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn và giảm thiểu ô nhiễm 

nguồn nước trong hệ thống thủy lợi. 
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2. Về công tác đê điều: 

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông 

có đê trong phạm vi cả nước; phê duyệt quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

đê điều của các vùng, miền và cả nước; 

b) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai quy 

hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả 

nước; phê duyệt quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đê điều do bộ, cơ quan 

ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình; 

c) Hướng dẫn trình tự, thủ tục lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều; 

d) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chấp thuận việc 

cấp giấy phép cho những hoạt động đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và 

việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều đối với công 

trình ảnh hưởng đến hai tỉnh, thành phố trở lên theo quy định của pháp luật; 

đ) Quy định về tải trọng cho phép và việc cấp phép đối với xe cơ giới đi trên đê; hướng 

dẫn việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép một số hoạt động liên quan tới đê điều theo 

quy định. 

3. Về công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai: 

a) Tổ chức thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của 

pháp luật và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết; 

b) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, 

phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều; 

c) Tổ chức theo dõi, cập nhật về tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc, động đất, sóng thần 

trong cả nước; phối hợp với các ngành, các tổ chức, các địa phương kịp thời đề xuất 

với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương phương án xử lý sự cố các công 

trình thủy lợi và xử lý tình huống, khắc phục hậu quả do các loại hình thiên tai nêu 

trên gây ra;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về tình huống khẩn cấp cần 

phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, bảo đảm sản xuất và đời sống của nhân dân, 

khắc phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân dân; biện pháp phòng, chống và giảm 

nhẹ thiên tai; 

đ) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai theo phân cấp 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và yêu cầu của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống lụt, bão Trung ương. 

 Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống 

lụt bão được quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TCTL ngày 31/03/2010 của Tổng cục Thủy lợi 

có nội dung chính sau: 
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 Vị trí và chức năng: 

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thuỷ lợi, 

thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành 

và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống lụt, bão 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; 

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão có tư cách pháp nhân, có tài khoản và 

con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội và có hai Trung tâm vùng tại thành phố Đà 

Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. 

 Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Về công tác đê điều: 

a. Xây dựng, đề xuất kế hoạch; quản lý theo phân công của Tổng cục việc thực hiện 

các dự án điều tra cơ bản đê điều, phòng chống lụt, bão sau khi được phê duyệt của 

cấp có thẩm quyền; dự án quy hoạch đê điều, phòng, chống lụt, bão; thẩm định thiết 

kế quy hoạch về đê điều, phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; 

b. Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh quy hoạch đê điều của các vùng, miền và cả nước trình Tổng cục trưởng 

phê duyệt; 

c. Chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt hoặc để trình Bộ phê duyệt 

theo thẩm quyền quy hoạch, điềuchỉnh quy hoạch đê điều do các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình; 

d. Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan lập quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước để 

trình Tổng cục trưởng; 

đ. Chủ trì tổ chức thẩm định trình Tổng cục về việc thoả thuận để Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết 

từng tuyến sông có đê của địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình; 

e. Trình Tổng cục trưởng về việc công bố công khai quy hoạch, điều chỉnh quy 

hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước; 

g. Trình Tổng cục trưởng hướng dẫn trình tự, thủ tục lập quy hoạch, điều chỉnh quy 

hoạch đê điều; 

h. Tổ chức thẩm định, trình Tổng cục trưởng về việc phê duyệt đầu tư xây dựng, tu 

bổ, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, kiên cố hoá đê điều; tổ chức lập, quản lý các dự án 

trọng điểm, cấp bách về đê điều, phòng, chống lụt, bão; kiểm tra, theo dõi, hướng 

dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện các dự án tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, kiên 

cố hóa đê điều ở các địa phương; 

i. Tổ chức thẩm định, trình Tổng cục trưởng về việc thoả thuận các dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng; 

k. Chủ trì tổ chức thẩm định để thoả thuận đối với các dự án đê điều không phân 

biệt nguồn vốn theo sự phân công của Tổng cục trưởng;  
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l. Trình Tổng cục trưởng về việc quyết định chấp thuận việc cấp giấy phép cho 

những hoạt động đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và việc xây dựng, cải 

tạo các công trình giao thông liên quan đến đê điều đối với công trình ảnh hưởng 

đến hai tỉnh, thành phố trở lên theo quy định của pháp luật; 

m. Chủ trì tổ chức thẩm định trình Tổng cục trưởng về việc phê duyệt kế hoạch đấu 

thầu các dự án đê điều được phân công quản lý theo quy định của pháp luật; 

n. Trình Tổng cục trưởng về việc thoả thuận các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, 

bờ biển theo yêu cầu; 

o. Chủ trì tổ chức thẩm định trình Tổng cục trưởng về việc phê duyệt chủ trương và 

giải pháp xử lý đột xuất, cấp bách về đê điều; 

p. Chỉ đạo công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố về đê điều. Chủ trì phối hợp với 

các ngành, các tổ chức và các địa phương kịp thời đề xuất phương án phòng tránh, 

xử lý, khắc phục hậu quả các sự cố về đê điều; 

q. Đề xuất giải pháp huy động các nguồn lực của Trung ương và địa phương để cứu 

hộ và bảo vệ hệ thống đê điều từ cấp III đến cấp đặc biệt trong trường hợp khẩn 

cấp; 

r. Trình Tổng cục quy định tải trọng cho phép và việc cấp phép đối với xe cơ giới đi 

trên đê;  

s. Tham mưu cho Tổng cục hướng dẫn việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép đối với 

một số hoạt động có liên quan tới đê điều theo quy định; 

t. Trình Tổng cục trưởng để chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 

lực lượng quản lý đê nhân dân;  

u. Tham gia thẩm định quyết toán dự án đầu tư tu bổ đê điều, kế hoạch duy tu bảo 

dưỡng đê điều và các dự án theo phân công của Tổng cục trưởng; 

v. Quản lý và thực hiện việc lập, giao nộp, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình xây dựng 

theo quy định của Nhà nước; 

2. Về công tác phòng, chống lụt, bão: 

a. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, theo quy định; tham mưu cho 

Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về thực hiện Chiến lược phòng, chống 

và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật; 

b. Tổ chức theo dõi, thường trực cập nhật về tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc, động 

đất, sóng thần trong cả nước; phối hợp với các ngành, các tổ chức, các địa phương 

kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương phương án xử 

lý sự cố các công trình thủy lợi và xử lý tình huống, khắc phục hậu quả do các loại 

hình thiên tai nêu trên gây ra; tổng hợp thiệt hại, đề xuất trình Tổng cục trưởng các 

biện pháp khắc phục hậu quả do bão, lũ và thiên tai gây ra; 

c. Chủ trì chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, tham mưu đề xuất phương án vận hành 

các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện tham gia cắt lũ hạ du do 

Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương uỷ quyền; 

d. Tham mưu cho Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về 

tình huống khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, bảo đảm sản xuất 



54

và đời sống của nhân dân, khắc phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân dân; biện 

pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; 

đ. Đề xuất trình Tổng cục trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 

thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc 

phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra; 

e. Tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương phối hợp với Uỷ 

ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo 

việc phòng, chống, tổ chức cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có động 

đất, sóng thần; 

g. Tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương để chỉ đạo việc lập 

quy hoạch và xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho các 

vùng có nguy cơ cao; 

h. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão; tham mưu cho 

Tổng cục trưởng về việc ban hành tổng mức vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão; 

i. Cập nhật thông tin về sạt lở bờ sông, bờ biển; đề xuất, kiểm tra, đôn đốc việc xử 

lý sạt lở; 

Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ 

thiên tai được quy định tại Quyết định số 14/QĐ-TCTL ngày 31/03/2010 của Tổng cục Thủy 

lợi có nội dung chính sau: 

 Vị trí, chức năng 

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục 

Thủy lợi, có chức năng hỗ trợ, phục vụ quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ cụ 

thể trong lĩnh vực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trên 

phạm vi cả nước; 

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con 

dấu riêng, có kinh phí hoạt động từ ngân sách theo quy định của pháp luật; 

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội. 

 Nhiệm vụ 

1. Về quản lý thiên tai: 

a) Tham gia xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan 

đến công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu theo 

phân công của Tổng cục trưởng ; 

b) Nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo kế 

hoạch và chỉ đạo cụ thể của Tổng Cục trưởng ; 

c) Thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phân công để thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;  
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d) Theo chỉ đạo của Tổng cục, tổ chức thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng 

và QLRRTT dựa vào cộng đồng” theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và 

QLRRTT dựa vào cộng đồng”. tổng hợp tình hình triển khai và đề xuất biện pháp thực 

hiện; 

đ) Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Hợp 

tác quốc tế để liên hệ với các tổ chức và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai; Chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong lĩnh 

vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; 

e) Thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, 

thích ứng biến đổi khí hậu và thông tin về các hồ chứa lớn và công trình thủy lợi, đê 

điều phục vụ công tác điều hành phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống lụt, bão Trung ương; 

Duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão 

Trung ương, bản tin về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; 

g) Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên 

tai, ứng phó biến đổi khí hậu theo phân công của Tổng Cục trưởng; 

h) Trực tiếp quản lý một số dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu theo sự phân công của Tổng Cục trưởng; 

i) Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

chuyên ngành về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

k) Tham gia trực ban phòng, chống lụt, bão; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão 

theo phân công của Tổng cục trưởng và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, 

chống lụt, bão Trung ương; 

2. Về dịch vụ kỹ thuật: 

a) Tư vấn kỹ thuật các dự án về phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu do các đối tác quản lý; 

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống và giảm 

nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu theo yêu cầu của các bên đối tác giảm nhẹ 

thiên tai và quy định của pháp luật; 

 Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn 

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn được thành lập theo Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 

11/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu 

nạn được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 04/22/2009 của Chủ tịch Ủy ban Quốc 

gia tìm kiếm cứu nạn. 

Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong công tác Phòng, chống lụt, bão được 

quy định tại khoản 3, điều 11, chương III, Nghị định 08/2006/NĐ-CP như sau: 

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, 

bão Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, phương án 

chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn kịp thời, có 

hiệu quả. 
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Và tại khoản 1, điều 3, Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg quy định như sau: 

Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan và các địa 

phương tổ chức ứng phó tình huống bão, áp thấp, lũ lụt, sóng thần, lũ ống, lũ quét; sự cố 

vỡ đê, hồ, đập.. 

Tại khoản 4, điều 11, chương III, Quyết định 264/2006/QĐ-TTg quy định như sau: 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời công tác tìm kiếm cứu 

nạn, khắc phục hậu quả khi có động đất, sóng thần. 

 Cung cấp kịp thời thông tin thực tế liên quan đến động đất, sóng thần cho Viện Vật lý 

Địa cầu. 

 Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng các phương án cứu hộ, cứu nạn cho các 

vùng có nguy cơ xẩy ra động đất, sóng thần. 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Trách nhiệm của Bộ TN& MT trong công tác phòng, chống lụt, bão được quy định           

tại khoản 4, điều 11, chương III, Nghị định 08/2006/NĐ-CP như sau: 

a) Lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc cảnh báo, dự báo khí tượng thủy 

văn;  

b) Ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về 

công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; 

c) Tổ chức việc thu thập và xử lý thông tin, thực hiện cảnh báo, dự báo, cung cấp kịp 

thời tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các sông chính trong cả nước và 

cảnh báo về lũ quét cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Bộ, 

ngành, các địa phương liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định 

hiện hành; 

d) Quản lý các nguồn tài chính sử dụng cho cảnh báo, dự báo khí tượng thuỷ văn phục 

vụ phòng, chống lụt, bão;  

đ) Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và quan hệ quốc tế 

trong việc cảnh báo, dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão. Bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho người làm công tác cảnh báo, dự báo; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

kinh nghiệm và pháp luật về dự báo, cảnh báo phòng, chống lụt, bão; 

e) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo về cảnh báo, dự báo lụt, bão.  

2. Trong công tác Quản lý đê điều, trách nhiệm của Bộ TN& MT được quy định tại 

khoản 3, điều 42, chương VI Luật đê điều như sau: 

a) Tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng, thuỷ văn; chỉ đạo và hướng dẫn việc 

lập quy hoạch sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, bãi 

sông theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai; 

b) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác cát, 

đá, sỏi trong các sông; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngăn chặn việc khai thác tài 

nguyên khoáng sản trái phép gây mất an toàn đê điều. 
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3. Trong công tác phòng, chống động đất, sóng thần, trách nhiệm của Bộ TN& MT 

được quy định tại khoản 2, điều 16, chương IV, Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg như sau: 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo tin động đất, cảnh báo sóng thần theo Quy chế 

báo tin động đất, cảnh báo sóng thần ban hành theo Quyết định 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực báo tin động đất, cảnh báo 

sóng thần; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các kịch bản về cảnh báo sóng 

thần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

c) Tổ chức quan trắc và truyền số liệu mực nước biển phục vụ trao đổi quốc tế và phục 

vụ công tác cảnh báo sóng thần; 

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ứng phó động đất, sóng 

thần; 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn việc xử lý môi trường do động đất, sóng thần gây ra 

 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ; Tiền thân là Viện Khoa 

học Việt Nam được thành lập theo Nghị định 118/CP ngày 20/5/1975 của Hội đồng Chính phủ 

(nay là Chính phủ). Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 

số 62/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam.  

Theo Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần tại khoản 3, điều 11, chương III, Quyết 

định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 quy định:  

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:  

a) Chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu thực hiện nhiệm vụ báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; 

trong đó có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới quan trắc địa chấn, tổ chức thu thập thông tin từ 

mạng lưới quan trắc địa chấn trong nước và ngoài nước, thu thập thông tin sóng thần từ 

mạng lưới quan trắc sóng thần quốc tế và mạng lưới quan trắc mực nước biển trong nước 

phục vụ báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; 

b) Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện các hoạt động báo tin động đất, 

cảnh báo sóng thần nhanh chóng, chính xác;  

c) Phối hợp với Bộ TN& MT xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tăng cường năng lực báo 

tin động đất, cảnh báo sóng thần; 

d) Nghiên cứu các phương pháp, giải pháp khoa học công nghệ trong công tác báo tin động 

đất, cảnh báo sóng thần. 

2.5. Một số tổ chức tham gia công tác phòng tránh và GNRRTT tại Việt Nam: 

2.5.1. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Khi thiên tai xảy ra, Mặt trận tổ quốc Việt Nam kêu gọi và triển khai các hoạt động tài trợ cứu 

trợ khẩn cấp và hợp tác với phương tiện truyền thông cả ở cấp trung ương và địa phương 
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2.5.2. Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

VNRC hiện không chỉ hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ - lĩnh vực hoạt động vốn rất hiệu quả 

với việc sử dụng mạng lưới của mình trên toàn quốc, mà hiện còn tham gia công tác chuẩn bị 

phòng chống thiên tai. Hoạt động của Hội bao gồm:  

Phòng chống và chuẩn bị 

 Trồng đước dọc các đê ven biển. Tính đến cuối 2003, 20.000 hecta đước đã được 

trồng ở 8 tỉnh thành. 

 Tổ chức hoạt động cho khoảng 40 trung tâm ứng phó thiên tai, những trung tâm này 

được sử dụng làm căn cứ cho hoạt động cứu trợ và gây quỹ. Một số trung tâm cũng 

chăm sóc khẩn cấp và phân phát miễn phí thuốc cho dân nghèo. Mỗi trung tâm có đều 

có đồ cứu trợ thiết yếu.  

 “Đội ứng cứu” bao gồm từ 20-50 thành viên, được huấn luyện về các chuẩn bị đối 

phó với thiên tai, thực hiện hỗ trợ ban đầu và cứu trợ khẩn cấp tại hơn 4.000 xã 

phường. Trong giai đoạn khẩn cấp, tất cả các đội này đều hoạt động.  

 Tiến hành đào tạo tại các trường cấp I của các tỉnh miền Trung về cách chuẩn bị đối 

phó với thiên tai.  

 Giáo dục cộng đồng và nâng cao ý thức cộng đồng tại các xã phường thông qua vận 

động và áp phích.  

 Hai kho hàng cứu trợ lớn (tại miền Bắc và Miền Nam), chứa lương thực, quần áo, 

trang thiết bị cứu trợ ban đầu... nhằm phân phối nhanh chóng khi có thiên tai. 

 Xây dựng Nhà canh lũ, được sử dụng làm lớp học khi yên bình. 

 Cung cấp trang thiết bị cho 3 bệnh viện trên tàu. 

Đối phó, cứu trợ và phục hồi 

 Di tản, tìm kiếm và cứu trợ, phối hợp cùng chính quyền địa phương.  

 Thực hiện cứu trợ ban đầu. 

 Chuẩn bị báo cáo đánh giá nhu cầu. 

 Kiên cố hóa nhà cửa, xây dựng nhà chống bão. 

Tình nguyện viên của Hội tại các xã phường 

 Hỗ trợ di tản, cứu nạn và cứu trợ. 

 Hỗ trợ tiến hành hoạt động dọn dẹp. 

 Giúp đỡ sửa chữa nhà cửa bị hư hại. 

2.5.3. Hội Phụ nữ 

Hội phụ nữ chủ trương bình đẳng giới và trao quyền hợp pháp cho tất cả phụ nữ trong nước, và 

tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước. Hội phụ nữ được tổ chức từ cấp Trung ương, đến 

cấp tỉnh, cấp huyện và cấp phường xã, xóm. Hội phụ nữ thực hiện hoạt động giáo dục về vai 

trò của các thể chế địa phương trong việc giảm tổn thất do thiên tai. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ 

cũng tiến hành hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết chung, kỹ năng của phụ nữ, hỗ trợ xóa đói 

giảm nghèo cho phụ nữ nghèo, và nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em.  

Hội phụ nữ tham gia tích cực vào chuẩn bị đối phó với thiên tai, cứu trợ và di tản thông qua các 

hoạt động sau: 
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 Tư vấn cho các thành viên chuẩn bị lương thực khẩn cấp; 

 Nấu nướng tại các trung tâm tản cư; 

 Hỗ trợ các Tiểu ban cấp xã phường về kiểm soát lụt bão và nhu cầu hậu cần để đối 

phó;

 Đánh giá điều kiện tại địa phương, làm căn cứ để phân phối nguồn hàng cứu trợ và 

hoạt động hỗ trợ; 

 Xây dựng lại nhà cửa; 

 Cho các thành viên vay vốn với lại suất tối thiểu; 

 Mở các lớp huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của phụ nữ và hướng dẫn lập nghiệp. 

2.5.4. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Trong giai đoạn thiên tai, các đoàn viên thanh niên tham gia, phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền địa phương hỗ trợ phổ biến cảnh báo, di tản và ứng cứu, và tham gia sửa chữa nhà cửa 

bị hư hại. 

2.5.5. Hội cựu chiến binh 

Trong giai đoạn thiên tai, Hội cựu chiến binh: 

 Hỗ trợ đánh giá thiệt hại; 

 Cung cấp vốn cho các thành viên của hội; 

Một quỹ vốn được lập ra để cấp cho các thành viên – mỗi thành viên được cấp 300 kg gạo hoặc 

số tiền tương ứng. Thành viên có thể vay tối đa 300.000 đồng tiền vốn mỗi người để thực hiện 

các dự án mưu sinh, hỗ trợ kinh tế cho gia đình chịu khó khăn về tài chính hoặc hỗ trợ để sửa 

chữa/ kiên cố nhà cửa. 

2.5.6. Các tổ chức phi chính phủ 

Hoạt động hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế bao gồm chuẩn bị, cứu trợ và phục hồi. 

Nếu thiên tai xảy ra tại khu vực có trụ sở của tổ chức đó để thực hiện các dự án phát triển dài 

hạn, các tổ chức này cũng có thể thực hiện cứu trợ/ phục hồi khẩn cấp. Nếu thiên taikhông xảy 

ra tại khu vực có trụ sở của tổ chức đó, thì hoạt động của họ được thực hiện khi có lời kêu gọi 

từ chính quyền hoặc IFRC và thông tin có được từ trung tâm quản lý thiên tai, IFRC, hoặc trực 

tiếp từ các cơ quan địa phương. Nguồn vốn và hoạt động cứu trợ được thực hiện thông qua 

IFRC, VNRC hoặc các tổ chức địa phương (như Hội đồng nhân dân, Hội phụ nữ). 

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế gồm: Oxfam, Liên minh các tổ chức cứu trợ trẻ em Quốc tế, 

CARE quốc tế, Tổ chức cứu trợ Catholic Relief Services, CECI, Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì 

sự Phát triển và Đoàn kết (CIDSE), Tổ chức Malteser, tổ chức World Vision International, Tổ 

chức Plan International, Hiệp hội bảo vệ động vật Thế Giới, tổ chức Challenge to Change… 

Hoạt động hỗ trợ bao gồm:  

Phòng tránh, giảm nhẹ và sẵn sàng ứng phó 

 Tích hợp GNRRTT vào các dự án phát triển dài hạn trong các lĩnh vực như giáo dục, 

nông nghiệp và y tế; 

 Huấn luyện chuẩn bị đối phó; 

 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm; 

 Tái tạo/ trồng rừng; 
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 Xây dựng bệnh viện trên thuyền; 

 Xây dựng nơi chứa, cung cấp nước. 

Cứu trợ 

 Cung cấp lương thực, chăn màn và dụng cụ y tế. 

Phục hồi và cải tạo 

 Sửa chữa/ xây dựng lại nhà cửa; 

 Xây dựng lại trạm xá, trường học; 

 Xây dựng lại cầu; 

 Cung cấp tàu thuyền, lưới đánh cá, hạt giống cây trồng, phan bón; 

 Các nguồn vốn nhỏ; 

2.5.7. Nhóm công tác quản lý thiên tai 

Nhóm công tác quản lý thiên tai (DMWG) được thành lập năm 1999 nhằm hỗ trợ chia sẻ và 

phối hợp tiến hành hoạt động cứu trợ.Mục đích chính của nhóm là hỗ trợ giảm nhẹ tác hại và 

quản lý thiên tai tại Việt Nam thông qua nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin và phối hợp công 

tác giữa các cơ quan tương ứng. Nhóm bao gồm nhiều các tổ chức phi chính phủ quốc tế và 

trong nước, cơ quan của UN và các đối tác của chính phủ, nhóm họp mặt từng tháng. Các 

thành viên chính gồm các tổ chức: CARE quốc tế, Liên minh các tổ chức cứu trợ trẻ em Quốc 

tế, Oxfam, Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương (PDC), Plan quốc tế, Chương trình thiên tai 

và tình huống khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc (UN PCG NDE), Action Aid, Hội chữ thập đỏ và 

trăng lưỡi liềm quốc tế (IFRC), Hội chữ thập đỏ (Red Cross), Trung tâm phòng chống thiên tai 

Châu Á (ADPC), Tầm nhìn thế giới (World Vision), Trung tâm nghiên cứu hợp tác quốc tế 

Canada (CECI) và Tổ chức hỗ trợ gia cư (Habitat for Humanity). 

2.5.8. Nhóm điều phối Chương trình thiên tai và các tình huống khẩn cấp 

Nhóm điều phối Chương trình thiên tai và các tình huống khẩn cấp (PCG NDE) được thành lập 

vào tháng 04 năm 2008 trong khuôn khổ chương trình Một Liên hợp quốc. UNDP và Bộ NN & 

PTNT là hai cơ quan đồng tổ chức ra PCG NDE, UNICEF, FAO, IOM, UNFPA, UNIFEM, 

WHO, UN HABITAT và UNESCO là các thành viên. Mục tiêu của nhóm là đảm bảo sự thống 

nhất trong hoạt động hỗ trợ của UN; đảm bảo sự đối phó nhanh chóng, hiệu quả và đồng nhất 

của Liên Hiệp Quốc ở cấp quốc gia; đảm bảo kết quả của Một Chương trình (One Plan)22 được 

sử dụng một cách hiệu quả và thống nhất.

22Việt Nam là một trong tám quốc gia thí điểm về "Cung cấp như một" thực hiện cải cách Liên Hợp Quốc ở 

cấp quốc gia với mục đích làm cho Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn đối với sự phát 

triển nhanh chóng của đất nước. Kế hoạch “ Một chương trình”tìm cách kết hợp và tổng hợp công việc của 14 tổ 

chứcn Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam - cụ thể là FAO, IFAD, ILO, UNAIDS,UNDP, UNFPA,UN-

HABITAT, UNIDO, UNESCO, UNICEF, UNIFEM, UNODC,UNV và WHO - trong khuôn khổ kế hoạch duy 

nhất để hỗ trợ tốt hơn các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (2006-2010) của ViệtNam và nhằm đạt được các Mục 

tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Kế hoạch“Một chương trình” mang tính gắn kết cao hơn, hiệp lực hơn và giúp Liên 

Hợp Quốc đáp ứng tốt hơn với các ưu tiên quốc gia. Kế hoạch này trình bày những thách thức phát triển, kết 

quả chương trình, đầu ra và kết quả dự kiến, thực hiện các chiến lược, trách nhiệm quản lý, và các cam kết của 



61

2.5.9. Khu vực tư nhân 

Ở Việt Nam, khối tư nhân, quần chúng hay các công ty tư nhân có truyền thống tham gia mạnh 

mẽ vào hoạt động đối phó với thiên tai thông qua các hoạt động như cung cấp hoặc tài trợ tài 

chính dưới dạng quan hệ chiến lược với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức phi chính 

phủ khác. Hiện hoạt động tham gia phòng chống, chuẩn bị và giảm nhẹ vẫn tiếp tục được phát 

huy.

Với sáng kiến “Tăng cường mối quan hệ giữa người dân và doanh nghiệp trong giảm nhẹ nguy 

cơ lũ tại đồng bằng sông Cửu Long” của Ủy hội sông Mêkông (MRC) và Trung tâm phòng 

chống thiên tai châu Á (ADPC) phối hợp cùng phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) và Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (DDMFSC) thuộc Bộ NN & PTNT, 

các nỗ lực đã được tiến hành nhằm tận dụng cơ hội tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh 

vực an toàn lũ lụt, hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng và đào tạo, xây dựng năng lực đối phó 

với thiên tai 

Thông qua việc chú trọng trách nhiệm chung của xã hội, xây dựng hình ảnh hoặc hồ sơ, ý thức 

và đề bạt, tài trợ, tình nguyện hợp tác và các cơ chế khác, thì cộng đồng và các doanh nghiệp tư 

nhân sẽ được khuyến khích cam kết tài trợ tài chính cho chính quyền địa phương để tiến hành 

hoạt động chuẩn bị đối phó với lũ lụt hàng năm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ mối quan 

hệ tốt đẹp với VCCI, dự án hiện đang tạo ra những tiền lệ tốt và phát triển chiến lược quan hệ 

cộng đồng – doanh nghiệp tại Việt Nam.  

2.5.10. Diễn đàn quốc gia về GNRRTT và Thích ứng Biến đổi khí hậu 

Với nghĩa vụ của một bên tham gia ký kết Khung hành động Hyogo (HFA) giai đoạn 2005 – 

2015, Việt Nam đã cam kết thiết lập một diễn đàn đa ngành về GNRRTT và Thích ứng biến 

đổi khí hậu (TƯBĐKH), theo Ưu tiên cho Hành động 1.   

Diễn đàn quốc gia 

Một thuật ngữ chung về các cơ chế ở cấp quốc gia đối với việc điều phối và hướng dẫn 

thực hiện chính sách GNRRTTcó tính đa ngành, đa lĩnh vực với sự tham gia của cộng 

đồng, doanh nghiệp, và tất cả tổ chức xã hội liên quan khác ở trong nước23.

Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 cũng đề cập: “Thiếu 

quy hoạch đồng bộ và hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương” và “thiếu sự điều chỉnh kịp 

thời trong chính sách huy động nguồn lực phòng và giảm nhẹ thiên tai” là một số hạn chế trong 

Chính phủ và các tổ chức Liên Hợp Quốc tham gia. Trong tám nước thí điểm đang thực hiện cải cách dựa 

trên bốn nguyên tắc: Một Lãnh đạo, Một Ngân sách, Một Chương trình và Một văn phòng. 

23Định nghĩa này có nguồn gốc từ phần chú thích 10 của HFA. Giảm nhẹ nguy cơ thiên tai đòi hỏi hiểu biết, năng 

lực và sự tham gia của nhiều ban ngành và tổ chức, bao gồm cả các cơ quan của Liên Hiệp Quốc ở cấp quốc gia, 

nếu cần thiết. Hầu hết các ngành nghề đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi thiên tai, và nhiều trong số 

đó phải có trách nhiệm cụ thể liên quan đến nguy cơ thiên tai. Diễn đàn quốc gia là công cụ để nâng cao hành 

động quốc gia trong giảm nhẹ nguy cơ thiên tai, và diễn đàn đó là đại diện cho cơ cấu quốc gia trong chiến lược 

quốc tế về giảm nhẹ thiên tai.
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hoạt động quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Đồng thời, Chương trình mục tiêu quốc gia đối 

phó với biến đổi khí hậu (NTP) cũng chỉ ra: “Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai liên 

quan trực tiếp đến giải pháp đối phó để giải quyết những tác động trước mắt của biến đổi khí 

hậu”, và đã thẳng thắn yêu cầu kết hợp NTP vào “chiến lược và chương trình phát triển các 

ngành và địa phương như Chiến lược quốc gia”. 

Để giải quyết vấn đề đó, Bộ NN & PTNT và Bộ TN& MT, với sự hỗ trợ của Chiến lược quốc 

tế của Liên Hiệp Quốc về giảm nhẹ thiên tai (UNISDR) và chính phủ Úc đã tổ chức Diễn đàn 

quốc gia lần thứ nhất về GNRRTT và thích ứng biến đổi khí hậu tại Hà Nội. Phó thủ tướng – 

Chủ tịch diễn đàn, cũng như lãnh đạo của Bộ NN & PTNT và Bộ TN& MT đã bày tỏ cam kết 

mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu của Việt Nam theo HFA. 

Diễn đàn quốc gia đãđược đề nghị thành lập và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ. Diễn đàn 

có thể được thành lập chính thức vào tháng 10 năm 2011. 

2.6. Một số văn bản quy phạm pháp luật về QLRRTT 

TT Số VB Ngày Nội dung 

I Luật 

1 79/2006/QH11 25/12/2006 Luật Đê điều 

2 15/2008/QH12  03/6/2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 

II Pháp lệnh 

3 Sửa đổi, bổ sung  24/8/2000 Pháp lệnh Phòng chống lụt bão 

4 32/2001/PL-UBTVQH10 15/4/2001 Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi 

III Nghị định 

5 62/1999/NĐ-CP 31/7/1999 

NĐ của CP ban hành về quy chế phân lũ, chậm lũ thuộc 

hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà 

Nội 

6 04/2011/NĐ-CP  14/01/2011 

Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của 

Chính phủ về thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu 

phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng 

7 71/2002/NĐ-CP 23/7/2002 

NĐ của CP quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp 

lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ 

lớn, dịch bệnh nguy hiểm 

8 08/2006/NĐ-CP 16/1/2006 
NĐ quy định chi tiết 1 số điều của pháp lệnh PCLB đã 

được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000 

9 67/2007/NĐ-CP 13/4/2007 NĐ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 

10 72/2007/NĐ-CP 7/5/2007 NĐ về quản lý an toàn đập 

11 113/2007/NĐ-CP 28/6/2007 
NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đê điều 
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TT Số VB Ngày Nội dung 

12 129/2007/NĐ-CP 2/8/2007 
NĐ của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đê 

điều 

13 01/2008/NĐ-CP 3/1/2008 
NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ NN&PTNT 

14 75/2009/NĐ-CP 10/9/2009 

NĐ của CP Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-

CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của CP quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

NN&PTNT

15 64/2008/NĐ-CP 14/5/2008 

NĐ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 

nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục do 

thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo 

16 112/2008/NĐ-CP 20/10/2008 
NĐ về quản lý, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi 

trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi 

17 04/2010/NĐ-CP 15/1/2010 
NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng chống lụt bão 

18 14/2010/NĐ-CP 27/2/2010 

NĐ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế 

phối hợp của BCĐ PCLB TW, BCH PCLB&TKCN các 

Bộ, ngành và địa phương 

IV Chỉ thị 

19 547/CT-TTg 15/4/2011
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2011 

20 81/TB-VPCP 07/4/2011

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng 

Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB&TKCN 

năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 

21 776/CT-BNN-TCTL 23/3/2011
Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa 

bão năm 2011 

V Quyết định - Chính phủ 

22 63/2002/QĐ-TTg 20/5/2002 QĐ về công tác PCLB, GNTT 

23 288/2005/QĐ-TTg 8/11/2005 
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 

24 264/2006/QĐ-TTg 16/11/2006 
QĐ về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh báo 

sóng thần 
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TT Số VB Ngày Nội dung 

25 285/2006/QĐ-TTg 25/12/2006 
QĐ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực 

hiện quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện 

26 78/2007/QĐ-TTg 29/5/2007  Ban hành quy chế phòng chống động đất sóng thần 

27 92/2007/QĐ-TTG 21/6/2007 
QĐ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ hệ 

thống sông Hồng, sông Thái Bình 

28 103/2007/QĐ-TTg 12/7/2007 QĐ ban hành quy chế phối hợp TKCN trên biển 

29 124/2007/QĐ-TTg  31/7/2007 
Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm 

kiếm, cứu nạn 

30 172/2007/QĐ-TTg 16/11/2007 
QĐ phê duyệt chiến lược quốc gia PC&GNTT đến năm 

2020

31 148/2008/QĐ-TTg 20/11/2008 

QĐ về chế độ đặc thù đi biển đối với công chức, viên 

chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải 

32 76/2009/QĐ-TTg 11/5/2009 
QĐ về việc kiện toàn UBQGTKCN và hệ thống tổ chức 

TKCN của các Bộ, ngành TW và địa phương 

33 142/2009/QĐ-TTg 31/12/2009 

QĐ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật 

nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai dịch bệnh 

34 1757/QĐ-TTg 23/09/2010 

Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các 

hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và 

An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm  

35 1880/QĐ-TTg 13/10/2010  

Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các 

hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ 

hàng năm  

36 198/QĐ-TTg  10/02/2011 

Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn 

La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ 

hàng năm  

37 17/2011/QĐ-TTG 14/03/2011 Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ  

38 624/QĐ-TTg  26/4/2011 

Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các 

hồ: Buôn Tua Sarh, Buôn Kuốp, Srêpôk 3 và Srêpôk 4 

trong các mùa lũ hàng năm 

VI Quyết định - Ban chỉ đạo PCLBTW 

39 89/QĐ-PCLBTW 19/05/2011 
Quyết định về thành viên tham gia Ban chỉ đạo Phòng 

chống lụt bão Trung ương từ năm 2011. 

40 90/QĐ-PCLBTW 19/05/2011 
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên 

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. 

41 12/QĐ-TCTL 31/03/2010 
QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Cục Quản lý đê điều và PCLB 
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TT Số VB Ngày Nội dung 

42 312/QĐ-PCLBTW 20/10/2008 
QĐ về việc ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo 

cáo trong chỉ đạo, triển khai đối phó với lũ, bão 

43 103/QĐ-PCLBTW  04/6/2009 
QĐ về trực ban PCLB VP BCĐ PCLBTW, VP BCH 

PCLB các cấp, các ngành 

44 77/QĐ-PCLBTW  20/5/2010 

QĐ về việc Ban hành quy chế thường trực 

PCLB&GNTT đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp 

&PTNT

45 25/QĐ-PCLBTW  1/02/2011 
QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW 

VII Quyết định - Bộ, ngành 

46 17/2002/QĐ-BNN  12/3/2002 
Ban hành quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ 

phòng chống lụt bão 

47 1354/QĐ-BNN-TCTL  21/5/2010 
QĐ về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra, đôn 

đốc công tác hộ đê, phòng chống lụt bão và GNTT 

VII Thông tư 

48 24/2000/TT-BTC 30/3/2000

Hướng dẫn chi tiết về miễn giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và 

dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ 

49 09/2007/TT-BLĐTBXH 13/7/2007 

Hướng dẫn 1 số điều vủa NĐ số 67/2007/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2007 của CP về chính sách trợ giúp các 

đối tượng bảo trợ XH 

50 143/2007/TT-BTC 03/12/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP 

ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia 

51 72/2008/TT-BTC 31/7/2008

Hướng dẫn thực hiện NĐ số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2008 của CP về vận động, tiếp nhận, phân 

phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ 

nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự 

cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 

52 92/2009/TT-BTC 12/5/2009

TT hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân 

sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động TKCN cứu hộ, ứng phó thiên tai thảm hoạ 

53 143/2009/TT-BTC 15/7/2009

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm 

bảo cho xuất cấp hàng dự trữ Quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ 

và viện trợ. 

54 195/2009/TT-BTC 5/10/2009

Quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng 

hàng xuất cấp từ nguồn dữ trữ quốc gia không thu tiến 

để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn, phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh 



66

TT Số VB Ngày Nội dung 

IX Chức năng, nhiệm vụ 

55 03/2010/QĐ-TTg  25/01/2010 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu Tổ 

chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT 

56 1283/QĐ-BNN-TCCB  05/5/2009 
QĐ thành lập Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên  

57 2392/QĐ-BNN-TCCB  06/9/2010 
QĐ thành lập Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực 

Miền Nam 

58 12/QĐ-TCTL 31/03/2010 
QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai 

2.7. Cơ cấu tổ chức toàn cầu về biến đổi khí hậu 

2.7.1. Giới thiệu 

Biến đổi khí hậu là thách thức mang tính toàn cầu, vùng và địa phương do đó nó cần các giải 

pháp ở mọi cấp. Việc phát thải khí nhà kính ảnh hưởng tới bầu khí quyển như nhau dù nơi phát 

thải là Washington, London hay Bắc Kinh. Do đó, hành động của một quốc gia nhằm giảm 

lượng khí phát thải ra sẽ có tác dụng hạn chế hoặc làm chậm lại việc nóng lên của trái đất, nếu 

có sự tham gia của các nước khác. Rõ ràng, một chiến lược hiệu quả sẽ đòi hỏi sự cam kết và 

hành động của tất cả các nước phát thải khí nhà kính vào môi trường. Trong khi đó, các quốc 

gia, vùng lãnh thổ, và các địa phương cần phải có các bước chuẩn bị đối với các tác động của 

biến đổi khí hậu. Cho dù sự giảm phát thải có diễn ra trong tương lai gần thì các ảnh hưởng của 

việc tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển bây giờ có thể tồn tại trong hệ thống khí hậu 

hàng thập kỷ nữa mới hết. Các tác động của BĐKH là không thể tránh khỏi. 

Trong chương 1, những khái niệm chính về BĐKH, yếu tố khí tượng, giảm nhẹ và thích ứng 

với BĐKH đã được giới thiệu. Phần sau đây sẽ trình bầy những thỏa thuận và hiệp định quốc tế 

chính mà Việt Nam tham gia. 

2.7.2. Các hiệp định và thỏa thuận quốc tế 

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPPC) 

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPPC) được thành lập năm 1988 bởi Tổ chức khí 

tượng quốc tế và Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP). IPCC nghiên cứu các tài 

liệu kỹ thuật và khoa học của thế giới, phát hành các báo cáo đánh giá được thừa nhận rộng rãi 

như là nguồn tài liệu đáng tin cậy về thông tin biến đổi khí hậu. IPCC cũng bàn về phương 

pháp và sự đối phó với những yêu cầu cụ thể của các cơ quan phụ trợ Hội thảo. IPCC độc lập 

với hội thảo của Liên hiệp quốc. 

Hội nghị khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 

Năm 1992, Hội nghị khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC) được thành lập, 

làm nền tảng cho hoạt động đối phó toàn cầu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Với 194 bên 

tham gia, Hội nghị gần như có sự tham gia của toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản của Hội nghị là 
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ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức sẽ ngăn chặn tác động nguy hiểm của con 

người đến hệ thống khí hậu . 

Bản thân Hội nghị không đề ra giới hạn bắt buộc nào về phát thải khí nhà kính cho mỗi nước, 

cũng như không có cơ chế thực hiện. Về mặt này, sự thỏa thuận có thể xem là không có giá trị 

pháp lý. Thay vào đó, Hội nghị kêu gọi nâng cấp (Nghị định thư) để xác lập giới hạn phát thải 

bắt buộc. Chủ thể nâng cấp là Nghị định thư Kyoto – vốn nổi tiếng hơn so với UNFCCC. 

Việt Nam ký Hiệp định khung về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào tháng 11/6/1992 và chấp 

thuận tháng 16/11/1994. Việt Nam cũng ký Nghị định thư Kyoto vào 3/12/1998 có hiệu lực 

25/12/2002.

Hội nghị các bên 

Từ sau khi UNFCCC có hiệu lực, bắt đầu từ giữa những năm 1990, các bên đã nhóm họp hàng 

năm thông qua Hội thảo các bên (COP) nhằm đánh giá quá trình giải quyết vấn đề biến đổi khí 

hậu, đàm phán về Nghị định thư Kyoto nhằm hình thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc các nước 

công nghiệp phát triển giảm phát thải khí nhà kính. Kể từ năm 2005, Hội thảo được tiến hành 

song song cùng với Hội nghị giữa các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (MOP), còn đối với 

các bên không tham gia Nghị định Kyoto có thể tham gia vào các cuộc họp liên quan đến 

Kyoto với tư cách là quan sát viên. Cho đến nay, 16 Hội nghị các bên đã được tổ chức và mỗi 

Hội nghị đều đưa ra các thỏa thuận tương ứng. 

Nghị định thư Kyoto 

Nghị định thư Kyoto là hiệp định quốc tế được nhất trí tại COP3 năm 1997 với sự tham gia của 

192 quốc gia và có hiệu lực từ năm 2005. Các quy định chi tiết về thực hiện Nghị định thư 

được đưa ra tại COP7 ở Marrakesh năm 2001, và được gọi là “Hiệp định Marrakech”. 

Đặc điểm chính của Nghị định thư Kyoto là việc hình thành mục tiêu bắt buộc cho 37 nước 

công nghiệp và cộng đồng Châu Âu trong giảm phát thải khí nhà kính (GHG) đến năm 2012 

khoảng 5% so với mốc 199024.

UNFCCC và Nghị định thư Kyoto cũng được xây dựng để hỗ trợ các nước thích nghi với 

những tác động khó tránh khỏi của biến đổi khí hậu. Cả hai tạo thuận lợi cho hoạt động phát 

triển công nghệ, tăng khả năng thích ứng đối với tác động của biến đổi khí hậu – ví dụ, phát 

triển các loại cây trồng chịu mặn – và trao đổi kinh nghiệm thực tế đối với thích ứng. Quỹ thích 

ứng BĐKH được thành lập để tài trợ cho các dự án và chương trình thích ứng tại các nước 

đang phát triển tham gia Nghị định thư Kyoto.  

24Công nhận rằng các nước phát triển có trách nhiệm chính đối với việc phát thải khí nhà kính với mức cao 

trong khí quyển do kết quả của hơn 150 năm hoạt động công nghiệp, Nghị định thư đặt một gánh nặng cho các 

nước phát triển theo nguyên tắc "trách nhiệm chung nhưng có phân biệt". Các nước công nghiệp đầu tiên và trước 

hết phải có hành động trong nước chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Nghị định thư cũng cho phép các nước 

này đáp ứng cam kết cắt giảm phát thải của họ ở nước ngoài thông qua "cơ chế dựa trên thị trường". Ví dụ, một 

trong những cơ chế dựa trên thị trường của Nghị định thư là Cơ chế phát triển sạch (CDM) cho phép các quốc 

gia công nghiệp kiếm được các khoản tín dụng phát thải thông qua đầu tư vào các dự án phát triển bền vững làm 

giảm phát thải ở các nước đang phát triển. 
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Cơ chế Kyoto 

Theo Nghị định thư, các nước phải thực hiện mục tiêu của mình chủ yếu thông qua các giải 

pháp quốc gia. Tuy nhiên, Nghị định thư cũng cho phép các nước thêm những phương thức 

khác trong thực hiện mục tiêu, với việc thực hiện 3 chế linh hoạt dựa vào thị trường. Các cơ 

chế Kyoto là: 

 Thương mại phát thải khí quốc tế (IET) – còn gọi là “Thị trường carbon”; 

 Cơ chế phát triển sạch (CDM); và 

 Thực hiện chung (JI).  

Các cơ chế giúp đẩy mạnh đầu tư xanh và giúp các bên đạt được mục tiêu cắt giảm phát thải 

theo cách hiệu quả về kinh tế. 

Giám sát mục tiêu cắt giảm phát thải khí

Theo Nghị định thư, phải giám sát việc phát thải khí của các nước và phải thực hiện lưu giữ hồ 

sơ trong thương mại phát thải khí. Ban thư ký biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lưu giữ, hồ 

sơ giao dịch quốc tế để xác nhận các giao dịch đó phù hợp với các quy định của Nghị định thư. 

Các bên đệ trình Bản báo cáo kiểm kê phát thải hàng năm và Báo cáo quốc gia theo quy định 

của Nghị định thư vào một khoảng thời gian theo quy định. Một hệ thống phù hợp đảm bảo 

rằng các bên đang thực hiện cam kết và giúp đỡ họ thực hiện cam kết nếu quá trình thực hiện 

của họ gặp khó khăn. 

2.8. Cơ cấu tổ chức biến đổi khí hậu tại Việt Nam 

2.8.1. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  

Bộ TN&MT được Chính phủ giao là đơn vị đầu mối để tham gia thực hiện Công ước khung về 

BĐKH (UNFCCC), Nghị định thư Kyoto, và Cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ 

TN&MT thành lập Ủy ban quốc gia về BĐKH (NCCC) vào tháng 4 năm 2007. Cho đến nay 

trách nhiệm chính của Ủy ban là hỗ trợ Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và phối hợp các 

hoạt động triển khai UNFCCC, Nghị định thư Kyoto, và CDM tại Việt Nam.  

2.8.2. Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

Cục KTTV&BĐKH thuộc Bộ TN&MT được thành lập theo Quyết định số 997/QĐ-BTNMT 

tháng 5/2008. Cục có chức năng hỗ trợ Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý nhà nước về khí tượng, 

thủy văn, theo dõi, dự báo và cảnh báo các thiên tai và điều phối các hoạt động liên quan đến 

BĐKH và bảo vệ tầng ozone. Cục cũng là Văn phòng thường trực của Ủy ban quốc gia về 

UNFCCC, Nghị định thư Kyoto, và CDM tại Việt Nam. Cục thể, Cục chịu trách nhiệm: 

 Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy trình về dự báo và cảnh báo động đất, sóng 

thần, bão, áp thấp nhiệt đới và triều cường; 

 Phát triển và quản lý mạng lưới dự báo thiên tai; hướng dẫn điều lệ và sử dụng trong 

thông tin dự báo và cảnh báo trên toàn quốc; 

 Nghiên cứu và phát triển các kịch bản thiên tai, hướng dẫn và theo dõi các hoạt động 

của các bộ, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch ứng phó 

thiên tai, tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai. 
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2.8.3. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường 

Viện Khoa học KTTV&MT (IMHEN) được thành lập từ năm 1975 (theo Quyết định số 

215/CP và cấu trúc lại năm 2003 để trở thành cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ 

TN&MT). Viện Khoa học KTTV&MT được ủy nhiệm nghiên cứu và phát triển về khí tượng, 

khí hậu, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, tài nguyên nước, hải văn và môi trường. 

2.8.4. Viện Chiến lược, Chính sách về Tài nguyên và Môi trường 

Viện Chiến lược, Chính sách về Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ TN&MT phối hợp 

cùng với các cơ quan liên quan ở nhiều bộ khác về Thích ứng với BĐKH.Viện được giao chức 

năng rộng về thực hiện thích ứng bao gồm Văn phòng quốc gia về BĐKH và bảo vệ tầng ozôn. 

Viện thực hiện các nhiệm vụ về đánh giá tính tổn thương và thích ứng, phân tích tác động của 

BĐKH và các phương án thích ứng, trao đổi kết quả nghiên cứu và phối hợp cùng với CCFSC 

để ứng dụng chính sách phát triển bởiBộ TN&MT và Bộ NN&PTNT. 

2.8.5. Chương trình mục tiêu quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu (NTP-RCC) 

Theo quyết định số 158/2008/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2008, Chương trình mục tiêu 

quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP-RCC) được Thủ tướng chính phủ thông qua. 

Chương trình này tập trung vào giai đoan 2009-2015. NTP-RCC giúp giải quyết tác động của 

biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải giảm nhẹ và thích nghi với nó. NTP-RCC xem xét sự cần 

thiết của tất cả các ngành và là nền tảng để giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu. 

Đây là nỗ lực đầu tiên nhằm phát triển một mạng lưới thông tin và hợp tác liên bộ. Ủy ban chỉ 

đạo do Thủ tướng đứng đầu và Ban chỉ đạo với thành viên đến từ các Bộ sau đó cũng đã được 

thành lập. 

Một trong những đặc điểm quan trọng của NTP-RCC là khuyến khích lồng ghép mối quan tâm 

về biến đổi khí hậu vào trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (SEDS 2011-2020) và 

Chương trình phát triển kinh tế xã hội (SEDP 2011-2015), và chính sách GNRRTT, quản lý 

vùng biển, cung cấp và sử dụng năng lượng. Chương trình hành động biến đổi khí hậu sẽ được 

các Bộ và các tỉnh xây dựng. NTP-RCC chỉ ra tính cấp thiết của nghiên cứu và hoạch định 

ngắn hạn, và xây dựng, thực hiện các chương trình đầu tư trong giai đoạn sau, do đó đòi hỏi sự 

hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật. NTP-RCC sẽ là nền tảng cho chiến lược toàn diện về thích ứng 

và giảm thiểu phát thải khí nhà kính (xem Phụ lục II.2 để biết thêm chi tiết). 

2.8.6. Chương trình REDD (Sáng kiến hợp tác của Liên Hiệp Quốc về giảm 

phát thải khí do phá rừng và suy thoái rừng) 

Chương trình UN-REDD chú trọng giải quyết vấn đề phá rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam 

thông qua xây dựng năng lực cả ở cấp quốc gia và địa phương.  

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát triển cơ chế REDD hiệu quả và 

đóng góp vào hoạt động giảm khí thải trong khu vực. Hoạt động đó sẽ đóng góp vào mục tiêu 

rộng hơn là đảm bảo đến năm 2020 Việt Nam sẵn sàng với REDD và có thể đóng góp vào 

giảm khí thải do mất rừng và suy thoái rừng ở cấp quốc gia và khu vực. 

Chương trình nhằm mục đích: 
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 Nâng cao năng lực ở cấp quốc gia cho phép Chính phủ Việt Nam,và đặt biệt là cơ 

quan đầu mối REDD trong Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT, để điều phối và 

quản lý quy trình xây dựng các công cụ thực hiện chương trình REDD; 

 Nâng cao năng lực ở cấp địa phương (tỉnh, huyện, xã) thông qua các khu thí điểm ở 

hai huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng để trình diễn cách tiếp cận hiệu quả về quy hoạch 

và thực hiện các biện pháp nhằm giảm phát thải khí từ việc phá rừng và làm suy 

thoái rừng.Việc chuyển dời vùng phát thải được biết đến như là một vấn đền nổi 

cộm ở đồng bằng sông Cửu Long. 

2.8.7. Các mạng lưới và tổ chức tích cực khác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu 

 Các tổ chức quần chúng và giới truyền thông 

Các tổ chức quần chúng là cầu nối nối giữa Đảng cộng sản Việt Nam, Chính phủ với 

người dân. Các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng, và do đó có ảnh hưởng lớn đối 

với cơ cấu cộng đồng và xã hội. Trên khía cạnh này, các tổ chức quần chúng và giới 

truyền thông có một tiềm năng lớn trong việc giúp người dân ý thức về các mối nguy 

hại và nâng cao nhận thức và các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ.

 Các tổ chức phi chính phủ 

o Nhóm công tác biến đổi khí hậu 

Nhóm công tác biến đổi khí hậu (CCWG) được thành lập tháng 02 năm 2008 nhằm 

giải quyết những mối quan tâm và quan ngại ngày càng tăng về tác động của biến 

đổi khí hậu và nhu cầu hỗ trợ và chia sẻ thông tin về vấn đề này tại Việt Nam. 

CCWG tạo ra diễn đàn cho các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và tổ chức phi 

chính phủ quốc tế tham gia tích cực vào giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. CCWG 

đóng vai trò quan trọng trong tăng cường chia sẻ thông tin và nguồn lực cũng như 

hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ hiện đang tham gia giải quyết vấn đề biến 

đổi khí hậu theo các ngành và lĩnh vực khác nhau. CCWG bao gồm một nhóm chủ 

chốt để đẩy mạnh và tăng cường công tác. Hiện thành viên chủ chốt gồm 12 tổ chức 

phi chính phủ quốc tế và tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Các tiểu nhóm được 

thành lập theo các nội dung (i) thay đổi ý thức và hành động; (ii) thích nghi; (iii) 

giảm nhẹ; và (iv) chính sách. 

o Mạng lưới tổ chức phi chính phủ Việt Nam 

Vai trò ngày càng tăng của các tổ chức xã hội dân sự trong sự phát triển của Việt 

Nam đang dần dần được chính quyền và xã hội thừa nhận. Có hàng trăm tổ chức 

của Việt Nam đang ngày càng quan hệ mật thiết với đời sống ổn định của cộng 

đồng và bảo vệ môi trường, đặc biệt ở các cấp cơ sở.  

Với mong muốn chung tay đối phó với biến đổi khí hậu, Mạng lưới các tổ chức phi 

chính phủ của Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được thành lập vào 

ngày 11 tháng 09 năm 2008. Xuất phát từ sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ 

hàng đầu của Việt Nam , gồm Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD), 

Trung tâm bảo tồn nghề cá và phát triển cộng đồng (MCD), Trung tâm nghiên cứu, 

giáo dục và phát triển môi trường (CERED) và Viện nghiên cứu xã hội (ISS), sau 
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này mạng lưới đã trở thành diễn đàn mở cho các thành viên trao đổi thông tin, hợp 

tác và hỗ trợ nhau để kết nối với Quốc hội, các tổ chức chính quyền, các tổ chức xã 

hội khác và các cơ quan tài trợ. Hiên nay, có hơn 100 tổ chức và cá nhân đăng ký 

trở thành thành viên của mạng lưới.  

Nhiệm vụ của VNGO&CC bao gồm: 

 Thiết lập các kênh chia sẻ thông tin về BĐKH; 

 Hỗ trợ các thành viên nâng cao năng lực ứng phó BĐKH; 

 Điều phối các hoạt động tăng cường hiệu quả của các hoạt động của các 

tổ chức phi chính phủ.  

 Đưa thông tin và kết quả của các dự án về BĐKH ở cấp cơ sở đến các cơ 

quan nhà nước.  

2.9. Tổng kết chương 

 HFA là một điểm mốc trong chiến lược toàn cầu về GNRRTT và các nguyên tắc 

của nó đã được ban hành trong các Hiệp định khu vực. 

 Đang tồn tại nhiều cơ cấu tổ chức và pháp chế quốc gia phức tạp về QLRRTT, 

nhưng chủ yếu đối với lũ lụt và bão. 

 Các đàm phán về BĐKH ở tầm quốc tế đang tiến triển chậm trong hai thập niên gần 

đây. 

 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH là cơ chế quốc gia về thích ứng 

và giảm nhẹ BĐKH. 

 Nhiều tổ chức quần chúng cũng như các cơ quan nhà nước đều tham gia vào hỗ trợ 

QLRRTT và Thích ứng BĐKH. 

2.10. Câu hỏi thảo luận 

1. Cơ cấu tổ chức chính về QLRRTT ở Việt Nam? Và cơ cấu này được thể hiện như thế 

nào ở địa phương/ ngành của bạn?  

2. Các mục tiêu chính của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH là gì? Cơ 

quan/tổ chức của anh/chị có vai trò gì trong Chương trình này? 

3. Hiện có các cơ chế nào quản lý rủi ro do hiểm họa địa vật lý (động đất, sóng thần)? 

4. Các vấn đề rủi ro thiên tai và BĐKH liên quan với nhau như thế nào?  

2.11. Phụ lục 
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2.11.1. Phụ lục II.1: Cấu trúc tổ chức của VINASARCOM 

Thứ trưởng Bộ 

Công an

Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Phó Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ 

Thứ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Chủ tịch 

Phó chủ tịch 

Ủy viên 

Thứ trưởng Bộ 

Quốc phòng 

TT

Bộ 

TN&

MT

TT Bộ 

KH&CN

TT Bộ 

TTin và

Truyền 

thông

TT Bộ 

Xây

dựng

TT

Bộ 

GD&

ĐT

TT Bộ 

Tài

chính

TT Bộ 

KH&Đ

T

TT Bộ 

LĐ– 

TB&X

H

PTGĐ 

Đài 

truyền 

hình

VN

PTGĐ 

Đài 

Tiếng 

nói VN

Chánh

VP

VINASA

RCOM

TT Bộ 

Công

Thương

TT Bộ 

Ngoại 

giao

TT

Bộ Y 

tế
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2.11.2. Phụ lục II.2: Tóm tắt Chiến lược quốc gia về phòng chống, ứng phó 

và giảm nhẹ thiên tai đến 2020 

Chiến lược có các điểm sau: 

1. Mục tiêu của phòng tránh, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai không chỉ áp dụng cho các 

thiên tai liên quan đến nước mà còn cho các thiên tai phổ biến khác tại Việt Nam được xác 

định dựa trên 12 dự án nghiên cứu cung cấp cơ sở xây dựng Chiến lược. 

2. Nội dung của Chiến lược là tương đối hoàn chỉnh và toàn diện. Bên cạnh các tầm nhìn, 

định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp, Chiến lược cung cấp một kế hoạch hành 

động tập trung và thực tế gồm 6 chương trình về nâng cải thiện pháp chế và chính sách, 6 

chương trình về củng cố cấu trúc tổ chức, 22 chương trình về lập và xét lại quy hoạch, 3 

chương trình về nâng cao nhận thức của cộng đồng, 2 chương trình về trồng rừng và bảo vệ 

rừng đầu nguồn, 7 chương trình về nâng cao năng lực quản lý thiên tai, và một số chương 

trình về nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. 

3. Giữa 6 biện pháp về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, có một số có tầm nhìn rất mới, 

ví dụ “Quản lý thiên tai bao gồm sẵn sàng, ứng phó và giảm nhẹ nên được tích hợp vào 

trong quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho từng vùng, từng ngành 

và cả quốc gia”, “Phòng, chống và giảm nhẹ cần được đặt ưu tiên cho sự sẵn sàng, tiếp tục 

nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan khác để có các hành động đối phó phù hợp”. 

4. Chiến lược quy định nhiệm vụ và biện pháp không chỉ cho các đất nước mà còn cho 

từng vùng. 

5. Nguyên tắc cho phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam là phương châm “bốn 

tại chỗ” (mệnh lệnh tại chỗ, nguồn lực tại chỗ, vật liệu, trang thiết bị và sự hỗ trợ tại chỗ). 

Những nguyên tắc này được đề xuất bởi CCFSC dựa trên các kinh nghiệm trong quá khứ 

ứng cứu và phòng chống lụt bão từ thập niên 1960 và 1970 ở Miền Bắc Việt Nam. Đây là 

một trong những kinh nghiệm đặc biệt của Việt Nam được khẳng định trong Chiến lược 

này.

6. Những nguyên tắc trong Chiến lược về phòng, chống và giảm nhẹ được áp dụng cụ thể 

cho Đồng bằng sông Cửu Long là chiến lược “sống chung với lũ”, đảm bảo an toàn cho 

phát triển bền vững; đi đầu trong phòng chống lụt bão, gió lốc, xâm nhập mặn, hạn hán 

đồng thời (xem chi tiết phân tích ở bản đầy đủ). 

7. Cuối cùng là sự vận động xã hội trong đó các cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong 

quản lý thiên tai cũng là một điểm mới trong Chiến lược này. 
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CHƯƠNG 3. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 
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3.1. Giới thiệu 

Theo Chỉ số rủi ro về khí hậu25 được tổ chức Germanwatch công bố trong nghiên cứu về thiên 

tai trên thế giới trong giai đoạn 1990-2009, mười nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai 

đều là các nước đang phát triển. Trong giai đoạn này, trên thế giới đã có hơn 650.000 người 

chết gây ra bởi gần 14.000 sự kiện thời tiết cực đoan, với thiệt hại về GDP (PPP) là hơn 2,1 

nghìn tỷ đôla Mỹ. Trong đó, Việt Nam là nước đứng thứ năm về thiệt hại do thiên tai, với trung 

bình mỗi năm có 457 người bị thương vong và thiệt hại về GDP (PPP) bình quân hàng năm là 

1,9 tỷ đôla Mỹ - tương đương với 1,3% GDP26 27.

Một nghiên cứu của ADB khi đánh giá chi phí tăng thêm do những sức ép và tổn thất tiềm 

năng do BĐKH gây ra đã kết luận rằng tác động của BĐKH đối với GDP thực tế vào năm 

2050 sẽ là 1 - 3% so với tình huống cơ bản giả định rằng không có BĐKH. ADB dự báo rằng 

nếu thế giới không đầu tư vào việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính để tránh những nguy hiểm 

do BĐKH thì tới năm 2100 các tổn thất tiềm năng gây ra bởi BĐKH đối với các nước như 

Indonesia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam có thể lên đến 230 tỷ đôla Mỹ, tương đương 

6,7% GDP hàng năm (theo GDP dự kiến năm 2100)28.

Theo Chỉ số mới về tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH 29, trong vòng 30 năm 

tới, Việt Nam xếp thứ 13 trên 170 quốc gia về tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của 

BĐKH và là một trong 16 quốc gia có "nguy cơ cao" chịu ảnh hưởng bởi BĐKH30.

3.2. Nội dung chính 

Sau khi kết thúc chương này, học viên sẽ có thể: 

 Hiểu được các khái niệm cơ bản về BĐKH, và; 

 Có khả năng nhận thức một cách chi tiết về tình hình BĐKH ở ViệtNam. 

3.3. Khái niệm về BKĐH 

3.3.1. Biến đổi khí hậu 

Chương 1 đã nêu khái niệm về BĐKH là: 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái khí hậu có thể nhận biết được thông qua sự thay 

đổi giá trị trung bình và/hoặc sự biến thiên các đặc tính của nó, và duy trì trong các thời 

đoạn kéo dài, theo tiêu chuẩn thường là hàng thập niên hoặc dài hơn (UN IPCC, 2007). 

Theo khái niệm chung nhất, BĐKH là sự thay đổi về các đặc trưng thống kê của hệ thống khí 

hậu khi xem xét trong thời gian vài thập niên hoặc lâu hơn, do bất kể nguyên nhân nào. Theo 

đó, các biến động khí hậu trong thời gian ngắn hơn một vài thập niên, như El Nino, không đại 

diện cho BĐKH (xem định nghĩa ở mục 3.4.3 và xem chi tiết hơn ở Phụ lục III.1).  

25 Tổng hợp từ tổn thất về GDP và tổn thất về người được coi như kết quả của hiện tượng khí hậu cực đoan như 
bão, mưa lớn, và hạn hán. 
26 Ghi chú: GDP (PPP) của Việt Nam năm 2009 là 257 tỷ đôla Mỹ. 
27 Harmeling 2010
28 Zhuang et al. 2010
29 Climate Change Vulnerability Index (CCVI), đưa ra bởi công ty tư vấn rủi ro toàn cầu Maplecroft, cho phép các 
tổ chức xác định các lĩnh vực rủi ro trong hoạt động của mình.
30 Maplecroft 2010
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3.3.2. Khí hậu và thời tiết 

Khí hậu bao gồm các thống kê về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, áp suất khí quyển, gió, các hiện 

tượng xảy ra trong khí quyển và nhiều yếu tố khí tượng khác trong khoảng thời gian dài ở một 

vùng, miền xác định. Điều này trái ngược với khái niệm thời tiết về mặt thời gian, do thời tiết 

chỉ đề cập đến các diễn biến hiện tại hoặc tương lai gần. Khí hậu của một khu vực phụ thuộc 

vào hệ thống khí hậu, bao gồm năm thành phần: khí quyển, thuỷ quyển (tất cả các nước trên 

trái đất), băng quyển (các phần đóng băng trên bề mặt trái đất), mặt đất, và sinh quyển (môi 

trường của hành tinh Trái đất và sự sống của trái đất). 

Nói chung khí hậu được định nghĩa là thời tiết trung bình trong khoảng thời gian dài. Thời gian 

chuẩn trung bình để xét là 30 năm, nhưng có thể khác tùy theo mục đích sử dụng. Khí hậu cũng 

bao gồm các số liệu thống kê theo ngày hoặc năm khác nhau.  

Khí hậu trong nghĩa hẹp thường định nghĩa là "Thời tiết trung bình", hoặc chính xác hơn, là mô 

tả thống kê dưới dạng trị số trung bình và trị số biến động của các biến định lượng liên quan 

trong khoảng thời gian khác nhau, từ hàng tháng cho đến hàng nghìn, hàng triệu năm. Khoảng 

thời gian truyền thống là 30 năm theo như định nghĩa của Tổ chức Khí tượng Thế giới (World 

Meteorological Organization - WMO). Các biến định lượng thường là các biến trên mặt đất 

như nhiệt độ, lượng mưa và gió. Khí hậu trong nghĩa rộng hơn là một trạng thái về hệ thống 

khí hậu, bao gồm mô tả thống kê. Sự khác nhau giữa Khí hậu và Thời tiết thường được tóm tắt 

qua thành ngữ "khí hậu là những gì bạn mong đợi, thời tiết là những gì bạn nhận được".  

Theo thang biểu thời gian lịch sử, có một số yếu tố dùng để xác định khí hậu, hầu như không 

đổi như tọa độ địa lí, độ cao, tỉ lệ giữa đất và nước, các đại dương và vùng núi lân cận. Những 

yếu tố này chỉ thay đổi theo thời gian hàng triệu năm do quá trình kiến tạo địa tầng. 

Các yếu tố động lực quyết định đến khí hậu là: 

 Đối lưu nhiệt của các đại dương làm cho phía Bắc Đại Tây Dương ấm lên 5°C (9°F) so 

với các đại dương khác. Các dòng hải lưu cũng phân phối lại nhiệt độ giữa đất liền và 

nước trên phạm vị khu vực.  

 Mật độ và loại thảm phủ ảnh hưởng đén hấp thu năng lượng nhiệt mặt trời, giữ lại nước 

và mưa trên phạm vị khu vực.  

 Sự thay đổi lượng khí nhà kính trong khí quyển quyết định đến lượng năng lượng mặt 

trời giữ lại trên trái đất, dẫn tới sự ấm lên hay lạnh đi trên toàn cầu.  

 Các yếu tố tác động đến khí hậu thì có nhiều và mối tương tác của chúng cũng rất phức 

tạp, nhưng người ta đều thống nhất rằng những nét khái quát đã được hiểu biết, ít nhất 

là các yếu tố gây ra biến đổi khí hậu xảy ra trong lịch sử trái đất được nghiên cứu. 

3.4. Các nguyên nhân gây ra BĐKH 

3.4.1. Hiệu ứng nhà kính  

Năng lượng đến từ mặt trời dưới dạng tia hoặc sóng có các bước sóng khác nhau. Trong tổng 

số năng lượng mặt trời chiếu đến bầu khí quyển của trái đất, khoảng một phần ba phản xạ trở 

lại vào không gian bởi băng tuyết, nước hoặc bề mặt sáng bóng khác, hai phần ba được hấp thụ 

bởi trái đất – khiến cho đất, đại dương và khí quyển ấm lên. Một lớp khí ôzôn dày bao quanh 

bầu khí quyển của trái đất, được gọi là "tầng ôzôn”. Các sóng mặt trời khi gặp phải tầng ôzôn, 
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phần lớn31 phản xạ trở lại vào không gian, một số bị hấp thụ bởi tầng ôzôn. Phần còn lại đi 

xuyên qua tầng ôzôn và tới bề mặt trái đất. 

Vào ban đêm, năng lượng bức xạ, chủ yếu dưới dạng các sóng dài, phát ra từ bề mặt của trái 

đất, các tòa nhà, các đại dương… Phần lớn bức xạ nhiệt này bị hấp thụ bởi các phân tử khí ở 

bầu khí quyển bao quanh trái đất (bao gồm cả những đám mây) và bức xạ trở lại trái đất. Hiện 

tượng này được gọi là “hiệu ứng nhà kính”. 

Nhiều loại khí trong bầu khí quyển của trái đất được gọi là "khí nhà kính”. Những khí này hấp 

thụ hầu hết năng lượng xung quanh trái đất. Năng lượng này dưới dạng nhiệt - là các sóng dài - 

và làm trái đất nóng lên. Hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng nhà kính”32- là một trong 

những nguyên nhân gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu.

3.4.2. Hiện tượng nóng lên toàn cầu 

Các quan sát và dự đoán về xu hướng nóng lên toàn cầu đã gây ra những lo ngại hiện nay về 

BĐKH. Việc nóng lên toàn cầu diễn ra được xác định là do sự khuếch đại của “hiệu ứng nhà 

kính”. Hiệu ứng nhà kính là một hiện tượng tự nhiên, xảy ra do sự tập trung các khí nhà 

kính (GHG) trong khí quyển. Các khí nhà kính chủ yếu là các loại khí quyển hấp thụ bức xạ 

sóng dài (được phát ra từ bề mặt trái đất), làm cho bề mặt trái đất nóng hơn. Các chất khí này 

bao gồm hơi nước, CO2, CH4, N2O, và các khí CFC. Ôzôn (O3) cũng là một loại khí hấp thụ 

31 Chỉ có các bước sóng rất ngắn mới chiếu xuyên qua được tầng ôzôn; các bước sóng khác bị hấp thụ bởi tầng 

ôzôn, còn các bước sóng rất lớn không thể chiếu xuyên qua và bị phản chiếu trở lại. 

32 Ở Siberia, nhiệt độ âm hàng năm không cho phép cây trồng tăng trưởng. Nhiều thập kỷ trước đây, các nhà khoa 

học đã xây dựng một nhà kính rất lớn và nhà kính này có tác dụng giữ nhiệt, do các sóng nhiệt là sóng dài 

không thể thoát ra khỏi lớp kính. Điều này đã giúp trong việc duy trì nhiệt độ nhà kính cao hơn, phù hợp cho một 

số loại rau và hoa. Những nhà kính này giữ nhiệt hiệu quả và được gọi là "hiệu ứng nhà kính".
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sóng ngắn (trong phạm vi bước sóng cực tím) cũng có hiệu ứng nhà kính sóng ngắn và sóng 

dài. Các thành phần khác của khí quyển cũng hấp thụ các sóng dài (đặc biệt là các vi hạt trong 

không khí và mây) và do đó góp phần gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Khi nồng độ các 

khí nhà kính tăng, nhiệt bị giữ lại nhiều hơn trong bầu khí quyển và ít thoát ra vũ trụ. Điều 

này làm thay đổi khí hậu và các hình thế thời tiết. 

Mặc dù khí nhà kính chỉ chiếm 1% trong khí quyển, ảnh hưởng của chúng đến BĐKH là 

rất lớn33. Trong số các khí nhà kính, khí cácbonic do có nồng độ cao hơn trong khí quyển 

nên góp phần lớn vào quá trình nóng lên toàn cầu.  

Có nhiều nơi tích trữ tự nhiên hay được gọi là bể chứa các khí nhà kính trên trái đất34. Các bể 

chứa tự nhiên chính là (1) các đại dương và (2) thực vật và các sinh vật khác sử dụng quang 

hợp do đó giảm bớt lượng khí cácbonic từ khí quyển bằng cách tích hợp khí này vào sinh khối.  

Hấp thụ khí cácbonic là một thuật ngữ mô tả quá trình loại bỏ khí cácbonic ra khỏi khí 

quyển. Để làm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu, một loạt các phương tiện nhân tạo thu giữ khí 

cácbonic - cũng như việc tăng cường quá trình hấp thụ tự nhiên đang được khám phá. 

Nguyên nhân gây ra BĐKH là đề tài đã được tranh luận từ lâu. Nhìn chung, có thể chia ra làm 

hai nguyên nhân: Nguyên nhân do con người và nguyên nhân tự nhiên35.

 Nguyên nhân do con người  

 Một số hoạt động của con người được coi là nguyên nhân làm trầm trọng thêm hiện 

tượng BĐKH. Trong đó đặc biệt là việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, thay đổi mục đích 

sử dụng đất và phá rừng làm tăng thêm lượng khí cácbonic. 

Đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch: như dầu mỏ, khí gas và than đá sản sinh ra nhiều 

khí cácbonic. Việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch đóng góp 80 đến 85% lượng khí cácbonic 

tăng thêm vào bầu khí quyển36. Người ta cho rằng hạn chế việc sử dụng các nhiên liệu hóa 

thạch là cần thiết nếu về lâu dài muốn giảm sự nóng lên toàn cầu. 

Thay đổi mục đích sử dụng đất và phá rừng có thể dẫn đến việc gia tăng phát thải khí 

cácbonic. Cây cối hấp thụ khí cácbonic và thải ra khí ôxy. Khi càng nhiều rừng bị phá, lượng 

khí cácbonic sẽ gia tăng. Hơn nữa, khi thực vật bị phân hủy hoặc bị đốt cháy để canh 

tác, nó giải phóng cácbonic. Hiện nay, việc thay đổi mục đích sử dụng đất đóng góp 15 đến 

20% lượng khí thải cácbonic37.

 Nguyên nhân tự nhiên  

Để đánh giá được tầm quan trọng của việc phát thải thực của con người đối với sự nóng 

lên toàn cầu, các nhà khí hậu học cũng phải xem xét các nguyên nhân tự nhiên của BĐKH, xảy 

ra trong khoảng thời gian ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: 

33 West n.d
34 Bể chứa cácbon có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo. Các bể này tích tụ và lưu trữ một số hợp chất hóa học chứa 
cácbon trong thời gian không giới hạn. Quá trình mà bể chứa cácbon loại bỏ khí cácbonic khỏi bầu khí 
quyển được biết đến như sự hấp thụ khí cácbonic. Các bể chứa tự nhiên chính do: sự hấp thụ khí cácbonic bởi các 
đại dương, quang hợp của thực vật trên cạn. Các bể chứa nhân tạo là: các bãi chôn lấp, các nơi thu hồi và lưu trữ 
cácbon.
35 Borade 2007
36 Trenberth 1997
37 Trenberth 1997
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Sự biến động năng lượng mặt trời: mặt trời cung cấp năng lượng nhiệt cho trái đất, do 

đó sự biến động của hoạt động mặt trời có thể gây ra việc toàn cầu nóng lên hoặc lạnh đi.

Sự biến động quỹ đạo trái đất: Trái đất quay xung quanh mặt trời theo quỹ đạo hình 

elip, đóng vai trò quan trọng trong việc phân bố lượng ánh sáng mặt trời đến bề mặt trái 

đất, gây tác động trực tiếp đến hoạt động băng tuyết và tạo ra thay đổi theo mùa. 

Kiến tạo địa tầng: Các lục địa trên hành tinh được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo địa 

tầng dịch chuyển về gần nhau hoặc trôi dạt ra xa nhau. Điều này dẫn đến việc thay đổi vị 

trí của các châu lục, nâng lên hoặc hạ xuống của những ngọn núi, lưu trữ cácbon với quy mô 

lớn và gia tăng đóng băng. 

Hoạt động của núi lửa: Trong quá trình núi lửa hoạt động, do hơi nóng và áp lực được 

tạo ra bên trong dẫn đến vật liệu từ lõi trái đất và lớp vỏ được đưa lên khỏi bề mặt. Các hiện 

tượng giống như phun trào núi lửa và các mạch nước nóng phun các hạt nước vào bầu khí 

quyển của trái đất có thể ảnh hưởng đến khí hậu. 

3.4.3. Hiện tượng El Nino - dao động phương nam (ENSO) 

Tương tác phức tạp của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và khí quyển toàn cầu đã gây ra 

sự thay đổi bất thường của đại dương và hình thái thời tiết ở nhiều nơi trên thế giới, 

thường có ảnh hưởng đáng kể kéo dài trong nhiều tháng, chẳng hạn như thay đổi về môi 

trường sống của biển, thay đổi lượng mưa, lũ lụt, hạn hán, và những thay đổi trong các 

hình thế bão38.

Cứ khoảng hai đến mười năm lại xảy ra hiện tượng El Nino trong vòng ít nhất là năm thế 

kỷ qua. Kể từ đầu thế kỷ 20, đã có 23 hiện tượng El Nino, nhưng bốn hiện tượng El Nino mạnh 

nhất đều xảy ra từ năm 1980.  

El Nino là hiện tượng thay đổi bất thường về phân bố nhiệt độ mặt nước biển và áp suất không 

khí trên các vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, gây ảnh hưởng đến các hình thái thời tiết trong 

khu vực trên phạm vi toàn thế giới. Không ai biết chính xác lý do tại sao El Nino xảy 

ra, nhưng có thể là sự nóng lên toàn cầu làm thay đổi về tần số xuất hiện và cường độ của cả El 

Nino và người chị em của nó - hiện tượng La Nina (xem thêm chi tiết ở Phụ lục III.1). 

3.5. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: những quan trắc và các kịch bản 

Các văn bản có tính bước ngoặt như Báo cáo đánh giá thứ tư của Ủy ban liên chính phủ 

về BĐKH (IPCC) phát hành năm 200739, Báo cáo Phát triển con người của UNDP (2007-

2008), Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về tác động của mực nước biển dâng tới các 

nước đang phát triển40, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH41, cũng như một số 

báo cáo khác của Viện khoa học Khí tượng, Thủy văn và Môi trường gần đây và Các kịch 

38 El Nino là hiện tượng liên quan đến nhiệt độ nước biển cao hơn trung bình trên xảy ra dọc theo bờ biển của 
Ecuador, Peru và miền bắc Chile và qua xích đạo phía đông Thái Bình Dương, trong khi LaNina đề cập đến 
trường hợp ngược lại khi nhiệt độ nước biển dưới mức trung bình xảy ra. Dao động phương Nam đề cập đến 
những thay đổi kèm theo trong các mô hình áp suất không khí toàn cầu có liên quan với các mô hình thời tiết thay 
đổi xảy ra ở các vùng khác nhau trên thế giới. 
39 IPCC 2007
40 World Bank 2007
41 MoNRE 2008
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bản BĐKH cho Việt Nam42, tất cả đã chỉ ra rằng Việt Nam "đặc biệt dễ bị tổn thương bởi 

những ảnh hưởng bất lợi của BĐKH" như được nêu ra theo Công ước khung của Liên Hợp 

Quốc về BĐKH (UNFCCC).  

Các quan sát của Viện khoa học Khí tượng, Thủy văn và Môi trường (IMHEN) cho thấy 

những tác động lớn của BĐKH đến Việt Nam bao gồm mực nước biển dâng tương ứng với sự 

gia tăng các hiện tượng khí hậu cực đoan, dần dần làm gia tăng áp lực khí hậu đối với tài 

nguyên và cộng đồng. Dự đoán về xu hướng BĐKH trong tương lai từ các mô hình khí 

hậu toàn cầu cho thấy những ảnh hưởng này có khả năng mạnh hơn trong thế kỷ này. Mặc 

dù không thể chắc chắn chính xác về mức độ sự thay đổi, các nhà mô hình khí hậu đã sử 

dụng một loạt các "kịch bản khí hậu” giả định để mô tả những gì có thể xảy ra trong những 

thập niên tới. 

Báo cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC định nghĩa về “kịch bản khí hậu” như sau: "Sự thể hiện 

đáng tin cậy và đơn giản hóa, về khí hậu trong tương lai dựa trên một tập hợp thống nhất nội 

tại các mối quan hệ khí hậu học được xây dựng để sử dụng trong tìm ra những hậu quả tiềm 

tàng của BĐKH do con người gây ra, thường được coi như là đầu vào của các mô hình tác 

động ... Kịch bản BĐKH là sự chênh lệch giữa kịch bản khí hậu và khí hậu hiện tại".

Trong năm 2009, IMHEN áp dụng các kịch bản BĐKH toàn cầu để xây dựng các kịch 

bản BĐKH ở Việt Nam43. Các kịch bản BĐKH toàn cầu được lấy từ Báo cáo đánh giá lần thứ 

tư của IPCC. Đây là các kịch bản kinh tế xã hội toàn cầu khác nhau liên quan đến các mức 

độ cụ thể của phát thải khí nhà kính trong tương lai, và làm thay đổi khí hậu theo các mức độ 

khác nhau44.

IMHEN đã chọn ra ba (B1, B2 và A2) trong sáu kịch bản để xây dựng kịch bản BĐKH ở Việt 

Nam. Ba kịch bản này bao gồm kịch bản phát thải thấp (B1), kịch bản phát thải trung 

bình của nhóm kịch bản trung bình (B2), và kịch bản phát thải trung bình của nhóm kịch 

bản cao (A2). Giai đoạn cơ sở được xác định là 1980-1999, đây cũng là giai đoạn được sử 

dụng trong Báo cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC. Trong số những kịch bản được lựa chọn để 

sử dụng tại Việt Nam, kịch bản phát thải môi trường B2 được chính thức đề xuất là cơ sở chính 

để lên kế hoạch và quy hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3.5.1. Mực nước biển dâng 

Mực nước biển dâng đã được quan trắc trong những thập niên qua dọc theo bờ biển của 

Việt Nam. Sự dâng mực nước biển trung bình ngày càng nhanh và sẽ ảnh hưởng đến đồng 

bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, các vùng thuộc đồng bằng sông Hồng và 

cũng như các dải ven biển quan trọng, bao gồm các cửa sông nhỏ. 

Dự đoán chính thức của Việt Nam về mức tăng tối đa mực nước biển trung bình là 

75cm (dựa trên các kịch bản phát thải trung bình B2) vào năm 2100. Tuy nhiên, tham số quy 

hoạch riêng của Việt Nam là mực nước biển trung bình dâng một mét vào năm 2100. Số 

liệu này phù hợp với dự đoán theo kịch bản phát thải cao A2 do sự giãn nở nhiệt của 

vùng nước biển ấm hơn có kể đến băng tan. Con số này được sử dụng trong Chương trình mục 

42 MoNRE 2009
43 MoNRE 2009
44 UNDP 2008
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tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Mực nước biển trung bình tăng 1 m vào năm 2100 là có khả 

năng. Theo một số dữ liệu được công bố sau Báo cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC, mực nước 

biển trung bình có thể tăng đến 1,5 m vào cuối thế kỷ này. 

Nếu không có những biện pháp bảo vệ như củng cố hệ thống đê điều và cải thiện hệ 

thống thoát nước, mức tăng mực nước biển trung bình 1 m dọc theo bờ biển của Việt Nam 

sẽ gây ngập 17.423 km2, tương đương với 5,3% tổng diện tích đất của Việt Nam. Trong đó, 

82% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập, 9% diện tích đồng bằng sông Hồng sẽ bị 

ngập và hơn 4% diện tích khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực Đông Nam Bộ sẽ bị ngập. Khu 

vực Đông Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và vùng đất dọc sông Sài Gòn/Nhà Bè.  

Hơn nữa, 33 trong số 63 tỉnh và thành phố, hoặc 5 trong số 8 vùng kinh tế đang bị đe dọa bởi 

ngập lụt nghiêm trọng. Trong số 33 tỉnh và thành phố, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, và 

Sóc Trăng là bốn tỉnh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mực nước biển trung bình tăng45.

Những tác động của xâm nhập mặn do mực nước biển dâng là không quá lớn, nhưng đặc biệt 

đáng kể đối với đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn 1980-1999, độ mặn 0,4% đã lấn 

sâu vào hơn 20km trên nhiều con sông lớn trong cả nước. Với mức tăng mực nước 

biển trung bình một mét vào cuối thế kỷ 21, nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn vào nội địa. 

3.5.2. Thay đổi lượng mưa  

BĐKH sẽ làm tăng tổng lượng mưa năm ở tất cả các vùng của Việt Nam. Tuy nhiên, sự thay 

đổi lượng mưa rất phức tạp tùy theo mùa và khu vực cụ thể. Xác suất xuất hiện của các trận 

mưa cực đoan và lũ lụt cũng sẽ tăng, đặc biệt là ở các vùng phía Bắc bao gồm Hà 

Nội, và tăng rủi ro sạt lở đất ở vùng núi. Tuy nhiên, người ta cho rằng lượng mưa sẽ chỉ tăng 

trong những tháng mùa mưa thậm chí với mức độ nhiều hơn hiện nay, trong những tháng mùa 

khô (tháng mười hai – tháng năm), lượng mưa trung bình sẽ giảm khoảng 20% làm cho hạn 

hán trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Nam bao gồm cả đồng 

bằng sông Cửu Long. Việc giảm lượng mưa trong các tháng mùa khô sẽ kéo theo sự gia tăng 

các rủi ro hạn hán đồng thời cũng làm tăng lượng bốc hơi do nhiệt độ cao. 

3.5.3. Nhiệt độ trung bình gia tăng 

Theo kịch bản phát thải B2, nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng khoảng 2,3C vào cuối 

thế kỷ 21 so với những thập niên cuối thế kỷ 2046. Sự gia tăng nhiệt độ sẽ được cảm 

nhận rõ ở phía Bắc. Tuy nhiên, các số liệu khoa học gần đây cho thấy rằng thế giới vẫn còn 

trong quá trình phát thải cao. Theo kịch bản phát thải cao A2, đến năm 2100, nhiệt độ trung 

bình hàng năm sẽ tăng 3,6C ở vùng ven biển trung tâm phía bắc. Nhiệt độ trung bình gia tăng 

sẽ làm tăng số lượng các đợt nóng và giảm số lượng các đợt lạnh. Nếu nhiệt độ tăng là 10C,

số lượng sóng nhiệt sẽ tăng từ 100 đến 180%, trong khi số lượng các đợt lạnh giảm từ 20 đến 

40%. Ở đồng bằng sông Hồng, nơi nhiệt độ mùa hè năm 2100 dự kiến tăng 1,6C theo kịch 

45 Với mức tăng mực nước biển 1m, diện tích các vùng bị ngập tương ứng như sau: Kiên Giang: 3.896 km2 (tương 

đương 62,5% diện tích), Cà Mau: 2.733 km2 (tương đương 52,7%), Sóc Trăng: 1.620 km2 (tương đương 49,6%) 

và Hậu Giang: 1.397 km2 (tương đương 86,5%). 

46 MoNRE 2009
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bản phát thải trung bình B2 và tăng 2,4C theo kịch bản phát thải cao A2, số lượng sóng nhiệt 

tương ứng sẽ tăng gấp đôi và gấp ba lần47.

3.5.4. Gia tăng lũ lụt  

Thiệt hại lũ lụt dự kiến sẽ trầm trọng hơn do lượng mưa ngày sẽ tăng khoảng 12-19% vào năm 

2070 tại một số khu vực, tác động đến cả lưu lượng đỉnh lũ và tần suất xuất hiện mưa lũ48. Rủi 

ro lũ lụt cũng có khả năng gia tăng bởi những thay đổi về tần số và cường độ mưa lớn, mưa nội 

đồng kèm theo nước dâng do bão vùng bờ biển.  

3.5.5. Thay đổi hình thế bão  

 Rất khó dự kiến về tần suất xuất hiện của bão trong thế kỷ tới. Hàng năm Việt Nam phải chịu 

những cơn áp thấp nhiệt đới và bão nhiệt đới49. Trong những năm El Nino, bão xuất hiện 

thường xuyên hơn, mạnh hơn và bao phủ một khu vực rộng lớn hơn. 

Các quan sát trong quá khứ chưa chứng tỏ được sự thay đổi về cơ cấu các hình thế hay cường 

độ bão ở khu vực Tây Thái Bình Dương/ Đông Nam Á là do BĐKH, nhưng đã quan sát được 

sự tăng số lượng các cơn bão ở khu vực phía Nam Đại Tây Dương/ Caribê. Tuy nhiên, theo 

Báo cáo đánh giá thứ tư của IPCC, có khả năng tăng cường dần dần số lượng các cơn bão nhiệt 

đới50. Ví dụ, có thể là do sự gia tăng nhiệt độ, miền Bắc bão sẽ xuất hiện nhiều hơn và cường 

độ của bão sẽ tăng lên, dẫn đến tốc độ gió lớn nhất tăng và mưa với cường độ cao hơn. Vùng 

ven biển sẽ chịu nhiều trận bão lớn, đe doạ hơn tới cuộc sống, sinh kế của người dân, cơ sở hạ 

tầng và sản xuất nông nghiệp. Cộng đồng miền núi sẽ phải đối mặt với sự gia tăng nguy cơ lũ 

quét và sạt lở đất do mưa lớn. Hơn nữa, thiệt hại tiềm tàng từ các cơn bão nhiệt đới sẽ gia tăng 

do mật độ dân số sinh sống ở khu vực dễ xảy ra bão gia tăng và xuất hiện nhiều cơ sở hạ tầng 

có giá trị kinh tế cao tại các khu vực này. 

Ngoài ra BĐKH có tác động khác như làm tăng khả năng sạt lở đất. Các đợt nóng và lạnh cũng 

như lốc xoáy cũng có thể xảy ra, mặc dù khó có thể ước tính được mức độ tác động của các sự 

kiện này51.

3.5.6. Xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt 

Theo các quan sát và dự báo, các vùng ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) sẽ là khu vực bị tác hại nặng nề nhất tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt 

cho sản xuất và sinh hoạt đã và đang xảy ra nghiêm trọng. Trong các tháng mùa khô, nhiều tỉnh 

vùng ven biển miền Trung và ĐBSCL đang bị nước biển xâm nhập mặn sâu làm thiệt hại cho 

sản xuất nông nghiệp, và nhiều khu vực đã thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu của thế giới và Việt Nam, trong các thập kỷ tới khi nước biển 

dâng cao, vùng ĐBSCL sẽ phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn và tình trạng ngập lũ hạ 

lưu sông Cửu Long với qui mô lớn. Hệ sinh thái rừng ngập mặn cũng sẽ chịu tác động xấu khi 

47 MoNRE 2010
48 MoNRE 2003
49 UNEP 2007
50 Markku et al. 2010
51 World Bank 2011
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chế độ nước ngập sâu bị thay đổi do nước biển dâng cao. Quá trình xâm nhập mặn ở mức độ 

cao có thể hủy diệt thảm thực vật và tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tràm ở các tỉnh 

như Cà Mau, Kiên Giang... An ninh lương thực quốc gia sẽ bị đe dọa và đời sống nông dân 

nghèo trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

3.6. Tác động của BĐKH và tình trạng dễ bị tổn thương tại Việt Nam 

Người dân Việt Nam từ xưa có thể đã bị tổn thương do những sức ép và những cú sốc do sự 

thay đổi khí hậu mang lại và có khả năng chịu tác động lớn bởi BĐKH52. Tác động của 

BĐKH sẽ bao gồm các biến cố khí hậu cực đoan cũng như các thay đổi dần dần của các biến 

số khí hậu như nhiệt độ và lượng mưa. Kết quả là, BĐKH làm tăng mối đe dọa đối với cuộc 

sống và sinh kế của người dân. Các nhóm xã hội khác nhau và các ngành sản xuất ít nhiều dễ 

bị tổn thương do những sức ép và những cú sốc cụ thể liên quan đến BĐKH. 

Trong Chương I thuật ngữ “tình trạng dễ bị tổn thương” được định nghĩa trong mối quan hệ 

với rủi ro thiên tai như sau" Các đặc trưng và hoàn cảnh của cộng đồng, hệ thống và tài sản dễ 

bị ảnh hưởng trước sự tàn phá của hiểm họa”. Chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ này gần 

chính xác trong mối quan hệ với BĐKH. Vì vậy, cũng giống như tình trạng dễ bị tổn 

thương với thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương với BĐKH cần được xem xét như là tổ 

hợp của mức độ chịu nguy hiểm do các tác động khí hậu bất lợi gây ra và đặc trưng cơ bản của 

các cá nhân và các hệ thống nhân văn, bao gồm cả năng lực quản lý rủi ro do BĐKH gây 

ra. Chúng ta cần phải hiểu rõ tất cả các khía cạnh này để xây dựng các chiến lược thích 

ứng hiệu quả53.

3.6.1. Tác động đến các ngành kinh tế 

Dự kiến BĐKH sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh tế theo một mức độ nào đó. Ví dụ, 

nếu hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, nguồn nước cấp và thủy điện sẽ bị ảnh hưởng; gia tăng 

lũ lụt ở khu vực thành thị có khả năng làm gián đoạn thương mại và sản xuất công nghiệp. Tuy 

nhiên, các ngành kinh tế phụ thuộc nhiều vào tài nguyên môi trường có xu hướng bị ảnh 

hưởng do BĐKH nhiều hơn. Đối với Việt Nam, hai ngành có khả năng bị ảnh hưởng nặng 

nề là ngành nông nghiệp và thuỷ sản. 

3.6.2. Tác động tới nông nghiệp 

BĐKH có thể ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi theo nhiều cách khác nhau, gây ra tác động 

xấu đối với sinh kế nông thôn, an ninh lương thực và các hoạt động chung của ngành nông 

nghiệp54:

• Thay đổi về nhiệt độ và phân bố lượng mưa sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và có 

thể ảnh hưởng đến thời gian thu hoạch mùa vụ. Một số cây trồng có thể không còn tồn 

tại khi điều kiện khí hậu thay đổi, tuy nhiên lại có những loại cây khác có thể cho năng 

suất cao hơn so với những cây trồng trước. 

52 Hulme et al. 1999; Kelly et al. 2001
53 IPCC 2007
54 MoNRE 2008
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• Những thay đổi về điều kiện sinh thái liên quan tới BĐKH có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm 

bệnh và lây lan của sâu bệnh cả ở cây trồng và vật nuôi. 

• Thiệt hại trực tiếp về cây trồng và vật nuôi có thể là do sự gia tăng các hiện tượng thời 

tiết cực đoan và các mối hiểm họa liên quan như lũ lụt, bão, lốc và nhiệt độ cực đoan. 

• Thiệt hại hoặc giảm năng suất cũng có thể là kết quả của các loại hiểm họa diễn ra 

chậm như hạn hán và biến đổi môi trường như gia tăng xâm nhập mặn do mực nước 

biển dâng. Hiện tượng đất nhiễm mặn đã là vấn đề lớn ở vùng đồng bằng ven 

biển và cửa sông, và có khả năng trở thành một mối đe dọa ngày càng tăng đối với việc 

canh tác ở những khu vực này trong tương lai. 

3.6.3. Tác động đến ngành lâm nghiệp 

Thảm thực vật rừng là sản phẩm của sự tương tác và tiến hóa lâu dài giữa các yếu tố tự nhiên, 

trong đó khí hậu đóng vai trò chủ đạo. BĐKH với sự tăng lên của nhiệt độ, thay đổi về lượng 

mưa sẽ ảnh hưởng đến thảm thực vật rừng và hệ sinh thái rừng theo các chiều hướng khác 

nhau.

 Những kết quả nghiên cứu cho thấy, tới năm 2100, các hệ sinh thái rừng tự nhiên như 

hệ sinh thái rừng khộp55, rừng kín xanh quanh năm và rừng kín rụng lá đều có xu 

hướng thu hẹp diện tích so với hiện nay. 

 Hệ sinh thái rừng kín và các hệ sinh thái rụng lá ẩm nhiệt đới có thể bị ảnh hưởng mạnh 

mẽ nhất. 

 Phân bố và ranh giới các kiểu rừng khác nhau cũng như rừng thứ sinh có thể dịch 

chuyển. Chẳng hạn rừng cây gỗ họ dầu sẽ mở rộng lên phía Bắc và lên các vành đai cao 

hơn. Rừng rụng lá với các loại cây chịu hạn sẽ phát triển hơn do độ ẩm đất giảm, đồng 

thời bốc thoát hơi giảm trong quá trình sinh trưởng của cây. 

 Nhiệt độ tăng cao cùng với ánh sáng dồi dào hơn sẽ thúc đẩy quá trình quang hợp, dẫn 

đến tăng cường quá trình đồng hóa của cây rừng. Đặc biệt, sự tăng lên của khí cácbonic 

cũng góp phần tăng sự phát triển của hệ sinh thái rừng. Tuy nhiên khi mà độ ẩm đất 

giảm, bốc thoát hơi nước sẽ làm cho cây tăng chỉ số sinh trưởng của chúng trong khi đó 

sinh khối của cây rừng có thể sẽ suy giảm. Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ cháy 

rừng ở tất cả các khu vực và đặc biệt là vào các tháng trong mùa nóng và khô hanh. 

 Nguy cơ suy thoái, khả năng bị diệt chủng của động, thực vật có thể gia tăng do biến 

đổi khí hậu gây ra. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa gia tăng, sâu bệnh hại và các 

loại dịch bệnh sẽ phát triển mạnh hơn, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của hệ 

sinh thái rừng. 

 Biến đổi khí hậu cũng có thể làm giảm diện tích đất canh tác do úng ngập, nhiễm mặn, 

nhiễm phèn, hạn hán... dẫn đến tăng nguy cơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm 

nghiệp. 

55
Hệ sinh thái rừng khộp là một gia đình gồm 17 chi và khoảng 500 loài cây rừng nhiệt đới vùng đất thấp. Nhiều 

loài cây ở đây là các cây lớn, thường cao 40m đến 70m, một số thậm chí cao hơn 80m. Các loài cây này có tầm 
quan trọng lớn trong thương mại gỗ.
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3.6.4. Tác động tới thủy sản và nuôi trồng thủy sản 

Các tác động tiềm tàng của BĐKH đối với ngành công nghiệp thuỷ sản và nuôi trồng thủy sản 

cũng gần tương tự như đối với ngành nông nghiệp56:

• Thay đổi nhiệt độ nước biển sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cá, tôm,,, và có thể là 

nguyên nhân di chuyển lên phía Bắc hoặc tới vùng nước sâu hơn của một số loài sinh 

vật biển. Dẫn đến khả năng thay đổi dần dần về số lượng cá, tôm… ở bất cứ khu 

vực đánh bắt cá nào. 

• BĐKH có thể làm thay đổi sinh thái mà tác động tới các nguồn thực phẩm, môi trường 

sống của các loài (như rong biển, tảo biển, rừng ngập mặn, rạn san hô) chất 

lượng nước và sự lây lan của dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và sự sống còn của cả 

các loài thủy sinh. 

• Các ao, hồ nuôi trồng thuỷ sản và các đê bao dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng thời 

tiết cực đoan, bao gồm cả lũ sông và nước dâng do bão kết hợp với bão và áp thấp nhiệt 

đới. Lũ lụt và mưa có cường độ lớn có thể gây tổn thất lớn đến số lượng cá nước mặn 

trong ao, do độ mặn của nước bị thay đổi. Bão là mối đe dọa chính đến ngành đánh bắt 

hải sản, ví dụ như là đắm hay hư hỏng tàu thuyền, và gây ra tổn thất về người. Hơn nữa, 

trong thời gian bão xuất hiện, các tàu thuyền ra khơi bị cản trở, gây khó khăn cho ngành 

công nghiệp này. 

• Sự xâm nhập mặn vào sông và vùng đất ngập nước ven biển sẽ làm thay đổi về điều 

kiện nước và môi trường sống. Một số khu vực sẽ trở nên không còn phù hợp cho 

các loài nước ngọt. 

3.6.5. Tác động đến ngành tài nguyên và môi trường 

Do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng sẽ làm ngập thường xuyên ở những vùng đất thấp 

ven biển, đặc biệt là hai vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Diện tích chịu ảnh 

hưởng của xâm nhập mặn cũng tăng lên. Hai vùng đồng bằng này là nơi sinh sống lâu đời của 

cộng đồng dân cư, nơi phát triển của hệ sinh thái ngập nước, vùng có tiềm năng sản xuất nông 

nghiệp chủ yếu của đất nước. 

Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái cũng là đối tượng chịu tác động mạnh của BĐKH. Nếu 

nước biển dâng cao 1m ở cuối thế kỷ 21, sẽ có khoảng 78 sinh cảnh tự nhiên quan trọng, 46 

khu bảo tồn, 9 khu vực có đa dạng sinh học quan trọng. 23 khu có đa dạng sinh học quan trọng 

khác bị tác động nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã 

sinh vật của nhiều hệ sinh thái. 

Tài nguyên nước ngọt có khả năng suy giảm, cạn kiệt và trở nên ngày càng khan hiếm. Điều 

này sẽ có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người, sản xuất nông nghiệp, an ninh môi trường 

trước hết là sự suy thoái về chất lượng của các nguồn nước và an ninh quốc gia. 

Biến đổi khí hậu kèm theo mực nước biển dâng gây ngập các mỏ khoáng sản ở ven biển, làm 

tổn thất về trữ lượng có khả năng khai thác, đồng thời làm suy thoái chất lượng tài nguyên 

khoáng sản (như làm nhiễm mặn cát thủy tinh), gây khó khăn cho công tác điều tra, thăm dò và 

khai thác khoáng sản. Ở vùng núi và trung du, do sự gia tăng của các thiên tai như lũ quét, sạt 

56 MoNRE 2008
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lở đất, làm tàn phá cảnh quan các mỏ khoáng sản, thậm chí vùi lấp nhiều điểm mỏ quan trọng, 

phát tán kim loại độc hại từ chất thải mỏ, gây ô nhiễm môi trường. 

3.6.6. Tác động đến ngành năng lượng 

Nhìn chung, gia tăng nhiệt độ sẽ làm tăng áp lực phân phối và quản lý của ngành điện. Nhu cầu 

dùng điện để chạy điều hòa cho đời sống hàng ngày và cho các hoạt động kinh tế sẽ tăng. 

Những đợt nắng nóng đỉnh điểm sẽ xuất hiện nhiều hơn sẽ tạo ra nhiều sự cố hơn đối với 

nguồn phát, mạng chuyển tải điện. Nhiệt độ tăng làm tăng chi phí thông gió và làm mát hầm lò 

khai thác than, cũng như gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng cho tưới tiêu cây trồng. 

Chế độ mưa thay đổi do BĐKH cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thủy điện. Nhiệt độ tăng dần dẫn 

đến lượng bốc hơi tăng làm giảm lượng nước đến các hồ thủy điện làm ảnh hưởng đến lượng 

điện sản xuất sẽ phân phối hướng điện sản xuất trong năm. Nhu cầu tưới ở các vùng cũng sẽ 

tăng, nhất là vào thời kỳ mùa khô hoặc xảy ra hạn hán sẽ gây khó khăn cho việc điều hòa 

nguồn nước cho nhu cầu phát điện với các nhu cầu khác. Lượng mưa trong mùa mưa tăng làm 

cho lũ có khả năng tăng cũng gây khó khăn cho quá trình điều tiết hồ và cống. 

Hệ thống sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng gió và bức xạ mặt trời) đang được 

khuyến khích phát triển trong chiến lược quốc gia về bảo đảm năng lượng, giảm mức phát thải 

khí nhà kính. Biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi cấu trúc của chế độ gió và bức xạ như tăng hệ 

thống mây đối lưu, giảm bức xạ sóng ngắn, tăng bức xạ sóng dài, tăng mức dao động của tốc 

độ gió, thời gian nắng…Tình hình trên sẽ có ảnh hưởng đến tiềm năng và do đó đến khả năng 

khai thác các nguồn năng lượng này. 

Nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các dàn khoan dầu trên biển, hệ thống vận 

chuyển dầu và khí ở khu vực ven biển. Sự gia tăng thiên tai trên biển làm tăng chi phí bảo 

dưỡng, duy tu, vận hành máy móc, phương tiện. 

Các nhà mày điện và hệ thống chuyển tải điện (bao gồm cả cao thế và hạ thế) cũng sẽ bị ảnh 

hưởng nhiều hơn bởi sự gia tăng các thiên tai như bão, lũ, úng ngập…do biến đổi khí hậu. 

Nhiệt độ tăng, tình trạng ô nhiễm môi trường tăng góp phần làm suy giảm chất lượng và tuổi 

thọ của các công trình này. 

Nước biển dâng gây ngập úng một số nhà máy, trạm điện, hệ thống đường dây phân phối điện 

vùng ven biển. Mưa, bão thất thường cũng làm sạt lở đất, phá hủy các công trình đập và hệ 

thống thủy điện, làm tăng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa các công trình năng lượng.  

3.6.7. Tác động đến ngành giao thông vận tải 

Biến đổi khí hậu có tác động xấu đến các hoạt động giao thông vận tải (GTVT) do yêu cầu phải 

giảm mức phát thải khí nhà kính. Nhiệt độ tăng góp phần làm tăng tiêu hao năng lượng của các 

động cơ, trong đó có hệ thống làm mát trong các phương tiện vận chuyển. Cùng với nhu cầu 

phải đổi mới công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính (như sử dụng xăng sinh học), các tác 

động trên làm cho chi phí vận tải có khả năng tăng lên. 

Các hải cảng bao gồm cầu tàu, bến bãi, nhà kho (được thiết kế mực nước biển hiện tại) sẽ phải 

cải tạo lại (nâng cao) hoặc phải di dời đến nơi mới. Tuyến đường sắt Bắc Nam, tuyến quốc lộ 1 
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– những đoạn nằm gần bờ biển có nguy cơ bị ngập định kỳ trong năm hoặc bị ngập thường 

xuyên.

Bão, lũ có khả năng tăng cả về cường độ lẫn tần suất xuất hiện làm gia tăng mức độ ngập lụt hệ 

thống giao thông ở vùng đồng bằng, ven biển; tăng nguy cơ ách tắc giao thông ở khu vực trung 

du và miền núi do lũ và sạt lở đất. Các công trình giao thông bị huỷ hoại, hư hỏng do bão, lũ 

gia tăng về cường độ và tần suất. Chỉ tính riêng từ năm 2001 đến năm 2005, bão, lũ đã gây 

thiệt hại cho ngành giao thông vận tải là 2.571 tỷ VNĐ. Nếu mực nước biển dâng lên 100 cm, 

khoảng 11.000 km đường bộ bị ngập chìm. Giao thông bị đình trệ gây thiệt hại đến các hoạt 

động kinh tế - xã hội. 

3.6.8. Tác động đến ngành xây dựng 

Công nghệ xây dựng có quan hệ khá mật thiết với các yếu tố khí hậu. Sự gia tăng của nhiệt độ, 

của một số dạng thiên tai gây nên những tác động tiêu cực tới công tác quy hoạch, thiết kế và 

tổ chức thi công, làm tăng giá thành và giảm tuổi thọ của các công trình xây dựng. 

BĐKH có thể làm thay đổi phạm vi các vùng khí hậu và đặc điểm khí hậu mỗi vùng. Do đó 

một số tiêu chuẩn nhà nước cũng như tiêu chuẩn ngành xây dựng phải có những thay đổi nhất 

định cho phù hợp. Tăng cường đầu tư vào các cơ sở hạ tầng quan trọng hiện tại có thể cần thiết 

trong khi xây dựng mới sẽ cần được "tính đến yếu tố khí hậu hoặc thiên tai" để cải thiện khả 

năng phục hồi đối với các hiểm họa liên quan đến thời tiết trong tương lai và tăng tuổi thọ của 

công trình.

Nước biển dâng cùng với sự gia tăng một số hiện tượng cực đoan trên biển và phần gần biển sẽ 

dẫn đến những thay đổi trong quy hoạch xây dựng và tu bổ các công trình trên biển, ven biển 

và các khu vực thấp thuộc vùng đồng bằng. Nhiều công trình sẽ chịu ảnh hưởng của nước mặn 

có nguy cơ suy giảm nhanh về mặt chất lượng. 

Đê sông, biển được xem là giải pháp bảo vệ các vùng đồng bằng và ven biển. Đây cũng là một 

giải pháp quan trọng trong chiến lược ứng phó với BĐKH ở vùng ven biển và châu thổ. Trong 

điều kiện BĐKH, chi phí cho việc xây dựng mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống đê hiện có sẽ tăng 

cao.

3.6.9. Tác động đến du lịch  

Du lịch và nghỉ dưỡng ngày nay đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp một phần 

đáng kể trong GDP của Việt Nam, được xem như là một ngành “công nghiệp không khói” 

cũng sẽ bị tác động của biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng có ảnh hưởng đến các bãi tắm 

ven biển. Một số bãi tắm sẽ bị đẩy sâu vào nội địa làm hạn chế khả năng khai thác bãi tắm 

cũng như các công trình phục vụ liên quan. Trong những trường hợp này, sẽ cần phải đầu tư 

xây dựng mới hoặc cải tạo lại để di chuyển cơ sở hạ tầng vào sâu trong đất liền hoặc đến những 

khu vực được bảo vệ. Sự rút ngắn mùa lạnh sẽ dẫn đến khả năng kéo dài mùa du lịch nghỉ mát 

trên núi cũng như nghỉ dưỡng và tắm biển. Mưa, bão, lụt gia tăng sẽ hạn chế khả năng dã 

ngoại. Chất lượng không khí và nước cũng có tác dụng làm hạn chế các hoạt động du lịch. 
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Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến hoạt động giao thông vận tải phục vụ du lịch, xây 

dựng trong đó có khách sạn, các công trình phục vụ giải trí ở các khu du lịch hay tuyến du lịch 

sẽ có những tác động tiêu cực cho hoạt động du lịch.  

3.6.10. Tác động đến sức khỏe con người 

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo nhiều cách. Nhiệt độ tăng cao có 

khả năng làm gia tăng mức độ ô nhiễm và trực tiếp gây ảnh hưởng đến người cao tuổi, những 

người có bệnh về tim hoặc các bệnh thần kinh. Nhiệt độ tăng làm tăng khả năng xảy ra một số 

bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, gia tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi 

khuẩn và côn trùng, tăng số lượng các đợt dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.  

3.6.11. Tác động tới các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương 

Cũng như rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH cũng khác nhau 

khá lớn giữa các nhóm dân số xã hội khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố như sắc tộc, tuổi 

tác, giới tính, thu nhập. Những yếu tố này đã được nêu ra trong bài tham luận gần đây 

của Ngân hàng Thế giới57.

Dân tộc thiểu số đặc biệt có khả năng dễ bị tổn thương vì những lý do liên quan cả đến đời 

sống kinh tế và sự cách ly với xã hội. So sánh với người Kinh, các nhóm thiểu số thường có thu 

nhập ít đa dạng hơn, phụ thuộc vào loại cây trồng chủ lực, các mức đầu tư thấp trong nông 

nghiệp và bị hạn chế tiếp cận với tín dụng, tất cả đều có thể khiến cho họ dễ bị tổn thương bởi 

các thay đổi dần dần của các điều kiện khí hậu cũng như bởi những cú sốc khí hậu. Ngoài ra, 

dân tộc thiểu số ít có khả năng tận dụng các nguồn lực bên ngoài do trình độ giáo dục thấp và 

không thông thạo tiếng Việt. 

Sự không bình đẳng giới liên quan tới BĐKH lại khá phức tạp, nhưng tổng thể thì sự không 

bình đẳng giới có thể làm hạn chế năng lực của phụ nữ thích ứng với các thách thức họ phải 

đối mặt. Trên cả nước, trong sản xuất nông nghiệp, phụ nữ tham gia nhiều hơn nam giới và phụ 

nữ thường có xu hướng chịu trách nhiệm trong việc lấy nước: hai khía cạnh của cuộc 

sống hàng ngày này có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi BĐKH. Phụ nữ cũng có thể có chịu 

nhiều rủi ro hơn trong các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, một phần vì họ phải chịu 

trách nhiệm nhiều hơn trong việc chăm sóc những người khác trong gia đình, bao gồm 

cả người trẻ và người già. Trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị rủi ro đối với lũ lụt và sự gia tăng về các bệnh 

lan truyền theo đường nước. Tình trạng sức khỏe và sự yếu đuối về thể chất cũng làm cho cuộc 

sống và sinh kế của người già dễ bị tổn thương. Họ có thể đặc biệt chịu rủi ro do sự gia 

tăng nhiệt độ lớn nhất, đặc biệt là trong những đợt nóng kéo dài. 

Nghèo đói là yếu tố cơ bản trong việc làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương. Người nghèo dễ bị 

tổn thương bởi BĐKH, trong hầu hết các trường hợp, người nghèo có khả năng bị ảnh hưởng 

nhiều hơn và rất ít có khả năng thích ứng. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đã kết luận rằng 

khoảng 20% dân số Việt Nam đang sống ở dưới mức nghèo khổ58. Mặc dù tại các thành 

phố chính (Hà Nội và Hồ Chí Minh) có tỷ lệ đói nghèo thấp nhất, sự khác biệt giữa các nhóm 

57 McElwee 2009
58 World Bank 2007
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xã hội ở các thành phố này vẫn còn cao, và người nghèo ở thành thị có xu hướng dễ bị tác động 

và bị tổn thương do các hiểm họa khí hậu nhiều hơn so với cư dân giàu có. Ví dụ, cư dân 

nghèo thành thị thường sống trong các khu phố với hệ thống thoát nước và cơ sở hạ tầng phòng 

chống lũ lụt kém chất lượng. 

Tuy nhiên tỷ lệ nghèo đói cao thường ở các vùng nông thôn, và nhiều gia đình nghèo ở nông 

thôn phải đối mặt với nhiều vấn đề có khả năng làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương và hạn 

chế khả năng thích ứng của họ. Các nghiên cứu đã cho thấy những đặc điểm chung 

của các vùng nông thôn nghèo ở Việt Nam59, có thể được tóm tắt như sau: 

Đặc điểm của các hộ gia đình nghèo ở Việt Nam:

 Chủ hộ gia đình thường là người nông dân: trong năm 2010, gần 70% người 

nghèo làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 

 Hầu hết họ sống ở nông thôn, những vùng biệt lập hoặc hay bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai, nơi cơ sở vật chất và hạ tầng xã hội tương đối kém phát triển, 

 Họ thường sở hữu ít đất đai hoặc không có đất,  

 Họ bị hạn chế tiếp cận tín dụng và hỗ trợ tài chính từ cả chính phủ và thành phần tư 

nhân,

 Hộ gia đình thường có nhiều trẻ em hoặc có ít người trong độ tuổi lao động, 

 Người nghèo có thể thuộc dân tộc thiểu số, 

 Người nghèo thường bị hạn chế trong giáo dục: những người nghèo chiếm tỷ lệ cao 

nhất trong số những người chưa hoàn thành xong chương trình tiểu học.

Điều quan trọng là nhận ra được các tác động do khí hậu bao gồm cả biến đổi sẽ ngày càng cực 

đoan và càng khó khăn hơn cho việc ứng phó nếu chúng diễn ra đồng thời với những biến động 

về sinh kế khác. Ví dụ, sức khỏe yếu sẽ bị trầm trọng hơn do suy dinh dưỡng mãn tính, cũng có 

thể gây ra khủng hoảng lớn cho người nghèo và người dễ bị tổn thương. Những bệnh phổ 

biến nhất ở các vùng nông thôn là sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh lao, tiêu chảy, viêm gan, thương 

hàn, tả, và các biến chứng khi sinh. Trang trải y tế gây ra bởi những bệnh này thường dẫn đến 

nợ nần và thanh lý tài sản. Ngoài ra phải kể đến các chi phí cơ hội từ những ngày lao động bị 

mất của cả người bệnh và người chăm sóc họ. Bên cạnh đó, động vật tử vong và bệnh tật cũng 

có mối liên hệ đến các cuộc khủng hoảng khác tác động vào khu vực nông thôn. Cúm

lợn và cúm gia cầm (H1N1 và H5N1) trong những năm gần đây đã ảnh hưởng lớn đến đời 

sống của dân cư nông thôn Việt Nam, nơi việc chăn nuôi gia cầm là một trong những 

nguồn thu nhập chính. Thiệt hại về gia súc do bệnh tật dẫn đến việc nhiều hộ gia đình nông 

thôn không đáp ứng được các chi tiêu cần thiết khi gặp các cuộc khủng hoảng liên quan đến 

thiên tai. Lũ lụt và các tác động khác của BĐKH là những sức ép tăng thêm bổ sung tác động 

đến đời sống và sinh kế mà có thể đẩy người dân dễ bị tổn thương di chuyển tạm 

thời hoặc vĩnh viễn để tìm kiếm một cuộc sống an toàn và ổn định hơn (xem bảng dưới đây). 

59 World Bank 2007a, b, UNDP 2007, Adger 2000, Kelly and Adger 2000
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Di cư 

Một số lượng lớn người dân sẽ có thể phải di cư do BĐKH và suy thoái môi trường. 

Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước trên thế giới với tỷ lệ dân số cao nhất sống ở các 

vùng đất thấp thuộc khu vực ven biển 60 61 62. Một nghiên cứu so sánh về tác động của mực 

nước biển dâng đến 84 nước đang phát triển cho rằng với mức tăng 1 m mực nước biển trung 

bình, 10,8% dân số Việt Nam có thể sẽ bị ảnh hưởng - tỷ lệ cao nhất trong số các nước được 

phân tích63.

IPCC đã xác định vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba điểm nóng “cực đoan” 

về tiềm năng di dời dân số do sự gia tăng mực nước biển trung bình64. Đến năm 2050, có 

đến một triệu người có nguy cơ bị dời chỗ ở khỏi đồng bằng sông Cửu Long. Việc di chuyển 

dự kiến là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm cả lũ lụt và hạn hán gây ra những căng thẳng 

tích lũy về sinh kế. Người dễ bị tổn thương có thể di chuyển tạm thời hoặc vĩnh viễn. Phụ 

nữ, trẻ em và người cao tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương do lũ lụt và do thiếu nguồn nước cung 

cấp. Các thành phố và các khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Cư dân đô thị nghèo 

thường sống trong các khu vực có hệ thống thoát nước và cơ sở hạ tầng phòng chống lũ kém 

chất lượng. Trong thời gian lũ lụt, những dịch vụ quan trọng như nguồn cung cấp nước sạch 

thường bị gián đoạn. 

Những kinh nghiệm trong quá khứ về suy thoái môi trường cho rằng BĐKH sẽ củng cố các 

mô hình di cư hiện có hơn là tạo ra những cái mới65. Quy mô của di cư, cả trong nước và ra 

nước ngoài , dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ tiếp theo, nhưng chỉ một phần 

là kết quả của BĐKH. Ở Việt Nam, do không có dữ liệu thống kê toàn diện, một số nghiên 

cứu chỉ ra rằng áp lực môi trường là khởi đầu gây ra vấn đề di dân ở những nơi mà đời sống 

vốn đã bị căng thẳng66. Ở Việt Nam di cư từ nông thôn ra thành thị đã tăng lên đáng kể trong 

những năm gần đây, với dân số đô thị tăng tới 78,2% trong giai đoạn 1990-200767. Xu thế đó 

cho thấy số người dân ở đô thị Việt Nam, những người có nguy cơ chịu rủi ro bởi nhiều hiểm 

họa (không chỉ do các hiểm họa khí hậu), có thể nhiều hơn gấp ba lần từ 21.158.000 người 

trong năm 2000 lên 68.383.000 người trong năm 205068.

Di cư thường được xem như là kết quả của sự thất bại trong việc thích ứng với một tình 

huống nhất định. Tuy nhiên, di cư cũng là một chiến lược thích ứng có thể và thường thành 

công, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của suy thoái môi trường. Di cư làm giảm sự phụ thuộc của 

sinh kế đối với môi trường và do đó giúp giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương do những ảnh 

hưởng của BĐKH. Ví dụ, các nghiên cứu định tính được thực hiện tại Việt Nam cho rằng 

kiều hối từ lao động di cư đã tăng thêm những thu nhập không "phụ thuộc vào khí hậu" cho

60 Hugo 2008
61 Gordon, Deborah and Bridget 2007
62 LECZ được định nghĩa là khu vực bờ biển cao dưới 10 m so với mực nước biển. Việt nam đứng thứ 6 trong số 
các nước có tỷ lệ dân số đô thị cao nhất sinh sống ở khu vực này và đứng thứ 7 trong số các nước có số lượng dân 
thành thị đông nhất sinh sống ở khu vực này.  
63 Dasgupta et al. 2007
64 Nicholls et al. 2007
65 ADB 2011, Dunn 2009
66 European Commission 2009
67 ADB 2011
68 ADB 2011
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các hộ gia đình và thường được sử dụng để cân bằng áp lực môi trường gây ảnh hưởng đến 

thu nhập của hộ gia đình69.

3.7. Tổng kết chương 

 BĐKH là một quá trình lâu dài khác biệt với sự biến động khí hậu ngắn hạn. 

 Có bằng chứng cho thấy quá trình BĐKH toàn cầu đang diễn ra như là hậu quả của 

phát thải khí nhà kính do con người gây ra. 

 Các kịch bản BĐKH đã được xây dựng cho Việt Nam để mô tả những thay đổi tiềm 

năng tương lai của mực nước biển, nhiệt độ và lượng mưa và chỉ ra rằng có khả năng 

gia tăng nguy cơ rủi ro từ các hiểm họa khí tượng thuỷ văn. 

 Tác động tổng thể đến các ngành như nông nghiệp và thủy sản là có thể lớn, và tình 

trạng dễ bị tổn thương trong cộng đồng có thể khác nhau phụ thuộc vào quy mô xã 

hội. 

 Tăng tỷ lệ di cư là một hậu quả tiềm tàng lâu dài choViệt Nam. 

3.8. Các câu hỏi thảo luận 

1. Quá trình khí quyển nào được cho là dẫn đến BĐKH? 

2. Các tác động của mực nước biển dâng đến các cộng đồng sống ở các vùng ven biển của 

Việt nam là gì? 

3. Bằng những cách nào mà BĐKH có thể ảnh hưởng đến rủi ro thiên tai ở Việt Nam? 

4. Chọn một ngành kinh tế. Ngành kinh tế này có khả năng bị ảnh hưởng như thế nào 

bởi BĐKH? 

5. Hãy nêu tình trạng di cư đang diễn ra hiện nay ở tỉnh của anh (chị)? BĐKH có làm tăng 

hay giảm vấn đề di cư? 

3.9. Phụ lục 

3.9.1. Phụ lục III.1: Hiện tượng El Nino dao động phương nam (ENSO) 

Trong điều kiện bình thường, các cơn gió mậu dịch (tên đặt cho cơn gió thường xuyên thổi về 

phía tây dọc theo đường xích đạo) đẩy các vùng nước ấm bề mặt về phía Đông Nam Á, nơi mà 

chúng tích tụ lại, bốc hơi và rơi xuống tạo thành những cơn mưa nhiệt đới. Trong khi đó, ở 

ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của châu Mỹ La Tinh, các vùng nước lạnh được đẩy lên 

từ dưới sâu đại dương, gây ra sự khô hạn dọc theo bờ biển của châu Mỹ La Tinh.  

Trong quá trình El Nino, các cơn gió mậu dịch bị suy yếu đi hoặc đổi chiều, và các vùng nước 

ấm bề mặt tại phía tây xích đạo bờ biển Thái Bình Dương di chuyển sang phía Đông. Điều này 

gây ra mưa và bão bất thường không theo mùa tại bờ biển Thái Bình Dương của châu Mỹ, 

trong khi đó lại gây ra hạn hán tại Đông Nam Á và phía tây biển Thái Bình Dương. Khi kết 

thúc hiện tượng El Nino, sự lưu thông không khí và hướng đi của các vùng nước biển bị đảo 

69 Adger 1999
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ngược. Nếu sự đảo ngược này lớn, nó tạo ra hiện tượng La Nina. Trong quá trình La Nina, các 

vùng nước ấm đi từ Châu Mỹ La Tinh đến phía tây và bị thay thế bởi các dòng nước lạnh bất 

thường, làm lạnh nhiệt độ bề mặt nước biển. Gió mậu dịch thổi về phía tây mạnh hơn bình 

thường và chu kỳ của lũ lụt và hạn hán thường đảo ngược. Mưa lớn xuất hiện ở phía tây Thái 

Bình Dương, phía nam và đông của châu Á, miền Bắc nước Úc và xa hơn về phía tây ở 

nam châu Phi.

La Nina

El Nino

3.9.2. Phụ lục III.2: Báo cáo đặc biệt về kịch bản phát thải 

Trong Báo cáo đặc biệt về các kịch bản phát thải khí nhà kính năm 2000, IPCC đã đưa ra 40 

kịch bản, phản ánh khá đa dạng khả năng phát thải khí nhà kính trong thế kỷ 21. Các kịch bản 

phát thải này được tổ hợp thành 4 kịch bản gốc là A1, A2, B1 và B2 với các đặc điểm chính 

sau:
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- Kịch bản gốc A1: Kinh tế thế giới 

phát triển nhanh; dân số thế giới tăng 

đạt đỉnh vào năm 2050 và sau đó giảm 

dần; truyền bá nhanh chóng và hiệu 

quả các công nghệ mới; thế giới có sự 

tương đồng về thu nhập và cách sống, 

có sự tương đồng giữa các khu vực, 

giao lưu mạnh mẽ về văn hoá và xã hội 

toàn cầu.  

Họ kịch bản A1 được chia thành 3 

nhóm dựa theo mức độ phát triển công 

nghệ:  

 A1FI: Tiếp tục sử dụng thái quá 

nhiên liệu hóa thạch (kịch bản 

phát thải cao);  

 A1B: Có sự cân bằng giữa các 

nguồn năng lượng (kịch bản phát thải trung bình);  

 A1T: Chú trọng đến việc sử dụng các nguồn năng lượng phi hoá thạch (kịch bản phát 

thải thấp). 

- Kịch bản gốc A2: Thế giới không đồng nhất, các quốc gia hoạt động độc lập, tự cung tự cấp; 

dân số tiếp tục tăng trong thế kỷ 21; kinh tế phát triển theo định hướng khu vực; thay đổi về 

công nghệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế tính theo đầu người chậm (kịch bản phát thải cao, 

tương ứng với A1FI). 

- Kịch bản gốc B1: Kinh tế phát triển nhanh giống như A1 nhưng có sự thay đổi nhanh chóng 

theo hướng kinh tế dịch vụ và thông tin; dân số tăng đạt đỉnh vào năm 2050 và sau đó giảm 

dần; giảm cường độ tiêu hao nguyên vật liệu, các công nghệ sạch và sử dụng hiệu quả tài 

nguyên được phát triển; chú trọng đến các giải pháp toàn cầu về ổn định kinh tế, xã hội và môi 

trường (kịch bản phát thải thấp tương tự như A1T).  

- Kịch bản gốc B2: Dân số tăng liên tục nhưng với tốc độ thấp hơn A2; chú trọng đến các giải 

pháp địa phương thay vì toàn cầu về ổn định kinh tế, xã hội và môi trường; mức độ phát triển 

kinh tế trung bình; thay đổi công nghệ chậm hơn và manh mún hơn so với B1 và A1 (kịch bản 

phát thải trung bình, được xếp cùng nhóm với A1B). 
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CHƯƠNG 4. GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI  
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4.1. Giới thiệu 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) là một cách tiếp cận tổng thể nhằm giảm nhẹ cơ hội mà 

hiểm họa sẽ tác động đến con người và xã hội và nâng cao năng lực để quản lý rủi ro. 

GNRRTT bao gồm việc nâng cao khả năng ứng phó và thích nghi với thiên tai trong việc thiết 

lập một quá trình bằng cách thực hiện các bước nhằm giảm thiểu hay thậm chí là ngăn ngừa 

các tác động của hiểm họa tiếp theo. Đây là hướng tiếp cận nhằm đưa ra các chiến lược, chính 

sách và thực tiễn và nhấn mạnh việc quản lý rủi ro thiên tai nên là một phần của sự phát triển, 

không phải là một hành động riêng biệt hoặc một hành động tức thì diến ra tại một thời điểm 

nào đó khi hiểm họa xảy ra.  

“GNRRTT thường được hiểu là việc xây dựng và áp dụng một cách rộng rãi các chính sách, chiến 

lược và kinh nghiệm thực tiễn nhằm giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro thiên tai trong toàn 

xã hội. Đây là một phương pháp tiếp cận hệ thống đối với việc xác định, đánh giá và giảm nhẹ rủi ro 

thiên ta . Nó nhằm giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương về mặt kinh tế xã hội đối với thiên tai cũng 

như đối phó với hiểm họa môi trường và các hiểm họa khác gây ra tình trạng dễ bị tổn thương đó. 

Đây là trách nhiệm của các cơ quan phát triển và cứu trợ và là một phần công việc không thể tách rời 

của các tổ chức đó, không phải là hoạt động kiêm nhiệm hay làm một lần” .
70

Do đó GNRRTT có phạm vi rộng và các sáng kiến GNRRTT có khả năng trong hầu hết các 

lĩnh vực phát triển và nhân đạo. 

4.2. Nội dung chính 

Kết thúc chương này, học viên cần nắm được: 

1. Nắm vững được các khái niệm về rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và khung 

hành động của GNRRTT. 

2. Xác định các thành phần khác nhau của tình trạng dễ bị tổn thương và những đóng góp 

của các thành phần này vào tác động của thảm họa; 

3. Hiểu được khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với thiên tai là gì và ‘xây dựng 

một cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi thiên tai’. 

4. Hiểu được tầm quan trọng của chương trình GNRRTT (và thích ứng biến đổi khí hậu) 

có xét đến khía cạnh văn hóa.  

4.3.  Rủi ro thiên tai là gì? 

Trong chương 1 đã đề cập đến khái niệm rủi ro thiên tai: là nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây 

ra về người, tài sản, công trình, môi trường sống, các hoạt động kinh tế, xã hội Qua đó 

chúng ta biết rằng các trận động đất, bão, mưa lớn, là các hiện tượng tự nhiên được gọi là các 

‘hiểm họa tự nhiên’. Ngoài hiểm họa, phải có ‘tình trạng dễ bị tổn thương’ trước các hiện 

tượng tự nhiên thì mới có thiên tai.  

Bên cạnh đó, định nghĩa về tình trạng dễ bị tổn thương là: những đặc điểm của một cộng 

đồng, hệ thống hoặc tài sản làm cho cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản đó dễ bị tác động có 

hại do hiểm họa tự nhiên gây ra. Vì thế, các đặc tính của một người hay một nhóm người và 

tình trạng của họ ảnh hưởng đến khả năng của họ để lường trước, đối phó, chống lại, thích 

70 Đặc điểm của cộng đồng an toàn trước thiên tai: Sách hướng dẫn, J. Twigg, 2007  
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ứng đối với hiểm hoạ và khôi phục các tác động sau hiểm họa.
71

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng 

đến tình trạng dễ bị tổn thương, bao gồm vị trí người dân sinh sống và làm việc, trong các 

kiểu nhà nào, mức độ thông tin, phòng tránh hiểm họa của họ ra sao, mức độ giầu nghèo hay 

sức khỏe của họ. Những yếu tố trên không liên quan đến tự nhiên, nhưng là các thuộc tính của 

xã hội. Ngoài ra, khả năng bị nguy hiểm của người dân trước hiểm họa là khác nhau tuỳ thuộc 

vào vị trí của họ trong xã hội (ảnh hưởng đến thu nhập của họ, cách họ sống và nơi họ ở), dù 

họ là nam hay nữ, sắc tộc nào, họ thuộc nhóm tuổi nào, có phải là người tàn tật hay không. 

Tình trạng dễ bị tổn thương thường bị trầm trọng hơn do hậu quả của đói nghèo, do đó giảm 

nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương cũng là vấn đề đối phó với đói nghèo trong xã hội. 

Nhìn chung, ‘rủi ro’ được khái niệm hoá như các tác động tiềm năng (tử vong, thương tích, 

thiệt hại tài sản, đổ vỡ, mất mát, v.v) có thể do hiểm họa gây ra. 

4.4.  Mô hình áp lực và giải tỏa thiên tai  

Một khung hành động có thể hữu ích cho việc QLRRTT là “Mô hình áp lực và giải tỏa” (cũng 

được biết đến là mô hình ‘hội tụ’ thiên tai72. Mô hình này cho thấy tình trạng dễ bị tổn thương 

(áp lực) bắt nguồn từ các quá trình kinh tế xã hội và chính trị cần phải được giải quyết (giải 

tỏa) nhằm GNRRTT.

Mô hình hội tụ thiên tai 

T

H

I

Ê

N

T

A

I

Mô hình hội tụ thiên tai cho thấy thiên tai chỉ xảy ra khi hai yếu tố hiểm họa và tình trạng dễ 

bị tổn thương cùng có. Như đã trình bày ở trên, một hiện tượng tự nhiên bản thân nó không 

phải là một thiên tai, mà chỉ đơn thuần là lũ, hạn, hay gió... Tương tự như vậy, dân cư có thể 

dễ bị tổn thương trong nhiều năm nhưng nếu không “xảy ra sự kiện” thì sẽ không có thiên tai. 

Chúng ta đã biết rằng tình trạng dễ bị tổn thương – áp lực – bắt nguồn từ các quá trình chính 

trị và kinh tế xã hội được hình thành và cần giải quyết – hay giải tỏa – nhằm GNRRTT. 

Những quá trình này có thể bao gồm việc loại trừ nghèo đói, giới tính, phân biệt tuổi tác, đối 

xử không công bằng trên cơ sở các yếu tố sắc tộc, tín ngưỡng. 

71 Wisner et al. 2005
72 Wisner et al. 2004

Tình trạng dễ 

bị tổn thương
Hiểm họa 

Xảy ra sự kiện 
(Sự kiện châm 

ngòi)

Tình thế nguy hiểm 
(Tình trạng không an toàn) 
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Mô hình giải tỏa thiên tai 

Hướng tới 

 tình huống  

được  

kiểm soát 

Kết quả sẽ là “tình thế an toàn” trái ngược với “tình thế nguy hiểm”, “cộng đồng có khả năng 

ứng phó và thích ứng ” trái ngược với “cộng đồng dễ bị tổn thương” và “sinh kế bền vững 

hơn” trái ngược với “sinh kế không bền vững”. 

4.5.  Nhận thức về tình trạng dễ bị tổn thương 

Khái niệm tình trạng dễ bị tổn thương đã được phát triển trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh 

các hiểm họa và thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương trước đây thường liên quan tới các tiêu 

chuẩn thiết kế vật lý và khả năng của các đối tượng vật lý như nhà cửa, cầu đường chống lại 

các lực vật lý. Dù cách giải thích này vẫn còn đúng song khái niệm về tình trạng dễ bị tổn 

thương đã được mở rộng và được bao gồm những đặc điểm của một cộng đồng, hệ thống 

hoặc tài sản khiến cho cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản đó dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố có 

hại từ hiểm họa tự nhiên. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố góp phần gây 

nên tình trạng dễ bị tổn thương ở năm phạm trù rộng: các yếu tố vật lý, các yếu tố xã hội, các 

yếu tố kinh tế, các yếu tố môi trường và các yếu tố quản lý nhà nước. 

4.5.1. Các yếu tố vật lý 

Tình trạng dễ bị tổn thương vật lý có thể bao gồm các khía cạnh công trình của các đối tượng, 

như vật liệu và thiết kế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng liên quan đến vị trí địa 

lý nếu điều này ảnh hưởng đến cơ hội đối mặt với nguy hiểm (khác với sinh kế có khả năng 

đối mặt nguy hiểm cần kể đến trong đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương). Sinh sống gần 

những nơi dễ bị ảnh hưởng hiểm họa cũng có thể là một yếu tố làm tăng nguy cơ rủi ro, chẳng 

hạn như sống gần bờ biển trong trường hợp hiểm họa là sóng thần hoặc sống gần một con 

sông trong trường hợp lũ lụt. 

4.5.2. Các yếu tố văn hóa – xã hội 

Các yếu tố văn hóa - xã hội ảnh hưởng tới sự giàu có của các cá nhân, gia đình và cộng đồng 

và các yếu tố này thường phản ánh việc tiếp cận khác nhau đối với các nguồn lực như đất đai, 

tiền và giáo dục. Các khía cạnh của tình trạng dễ bị tổn thương về văn hóa xã hội có thể cần 

xem xét bao gồm: 

Giảm nhẹ Điều kiện an toàn 

Các biện pháp để 
giảm nhẹ tác động 
của hiểm họa  

Đạt được điều kiện 

an tòan hơn 
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 Tiếp cận với thực phẩm và nước 

Tiếp cận với thực phẩm và nước đủ cả về số lượng và chất lượng được coi là một quyền cơ 

bản của con người73. Người nghèo bị hạn chế với khả năng tiếp cận với thực phẩm và nước, 

do đó thường đối mặt với rủi ro cao trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai. Suy dinh dưỡng 

làm giảm năng suất và tăng tính nhạy cảm đối với thương vong và bệnh tật. Những nguồn 

nước chưa được cải thiện có nhiều khả năng bị ô nhiễm hơn, gây bệnh tiêu chảy hoặc lan 

truyền các bệnh do nước, làm tăng khả năng bệnh tật và chi phí tốn kém. 

 Tình trạng sức khỏe và tiếp cận với chăm sóc sức khỏe 

Sức khỏe thể chất và tinh thần kém cũng góp phần gây nên tình trạng dễ bị tổn thương. Tình 

trạng dễ bị nhiễm bệnh, tiếp xúc thường xuyên với các bệnh truyền nhiễm, thiếu cơ chế bảo 

vệ và không có khả năng chăm sóc cho chính mình đều là những điều kiện cụ thể của tình 

trạng dễ bị tổn thương. Những người ốm, tàn tật là những người đặc biệt nhạy cảm khi có 

thiên tai xảy ra. Cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe không đầy đủ cũng có thể làm tăng tính 

nhạy cảm làm giảm khả năng đối phó của cộng đồng. 

 Trình độ học vấn và giáo dục 

Trình độ học vấn và giáo dục có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, 

ảnh hưởng tới các nhóm kỹ năng và các cơ hội. Những yếu tố này cũng giúp nhận thức được 

các hiểm họa, các cảnh báo hiểm họa và những cách để giảm thiểu các tác động. 

 Công bằng xã hội và cách ly khỏi xã hội 

Bản thân sự bất công và việc bị cách ly có thể biểu thị theo địa lý hoặc theo sự suy giảm của 

các cơ hội tiếp cận đối với thông tin, kinh tế và chính trị do giàu nghèo, sắc tộc, tuổi tác, giới 

tính và các yếu tố khác. Những nhóm bị cách ly có nhiều khả năng bị tác động nhiều hơn, ít 

có khả năng tiếp cận các nguồn lực cần thiết để đối phó, những đóng góp và mối bận tâm tiềm 

năng của họ thường có nhiều khả năng bị bỏ qua khiến cho việc giảm nhẹ, phòng ngừa, ứng 

phó và khôi phục ít hiệu quả hơn. 

 Độ tuổi 

Trẻ em và người già thường phải lệ thuộc vào người khác. Hơn nữa, cả hai nhóm người này 

đều có thể làm cộng đồng phải tốn nhiều chi phí nếu tỉ lệ giữa người phụ thuộc với “người trụ 

cột gia đình” là lớn. 

 Những khía cạnh văn hóa 

Văn hóa có thể ảnh hưởng tới tình trạng dễ bị tổn thương. Các hệ thống tín ngưỡng coi việc 

gặp rủi ro thiên tai như là số phận có thể là một chỉ số về tình trạng dễ bị tổn thương. Những 

quan điểm như vậy có thể là một thách thức khi cố gắng hướng tới một văn hóa giảm nhẹ và 

phòng ngừa thiên tai. Ngôn ngữ cũng có thể là một rào cản. Tuy nhiên, các hệ thống tri thức 

truyền thống và địa phương cũng có thể có các lựa chọn chưa được khai thác sử dụng cho việc 

GNRRTT.

73
UN 1948; UN 1999; and UN 2002
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4.5.3. Các yếu tố kinh tế 

Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến tình trạng dễ bị tổn thương của các hộ gia đình, cộng đồng 

và quốc gia trước sự tác động của thiên tai. Đói nghèo thường liên quan đến các yếu tố vật lý, 

văn hoá - xã hội và môi trường và có thể tác động tới cả việc tiếp cận nguồn lực và khả năng 

gặp nguy hiểm. Trong thực tế, đói nghèo đôi khi được mô tả dưới dạng thiếu tiếp cận tới các 

nguồn lực quan trọng.  

Các yếu tố kinh tế làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp quốc gia bao gồm thiếu nguồn 

lực tập thể để cung cấp các dịch vụ cơ bản và chất lượng cuộc sống, thiếu sự đa dạng kinh tế 

để giúp vượt qua khủng hoảng hay việc cung cấp dễ dàng bị cản trở. Nợ nần có thể tạo thêm 

gánh nặng. Rủi ro thiên tai sẽ tăng lên nếu tiền bạc và nguồn lực tạo ra không thể được tái đầu 

tư để giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và tăng việc tiếp cận đối với năng lực của hệ 

thống như mạng lưới truyền thông, y tế, hệ thống tài chính, các công trình cung cấp nước, vệ 

sinh và giao thông vận tải. 

4.5.4. Các yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính nhạy cảm của các quốc gia và cộng 

đồng chịu tác động. Ví dụ, phá rừng là chỉ số thường được sử dụng đối với tình trạng dễ bị tổn 

thương của môi trường; nó làm giảm môi trường sống, thảm phủ, nhiên liệu sẵn có và có thể 

dẫn đến việc gia tăng khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. 

Các quốc gia, cộng đồng và các hộ gia đình phụ thuộc vào môi trường để tồn tại và phát triển 

văn hóa, kinh tế - xã hội. Tình trạng thiếu nước và suy thoái đất có thể trở nên trầm trọng do 

các hoạt động của con người và có thể làm giảm đi việc tiếp cận với nước sạch và đe dọa an 

ninh lương thực. Ô nhiễm cũng làm giảm việc tiếp cận nước và không khí sạch và làm tăng 
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khả năng mắc bệnh tật. Ngoài ra, suy thoái môi trường, mất đa dạng sinh học, cạn kiệt nguồn 

tài nguyên có thể đẩy các sinh kế, nền kinh tế vào tình trạng lâm nguy, và hạn chế các phương 

án thích nghi với các hoàn cảnh thay đổi. 

4.5.5. Quản lý nhà nước  

Khi nói đến những biến động trong khả năng và tình trạng dễ bị tổn thương, quản lý nhà nước 

rất quan trọng. Vấn đề tham nhũng, việc tiếp cận bình đẳng, chính sách, việc thực thi pháp 

luật, an ninh và ổn định đều ảnh hưởng tới việc phân bổ các nguồn lực cần thiết đối với  phúc 

lợi trước, trong và sau thiên tai. Các ảnh hưởng quản lý nhà nước đến các yếu tố khác làm 

tăng hoặc giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương. Những ảnh hưởng đó cũng trực tiếp quyết 

định tình trạng dễ bị tổn thương, thông qua việc xây dựng và thực hiện các chính sách và kinh 

nghiệm thực tế về QLRRTT. 

4.6. Sự tiến triển của tình trạng dễ bị tổn thương  

Khung hành động này do Wisner và các tác giả khác phát triển năm 2004, được gọi là “tiến 

triển của tình trạng dễ bị tổn thương”, được xây dựng trên cơ sở mô hình hội tụ thiên tai. 

Khung hành động này giúp những người thực hiện QLRRTT và GNRRTT có thể phân tích 

các nguyên nhân gây ra tình trạng dễ bị tổn thương khác nhau và tìm ra được các biện pháp 

giảm thiểu:  

Qua quá trình phân tích tiến triển của tình trạng dễ bị tổn thương, các nguyên nhân gây ra 

thiên tai có thể được biểu lộ ở các lớp khác nhau. Ở đây các tình thế nguy hiểm có thể nhận 

thấy tương đối dễ dàng. Các yếu tố không rõ ràng là “áp lực động ” dẫn đến tình thế không an 

Tiến triển của tình trạng dễ bị tổn thương
1 2 3

Môi trường vật lý
Các vùng nguy
hiểm 
Các tòa nhà và cơ 
sở hạ tầng không 
được bảo vệ 

Kinh tế địa 
phương 
Sinh kế có rủi ro 
Mức thu nhập thấp

Quan hệ xã hội 
Các nhóm đặc biệt
có rủi ro  
Thiếu cơ quan địa 
phương 
Các cơ quan, hoạt
động công  
Thiếu phòng ngừa
thiên tai
Sự lan tràn dịch 
bệnh 

THIÊN TAI CÁC HIỂM HỌA 
NGUYÊN NHÂN CĂN BẢN      ÁP LỰC TÌNH THẾ NGUY HIỂM

Hạn chế
việc tiếp 
cận  
Năng 
lượng 
Công trình
xây dựng 
Tài nguyên

Hệ tư 
tưởng  
Hệ thống 
chính trị 
Hệ thống 
kinh tế 

Rủi ro thiên tai

=

Hiểm họa x

Tình trạng dễ 

tổn thương

Thiếu
Cơ quan địa 
phương 
Đào tạo 
Các kỹ năng phù 
hợp 
Đầu tư địa 
phương 
Thị trường địa 
phương 
Các chuẩn mực 
đạo đức trong 
cuộc sống chung 

Các vấn đề vĩ mô
Gia tăng dân số 
nhanh chóng
Đô thị hóa nhanh 
chóng
Kế hoạch trả nợ 
Phá rừng 
Giảm hiệu suất đất

Động đất 
Gió lớn 
(dông/
bão)
Ngập lụt 
Lở đất 
Hạn hán 
Vi rút và côn
trùng lây
bệnh 

Sửa đổi từ Wisner và nnk, 2004 
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toàn. Các nguyên nhân của các áp lực động có tính chiến lược hơn, ở quy mô rộng lớn hơn và 

ăn sâu vào lịch sử và văn hóa và do đó khó có thể xác định và khắc phục hơn. 

Rõ ràng là tình trạng dễ bị tổn thương sẽ được loại trừ chỉ khi những nguyên nhân căn bản 

được làm rõ. Tuy nhiên, các nguyên nhân căn bản rất khó giải quyết, trong khi đó chúng ta có 

thể thực hiện được các hoạt động ở các lớp khác một cách dễ dàng hơn nhằm giảm thiểu tình 

trạng dễ bị tổn thương. 

Giải quyết vấn đề chỉ ở một cấp đối với QLRRTT và GNRRTT và phát triển đội ngũ sẽ 

không hiệu quả; cần phải đồng thời giải quyết vấn đề này ở mọi cấp. 

Tiến triển tình trạng dễ bị tổn thương về giới 

Dự án Oxfam ở Việt Nam 74 đã đề xuất một phiên bản tiến triển tình trạng dễ bị tổn thương về 

giới, cách tiếp cận này cần được đẩy mạnh trong các hoạt động QLRRTT bởi chính phủ và 

các tổ chức phi chính phủ quốc tế.  

Nguồn: Vu, Smythe and nnk 2011 

Bảng sau đây cung cấp một số ví dụ về các tác động của hiểm họa diễn ra đột ngột và hiểm 

họa diễn ra chậm và những tác động cụ thể đối với phụ nữ. 

74
Vu, Smythe and nnk 2011
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Bảng 6: Sự khác biệt dựa trên giới về thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương: tác động 

đối với phụ nữ    

Sửa đổi từ “Giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai” Chương trình đào tạo của Oxfam, tháng 7 năm 

2011

Điều kiện/ hoàn 

cảnh 

Những tác động cụ thể đối 

với phụ nữ 

Ví dụ 

Tác động trực tiếp 

của hiểm họa diễn 

ra đột ngột (lũ, lũ 

quét, bão, sạt lở 

đất...) 

 Phụ nữ có nguy cơ cao hơn bị 

thương và thiệt mạng do hạn chế 

xã hội và vai trò giới  

 Bơi lội là kỹ năng mà phụ nữ 

không được khuyến khích học   

 Ở một số nơi, trang phục của 

phụ nữ hạn chế khả năng đi lại 

của họ  

 Ở một số khu vực/ văn hóa, phụ 

nữ không thể ứng phó với cảnh 

báo hoặc không ra khỏi nhà nếu 

không có nam giới đi cùng  

 Thiệt hại cây trồng và vật nuôi 

(thiệt hại trực tiếp đối với an 

ninh lương thực gia đình)  

 Phụ nữ thường xuyên than phiền 

các triệu chứng căng thẳng sau 

thiên tai

 Trên toàn thế giới, thống 

kê từ các thiên tai 

trong quá khứ cho thấy 

rằng phụ nữ chết vì thiên 

tai nhiều hơn nam giới . 

 Do lũ lụt, phụ nữ cho biết 

họ đã bị mất vật nuôi, tài 

sản gia đình và đất đai hoặc 

không thể tiếp tục việc đồng 

áng.

Tác động trực tiếp 

của hiểm họa diễn 

ra chậm (hạn hán, 

lũ, sa mạc hóa, phá 

rừng, suy thóai đất 

…).

 Gia tăng khối lượng công việc 

trong việc thu thập, dự trữ, bảo 

vệ và phân phát nước cho hộ gia 

đình – thường là công việc do 

phụ nữ đảm nhận hoàn toàn  

  Bệnh phụ khoa có thể tăng 

trong giai đoạn lũ lụt hoặc hạn 

hán kéo dài

 Tăng khối lượng công việc gia 

đình để đảm bảo an toàn lương 

thực 

 Tăng số lượng phụ nữ đứng đầu 

hộ gia đình do sự di cư của nam 

giới 

 Khả năng phụ nữ thu thập thực 

phẩm, thức ăn cho gia súc, gỗ, 

và cây thuốc bị giảm  

 Khi tình trạng hạn hán diễn 

biến xấu hơn, nữ phải đi bộ 

xa hơn nữa để tìm kiếm 

nguồn nước 

 Đất nông nghiệp bị mất do 

xói mòn/ hạn hán hoặc sa 

mạc hóa. Kết quả là, những 

người trẻ tuổi và nam giới 

phải di chuyển đến thành 

phố để kiếm việc, bỏ lại phụ 

nữ trông coi gia đình 

 Nhiều phụ nữ hơn nam giới 

phụ thuộc vào các sản phẩm 

của rừng để duy trì hộ gia 

đình. Một tỷ lệ lớn dân cư 

nông thôn phụ thuộc vào y 

học cổ truyền để chăm sóc 
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sức khỏe của họ. Phụ nữ 

thường có kiến thức sâu hơn 

về các loại cây thuốc chữa 

bệnh hơn là nam giới. 

4.7.  Mục đích việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

Chương 1 đã nêu ra định nghĩa của GNRRTT: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là giảm thiểu hoặc 

hạn chế các tác động có hại của thiên tai. .

Mục đích của GNRRTT là giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương của con người và nâng cao 

năng lực của họ để có thể đối phó và trụ vững tốt hơn trước các hiểm họa, từ đó đảm bảo sức 

khỏe, an toàn, sinh kế và của cải của người dân được bảo vệ. Việc GNRRTT tốt cũng cần tiếp 

tục sau khi thiên tai xảy ra, xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi đối với các 

hiểm họa trong tương lai. 75 Như sẽ được nhấn mạnh trong Chương 8, việc đảm bảo  biến 

đổi khí hậu trong tương lai được tính đến trong quá trình GNRRTT và GNRRTT, TƯBĐKH 

được tích hợp với nhau là rất quan trọng. 

Các điều kiện tiên quyết đối với GNRRTT bao gồm sự hiểu biết rõ ràng về đặc trưng văn hóa 

và tổ chức từng nhóm người dân cũng như các ứng xử và mối tương tác của họ với môi 

trường vật lý và tự nhiên. Ngoài ra, việc huy động của các tổ chức phi chính phủ và sự tham 

gia của các cộng đồng địa phương là cần thiết cho sự thành công của GNRRTT.  

4.8. Khung hành động GNRRTT  

Trong chương 2, đã đề cập chi tiết đến Khung hành động Hyogo 2005 – 2015: “Nâng cao khả 

năng ứng phó, phục hồi và thích nghi của các Quốc gia và cộng đồng đối với thiên tai”.

Khung hành động Hyogo được coi là một kế hoạch toàn cầu đối với những nỗ lực GNRRTT 

trong thập niên tiếp theo. Mục tiêu Khung hành động là đến năm 2015 giảm nhẹ đáng kể 

những thiệt hại do thiên tai về người, tài sản xã hội, kinh tế và môi trường, của quốc gia và 

cộng đồng. 

Như chúng ta sẽ thấy trong chương 7 về QLRRTT dựa vào cộng đồng, sự tham gia của địa 

phương là rất quan trọng đối với việc giảm nhẹ hậu quả rủi ro thiên tai. Tất cả các chương 

trình GNRRTT phải xét đến các khía cạnh văn hóa, di sản và lịch sử địa phương, kiến thức 

bản địa, các hiểm họa ảnh hưởng đến vùng lân cận, năng lực của các cơ quan chính quyền địa 

phương và người dân cũng như các ưu tiên của địa phương đối với phát triển xã hội và môi 

trường. 

GNRRTT nhằm đạt được giảm nhẹ bền vững, giảm nhẹ lâu dài và hiệu quả, làm cho các hộ 

gia đình và cộng đồng an toàn và khỏe mạnh hơn, sinh kế hiệu quả, đa dạng hơn và bảo vệ tốt 

hơn tài sản văn hóa và di sản.  

Một cách đơn giản hóa – và theo khung hành động GNRRTT lần đầu tiên được Liên hiệp 

quốc (UNISDR 2002) đưa ra đối với GNRRTT – GNRRTT bao gồm các biện pháp can thiệp 

ưu tiên như sau: 

75
White et al. 2004
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 Đánh giá rủi ro và nhận thức về rủi ro bao gồm phân tích hiểm họa và phân tính tình 

trạng dễ bị tổn thương/năng lực ứng phó với hiểm họa. 

 Giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương, tập trung vào việc hỗ trợ các nhóm rủi ro cao bao 

gồm phụ nữ có thai và cho con bú, hộ gia đình đơn thân, trẻ em dưới 5 tuổi, người già và 

người bệnh. 

 Nâng cao năng lực để người dân địa phương có thể quản lý tốt hơn rủi ro đối với họ, xây 

dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân họ. 

 Mở mang kiến thức bao gồm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và truyền thông. 

 Cam kết công chúng và khung thế chế bao gồm tổ chức, chính sách, pháp luật và hoạt 

động cộng đồng. 

 Áp dụng các biện pháp bao gồm các biện pháp quản lý môi trường, quy hoạch đô thị và 

sử dụng đất; các biện pháp bảo vệ các công trình quan trọng; áp dụng khoa học và công 

nghệ, liên kết và hợp tác, và áp dụng công cụ tài chính. 

 Các hệ thống cảnh báo sớm bao gồm dự báo, truyền tin cảnh báo, biện pháp phòng ngừa 

và năng lực đối phó. 

4.9.  Các biện pháp GNRRTT và nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi và thích 

nghi ở cấp địa phương 

Không có một tổ chức nào có thể giải quyết được mọi khía cạnh của GNRRTT. Thiên tai là 

vấn đề phức tạp đòi hỏi việc ứng phó tập thể từ các nhóm người có kỷ cương và có tổ chức 

khác nhau – quan hệ đối tác là rất cần thiết. Đây là một điều rất quan trọng khi xem xét đến 

các đặc tính của ‘khả năng ứng phó, phục hồi và thích ứng của cộng đồng đối với thiên tai’

(xem phần dưới), bởi vì các tổ chức riêng rẽ sẽ phải quyết định những nỗ lực của họ tập trung 

vào đâu và làm thế nào để làm việc với các đối tác nhằm đảm bảo rằng các khía cạnh quan 

trọng khác của khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi không bị bỏ sót. 76

Vì vậy, Chính phủ, trong mối quan hệ đối tác với các tổ chức khác, có vai trò quan trọng 

trong việc giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhận thức được các biện pháp và hoạt 

76
Twigg 2007
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động giảm nhẹ rủi ro cần được thực hiện và được thực hiện tốt nhất khi có sự đồng thuận khả 

thi và hợp lý. Thông qua công tác lập kế hoạch QLRRTT, chúng ta nên hướng tới việc xây 

dựng một “văn hóa an toàn” trong đó tất cả các thành viên của cộng đồng nhận thức được các 

hiểm họa họ phải đối mặt, biết cách bảo vệ bản thân họ và sẽ hỗ trợ những nỗ lực bảo vệ 

người khác. 

Bất cứ nơi nào có thể, việc áp dụng các biện pháp GNRRTT nên được xác định thông qua một 

quá trình đánh giá có sự tham gia, nơi người dân địa phương được tham gia hoàn toàn trong 

quá trình ra quyết định. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của họ. Đối 

với chỉnh phủ,. quan hệ đối tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Phụ nữ hay các tổ chức 

quần chúng khác, các tổ chức phi chính phủ quốc tế sẽ tập trung vào những cộng đồng rủi ro 

cao ở các tỉnh bị nhiều thiên tai nhất. 

Các biện pháp nhằm giảm nhẹ sức ép bao gồm các hoạt động ứng phó như hệ thống cảnh báo 

sớm và sơ tán nhưng cũng là các hoạt động phát triển cơ bản, bao gồm: quản lý nhà nước tốt 

và hiệu quả trong hành chính công, hỗ trợ các sinh kế bền vững, các hoạt động tạo thu nhập 

và hỗ trợ thị trường đối với các sản phẩm, bảo vệ môi trường, quy hoạch và quản lý sử dụng 

đất. 

Khung ‘Tiến triển của tình trạng dễ bị tổn thương’ giúp chúng ta hiểu rằng để tiến tới sự an 

toàn, các nguyên nhân cơ bản của tình trạng dễ bị tổn thương phải được quan tâm giải quyết. 

Ngược với điều này - khung ‘tiến triển theo hướng an toàn’ - giúp xác định các biện pháp 

GNRRTT một cách toàn diện hơn. Nhiều tổ chức sử dụng các khung này cho việc phân tích 

tình hình trong đánh giá rủi ro và đưa ra những hướng dẫn các cách tiếp cận trên diện rộng đối 

với GNRRTT. Khung ‘tiến triển theo hướng an toàn’ giúp cho việc định ra các biện pháp 

giảm nhẹ rủi ro có thể xảy ra. Dưới đây là một minh hoạ về phiên bản khung có xét đến vấn 

đề giới gần đây được chức Oxfam Anh ở Đông Á xây dựng: 
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Chỉnh sửa từ: Wisner et al, 2004; Vu, Smyth, et al. Oxfam GB, 2011

Các hoạt động có thể được thực hiện để giải quyết nguyên nhân căn bản, giảm nhẹ áp lực 

động thái, đạt tới các điều kiện an toàn hơn và giảm nhẹ tác động tiềm năng của các mối hiểm 

họa. Ví dụ, giải quyết nguyên nhân căn bản có thể bao gồm: tăng cường sự tiếp cận và kiểm 

soát của các nhóm dễ bị tổn thương với các nguồn lực và cơ cấu quyền lực. Điều này thường 

đạt được thông qua tuyên truyền vận động cho sự thay đổi và cải cách trong các hệ thống lập 

pháp, kinh tế xã hội và chính trị. Việc tuân thủ pháp luật, công bằng trong tiếp cận các dịch 

vụ, công bằng trong quan hệ giới tính, là tất cả các biện pháp thuộc loại này. 

Hành động để giảm nhẹ áp lực động có thể bao gồm đào tạo cụ thể, phát triển thị trường địa 

phương, giảm bớt mức độ tham nhũng thông qua việc tái trồng rừng, quy hoạch đô thị một 

cách cẩn thận và các chương trình dân số. 

Để đạt tới các điều kiện an toàn hơn cần giải quyết việc bảo vệ môi trường nơi người dân sinh 

sống (thông qua quy chuẩn xây dựng, vị trí an toàn hơn cho cơ sở hạ tầng quan trọng), việc đa 

dạng hóa và phát triển các cơ hội sinh kế ổn định, cũng như các dịch vụ công đối với cảnh báo 

sớm (ví dụ như hệ thống loa ở các làng xã). 

Bảng sau đây minh họa thêm một số ví dụ của những sự can thiệp giảm nhẹ rủi ro, có thể 

được thực hiện: 
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Các biện pháp nhằm đạt tới các điều 

kiện an toàn 

Các biện pháp giảm 

nhẹ áp lực  

Các biện pháp giải 

quyết các nguyên nhân 

căn bản 

 Đánh giá rủi ro cộng đồng 

 Lập kế hoạch GNRRTT 

 Hình thành và tăng cường tổ chức 

ứng phó thiên tai 

 Nâng cao nhận thức công cộng 

 Đào tạo phòng ngừa thiên tai 

 Tổ chức diễn tập và huấn luyện sơ 

tán dân

 Tổ chức cộng đồng 

 Đa dạng hóa các nguồn sinh kế  

 Củng cố các nguồn lực sinh kế hiện 

có

 Tăng cường các chiến lược đối phó 

 Duy tu nhà cửa và các cơ sở cộng 

đồng 

 Đào tạo các nhân viên y tế cộng 

đồng 

 Bố trí lực lượng ứng phó khẩn cấp 

kịp thời và hiệu quả

 Hệ thống cảnh báo lụt bão sớm 

  Trồng cây chắn gió 

  Bảo tồn nguồn nước cho mùa khô 

  Tăng cường sức chịu đựng các tòa 

nhà

  Các công trình kỹ thuật quy 

mô lớn như đê

 Kinh nghiệm thực tế 

về nông nghiệp bền 

vững  

 Trồng cây 

 Quản lý sử dụng đất 

 Các dịch vụ y tế 

cộng đồng 

 Tuyên truyền, quảng 

bá chung

 Mở các lớp nghiệp 

vụ 

 Các chiến dịch vận 

động địa phương 

 Đàm phán cộng đồng 

 Xây dựng mạng lưới 

và hợp tác giữa 

chính phủ với các tổ 

chức phi chính phủ 

 tuyên truyền về các 

vấn đề quốc gia (ví

dụ: thay đổi chính 

sách có lợi cho 

người dân dễ bị tổn 

thương; thúc đẩy 

phương pháp tiếp 

cận dân chủ và sự 

tham gia, vv)

4.9.1. Xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi 

Cộng đồng theo nghĩa thông thường được định nghĩa là những nhóm người sống trong cùng 

một khu vực hoặc có cùng loại rủi ro. Họ chia sẻ lợi ích, các giá trị, hoạt động và công trình 

xây dựng chung. Tuy nhiên, cộng đồng rất phức tạp và họ thường không thống nhất. Sẽ có sự 

khác biệt trong sự giàu có, địa vị xã hội, hoạt động lao động, quan hệ giới tính và sắc tộc. 

Cộng đồng cũng không tồn tại trong sự phân lập. Mức độ khả năng ứng phó, phục hồi và 

thích nghi của cộng đồng cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực bên ngoài cộng đồng (Twigg 2007).

Trong khi định nghĩa ‘khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi’ có thể bị nhầm lẫn, sẽ hữu 

ích hơn khi dùng các khái niệm rộng và các đặc trưng hiểu theo cách phổ thông. Sử dụng 
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phương pháp này, khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi của cộng đồng có thể được hiểu 

là khả năng để: 

 Giảm bớt áp lực và sức mạnh phá hoại thông qua khả năng kháng lại và thích ứng  

 Quản lý, bảo trì các chức năng và công trình cụ thể khi thiên tai xảy ra 

 Khôi phục hoặc ‘phục hồi trở lại’ sau khi thiên tai xảy ra (Twigg 2007). 

Khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi

Khả năng của một hệ thống, cộng đồng, xã hội trong vùng hiểm họa để chống đỡ, 

chịu đựng, thích nghi và phục hồi các tác động của hiểm họa một cách kịp thời và 

hiệu quả, bao gồm bảo tồn và khôi phục các công trình và chức năng cơ bản, thiết 

yếu77.

Tập trung vào khả năng phục hồi có nghĩa là tập trung nhiều hơn vào những gì cộng đồng có 

thể làm cho chính mình và làm thế nào để tăng cường năng lực của họ, thay vì tập trung vào 

tình trạng dễ bị tổn thương của họ đối với thiên tai hoặc các nhu cầu của họ trong trường hợp 

khẩn cấp. 

Các thuật ngữ ‘khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi’ và ‘tình trạng dễ bị tổn thương’ là 

hai mặt của một vấn đề, nhưng cả hai đều là những thuật ngữ tương đối. Giống như ‘tình 

trạng dễ bị tổn thương’, khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi rất phức tạp và đa diện. Các 

đặc điểm hoặc các lớp khác nhau của khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi là cần thiết để 

giải quyết các loại và mức độ áp lực khác nhau. 'Cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và 

thích nghi với thiên tai' là lý tưởng. Không có cộng đồng nào có thể hoàn toàn an toàn trong 

tự nhiên và các mối hiểm họa khác. Sẽ rất hữu ích khi tư duy về một cộng đồng có khả năng 

ứng phó, phục hồi và thích nghi với thiên tai là ‘cộng đồng có thể an toàn nhất mà với kiến 

thức của chúng ta có thể thiết kế và xây dựng trong bối cảnh hiểm họa tự nhiên", giảm thiểu 

tình trạng dễ bị tổn thương bằng cách áp dụng tối đa các biện pháp GNRRTT. Do đó 

GNRRTT bao gồm việc thực hiện tập hợp các hành động, hoặc các quá trình, để đạt được khả 

năng ứng phó, phục hồi và thích nghi. 78

4.9.2. Phương pháp tiếp cận có xét đến khía cạnh văn hóa 

Chính sách, chiến lược, kế hoạch GNRRTT (cũng như TƯBĐKH) và việc thực hiện các 

chương trình, dự án nên đảm bảo áp dụng phương pháp tiếp cận có xét đến khía cạnh văn hóa. 

Văn hóa 

Một tập hợp các về các giá trị tinh thần, vật chất, trí tuệ và các cảm xúc của xã hội hoặc một 

nhóm người trong xã hội. Văn hóa có thể được biểu hiện thông qua nhiều hình 

thức khác nhau nhưng không bị giới hạn như: xây dựng và kiến trúc, truyền thống ăn 

nói, nghệ thuật biểu diễn, tập quán xã hội, ngôn ngữ, tôn giáo, tập quán gia đình, hệ thống ra 

quyết định. 

77 Khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi nghĩa là khả năng “đàn hồi” hay “hồi phục” sau một cú sốc. Khả 

năng ứng phó, phục hồi và thích nghi của một cộng đồng đối với các hiện tượng hiểm họa tiềm năng được xác 

định bởi mức độ mà cộng đồng đó có nguồn lực cần thiết và khả năng tự tổ chức trước và trong khi cần,

UNISDR, 2009.

78 Twigg 2007
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Văn hóa đề cập đến bối cảnh trong đó mọi người sống và làm việc. Phương pháp tiếp cận có 

xét đến khía cạnh văn hóa là một quá trình thu hút người dân và cộng đồng. Những người làm 

việc liên quan đến lĩnh vực GNRRTT và TƯBĐKH cần hướng tới việc áp dụng phương pháp 

tiếp cận có xét đến khía cạnh văn hóa nhằm: 

 Hiểu biết trong bối cảnh văn hóa rộng hơn với các quan điểm đa dạng về văn hóa: có 

nghĩa là không tập trung vào văn hoá truyền thống, là một thành phần của một nền văn 

hóa. Tìm hiểu vấn đề trong bối cảnh rộng lớn hơn là quan trọng bởi tính đến các 

nguyên nhân gây ra vấn đề. Việc xem xét các quan điểm văn hóa đa dạng là qua trọng 

để đảm bảo rằng chương trình sẽ không bị phản đối khi áp dụng một giải pháp chung. 

 Đảm bảo truy cập và sự tham gia phù hợp với văn hóa trong GNRRTT và 

TƯBĐKH là một quá trình khuyến khích người dân và cộng đồng tham gia bằng cách 

tìm hiểu những gì con người tin tưởng và suy nghĩ và những gì có ý nghĩa đối với họ, 

và áp dụng những kiến thức đó (ví dụ như kiến thức bản địa về các dấu hiệu thời 

tiết sắp xảy ra). Vì vậy, cách tiếp cận này có hiệu quả trong việc giải quyết các hạn chế 

của các thói quen có hại trong việc giới hạn sự truy cập và tham gia của các 

nhóm khác nhau, đặc biệt là những nhóm người thiểu số. 

 Tăng cường các giá trị văn hóa tích cực: phương pháp tiếp cận này không 

nên được hiểu rằng nó chỉ giải quyết được các nhược điểm của các thói quen có hại, 

mà đúng hơn nó cũng là một quá trình củng cố các giá trị văn hóa có tác dụng làm 

thúc đẩy những thay đổi tích cực. Những giá trị tích cực khi được tăng cường sẽ góp 

phần vào việc thực hiện các quyền con người và phát triển bền vững. 

Xem Phụ lục IV.1 để biết thêm chi tiết về các bước có thể được thực hiện để đảm bảo 

rằng các chương trình GNRRTT là có tính đến khía cạnh văn hóa. 

4.10. Tổng kết chương 

 Khung hành động Hyogo 2005-2015: "Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi và 

thích nghi của Quốc gia và cộng đồng trước thiên tai” giới thiệu 5 lĩnh vực ưu tiên cho 

việc GNRRTT được cam kết bởi chính phủ Việt Nam cũng như được sự ửng hộ của 

các tổ chức phi chính phủ khu vực và quốc tế.  

 Các thành phần của GNRRTT được chi tiết hóa trong khuôn khổ GNRRTT của 

UNISDR (2002).

 Tình trạng dễ bị tổn thương là một yếu tố phức tạp do nhiều nguyên nhân tạo 

thành.

 Các điều kiện không an toàn thường chỉ là những dấu hiệu dễ thấy nhất của tình 

trạng dễ bị tổn thương. 

 Để giảm rủi ro của thiên tai, cần phải kiểm tra và chú trọng giải quyết những 

nguyên nhân gốc rễ và áp lực động gây ra những điều kiện không an toàn. 

 Đưa ra khái niệm khả năng ứng phó phục hồi và thích nghi và xây dựng cộng đồng 

có khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi.

  Cung cấp bản phác thảo để giúp đảm bảo rằng các chương trình GNRRTT có xét đến 

khía cạnh văn hóa.
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4.11. Câu hỏi thảo luận 

1. Những yếu tố nào có thể làm cho một cá nhân hay cộng đồng dễ bị ảnh hưởng do tác 

động của thiên tai? 

2. Những yếu tố hay điều kiện môi trường nào làm tăng hay giảm tình trạng dễ bị tổn 

thương đối với cộng đồng của bạn?  

3. Những loại thiệt hại quan trọng nào cần phải xem xét? Tại sao? 

4. Nếu xảy ra thiên tai , ai hoặc cái gì sẽ bị ảnh hưởng? Mức độ ảnh hưởng như thế nào?  

5. Một cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi cần được xây dựng như 

thế nào? 

6. Xác định thế mạnh và khả năng của địa phương có thể giảm nhẹ rủi ro cho làng, xã 

của anh (chị)? 

4.12. Phụ lục 

Phụ lục IV.1: Áp dụng các phương pháp có tính đến khía cạnh văn hóa vào 

các chương trình  

Bước 1: Phân tích tình huống 

 Hiểu biết trong bối cảnh rộng lớn hơn 

Các khuôn khổ chính trị và pháp luật có liên quan đến văn hóa trong bối cảnh chương 

trình này là gì?

Thực tế kinh tế, xã hội và văn hóa trong bối cảnh chương trình là gì? 

 Sự truy cập và tham gia có tính đến khía cạnh văn hóa

Các vấn đề kinh tế - xã hội chính có liên quan đến chương trình là gì? 

Làm thế nào để những vấn đề này có tính đến các đặc điểm văn hoá (dân tộc, tuổi tác, 

giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn ngữ, định hướng tình dục…)? 

  Tăng cường các giá trị văn hóa tích cực

Các hình thức văn hóa địa phương có được xem xét thích hợp? 

Bước 2: Thiết kế và quy hoạch chương trình  

 Hiểu biết trong bối cảnh rộng lớn hơn 

Các giả định văn hóa đằng sau việc thiết kế chương trình là gì? 

Các chỉ tiêu, thực hành và niềm tin giữa các nhóm liên quan và các nhóm phụ khác 

nhau mà có thể gât ảnh hưởng đến chương trình là gì? 

 Sự truy cập và tham gia có tính đến khía cạnh văn hóa

Các rào cản hiện tại và tiềm tàng đối với những nhân vật chính tham gia đầy đủ trong 

việc thiết kế chương trình là gì? 

Các đối tác chiến lược có thể tham gia vào việc thực hiện chương trình là ai? 

Người có quyền lực ở địa phương có khả năng kiểm soát truy cập và tham gia vào 

chương trình là ai? 
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  Tăng cường các giá trị văn hóa tích cực

Làm thế nào để nguồn tài nguyên văn hóa có thể được sử dụng để khuyến khích 

cho sự thay đổi tích cực và phát triển bền vững? 

Bước 3: Thực hiện chương trình 

 Hiểu biết trong bối cảnh rộng lớn hơn 

Làm thế nào để chương trình có tính đến quá trình văn hóa cụ thể, cơ 

chế và diễn đàn có liên quan để trao đổi quan điểm vàn ngăn ngừa căng thẳng? 

 Sự truy cập và tham gia có tính đến khía cạnh văn hóa

Làm thế nào để các chương trình bao gồm một phạm vi rộng lớn của các bên liên 

quan từ các nền tảng khác nhau (dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới 

tính, nhóm xã hội, vv)? 

  Tăng cường các giá trị văn hóa tích cực

Làm thế nào để chương trình đóng góp vào việc bảo vệ và thúc đẩy đa dạng văn hóa?

Bước 4: Giám sát và đánh giá chương trình 

 Hiểu biết trong bối cảnh rộng lớn hơn 

Đến mức độ nào thì chương trình đảm bảo rằng quá trình thực hiện có tính đến khía 

cạnh văn hóa? 

 Sự tiếp cận và tham gia có tính đến khía cạnh văn hóa

Đến mức độ nào thì chương trình đảm bảo bao gồm một phạm vi rộng của các bên liên 

quan từ các nền tảng khác nhau (dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, giới tính, nhóm xã hộ…)? 

  Tăng cường các giá trị văn hóa tích cực

Mức độ nào chương trình góp phần bảo vệ và thúc đẩy đa dạng văn hóa? 
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CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI 

5.1. Giới thiệu 

Chương này sẽ tập trung vào việc làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc của Giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai (GNRRTT) thông qua việc Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) một cách toàn diện. 
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QLRRTT bao gồm một loạt các biện pháp can thiệp, được thực hiện trước, trong và sau thiên 

tai nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tổn thất về người, tài sản, các thiệt hại đến môi 

trường tự nhiên, mất mát về con người, đồng thời đẩy nhanh quá trình khôi phục tổn thất. 

QLRRTT bao gồm các biện pháp nhằm nâng cao năng lực đối phó cho người dân hoặc các cơ 

quan, tổ chức liên quan và giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương. 

5.2. Nội dung chính 

Kết thúc chương này, học viên cần nắm được: 

 Thế nào là “QLRRTT toàn diện”; 

 Mô tả các phương pháp QLRRTT; 

 Mô tả các yêu cầu chính đối với cán bộ QLRRTT; 

 Trình bày được các loại biện pháp Quản lý rủi ro thiên tai khác nhau và các hoạt động 

áp dụng ở cấp xã và thôn ở Việt Nam. 

5.3.  QLRRTT toàn diện 

Nhận thức của các cấp chính quyền, các tổ chức cứu trợ và phát triển, cộng đồng và con người 

về nguyên nhân và hậu quả của thiên tai được thể hiện qua QLRRTT từ xưa đến nay. Ngày 

nay, QLRRTT toàn diện được sử dụng rộng rãi ở các cấp như một phương pháp hiệu quả nhất 

và được rất nhiều các tổ chức sử dụng. Nhìn chung cách tiếp cận này để quản lý rủi ro thiên 

tai đang được các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam chấp nhận. 

QLRRTT toàn diện phối hợp các phân tích khoa học và kỹ thuật với việc chú ý đến các nhân 

tố kinh tế, xã hội và chính trị nhằm GNRRTT. QLRRTT toàn diện bao gồm việc xem xét đa 

ngành và đa đối tượng, tập trung vào việc lý giải sự phức tạp của rủi ro thiên tai bằng cách 

phân tích các điều kiện cơ bản của rủi ro.  

Sự tham gia của người dân trong việc đánh giá, lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro và quản lý các 

tác động là một thành phần thiết yếu trong việc QLRRTT.  

Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các cấp chính quyền (huyện, tỉnh, vùng, và trung ương) 

với thành phần tư nhân (kinh doanh buôn bán) cũng như các tổ chức phi chính phủ và cộng 

đồng địa phương để QLRRTT và chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để ứng phó. Sự hợp tác này 

là cần thiết bởi thiên tai ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội và không nằm trong giới hạn về 

hành chính.

Sự tương đồng của các tác động và các dạng thiệt hại hay mất mát gây ra bởi các loại hiểm 

họa cho thấy rằng cần áp dụng các chiến lược QLRRTT tương tự nhau cho tất cả các giai 

đoạn ứng phó với thiên tai, từ giảm nhẹ đến khôi phục. Như vậy, cần lập kế hoạch toàn diện 

cho tất cả các hiểm họa thay vì lập từng kế hoạch cho mỗi loại hiểm họa. 

5.4.  Một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng 

Có một số khái niệm quan trọng cần phải được hiểu trong QLRRTT, một số được liệt kê dưới 

đây, một số khác có thể tham khảo ở Bảng chú giải thuật ngữ của tài liệu này.

Quản lý rủi ro 
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Cách tiếp cận mang tính hệ thống và kinh nghiệm thực tế về quản lý tình trạng bất ổn để 

giảm thiểu các thiệt hại và tổn thất tiềm năng79
.

Quản lý rủi ro thiên tai 

Là quá trình mang tính hệ thống nhằm áp dụng các quy định hành chính hiện hành, huy 

động tổ chức, cá nhân và kỹ năng cần thiết để thực hiện các chiến lược, chính sách và 

nâng cao khả năng ứng phó nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của hiểm họa và khả năng 

xảy ra thiên tai80.

Các hoạt động QLRRTT thường được mô tả theo các loại sau: 

Giảm nhẹ81

Là giảm bớt hoặc hạn chế các tác động bất lợi của hiểm họa và thiên tai liên quan. 

Phòng ngừa 

Là việc trang bị năng lực và kiến thức cần thiết của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm sẵn sàng 

ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết một cách kịp thời và hiệu quả. 

Ứng phó 

Ứng phó là các hoạt động khẩn cấp hỗ trợ cộng đồng trong hoặc ngay sau thiên tai nhằm bảo 

vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, an toàn xã hội và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của những 

người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Khắc phục hậu quả 

Việc phục hồi và nâng cấp các trang thiết bị, điều kiện sống bị tác động bởi thiên tai, bao 

gồm cả những nỗ lực nhằm GNRRTT. 

Việc giảm nhẹ bao gồm các biện pháp công trình như kỹ thuật công nghệ và xây dựng có đề 

phòng về hiểm họa cũng như các chính sách phi công trình như các chính sách cải thiện môi 

trường và nâng cao nhận thức cộng đồng 82. Các biện pháp phi công trình thường được thực 

79 Quản lý rủi ro bao gồm đánh giá rủi ro và phân tích, và thực hiện các chiến lược và hành động cụ thể để kiểm 

soát, giảm nhẹ và chuyển giao rủi ro. Quản lý rủi ro được thực hiện rộng rãi bởi các tổ chức để giảm thiểu rủi 

ro trong các quyết định đầu tư và để giải quyết các rủi ro trong vận hành như gián đoạn kinh doanh, thất bại 

sản xuất, thiệt hại về môi trường, tác động xã hội và thiệt hại do hỏa hoạn và các hiểm họa tự nhiên. Quản lý rủi 

ro là vấn đề cốt lõi trong các lĩnh vực như cung cấp nước, năng lượng và nông nghiệp – những ngành 

mà có sản xuất bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết và khí hậu cực đoan.

80 Đây là thuật ngữ mở rộng của thuật ngữ "quản lý rủi ro" nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của rủi ro thiên tai. 

Quản lý rủi ro thiên tai nhằm tránh, giảm bớt hoặc chuyển giao các tác động có hại của hiểm họa thông qua các 

hoạt động và biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ và phòng ngừa.

81 Lưu ý rằng ở Việt Nam thuật ngữ ‘phòng tránh’ đã được sử dụng từ rất lâu đối với một số khía cạnh QLRRTT. 
Tuy nhiên, việc sử dụng thuật ngữ này bây giờ gây ra những nhầm lẫn bởi vì UNISDR cũng định nghĩa thuật 
ngữ ‘phòng tránh’, nhưng theo một cách rất cụ thể. Theo UNISDR thì phòng tránh là ‘tránh hoàn toàn các tác
động bất lợi của hiểm hoạ và thiên tai liên quan’. Định nghĩa này đề cập đến các hoạt động được thiết kế nhằm 
tránh hoàn toàn những tác động bất lợi tiềm năng thông qua việc thực hiện trước các hành động. Ví dụ như 
xây đập hoặc kè để loại bỏ nguy cơ lũ lụt, quy định sử dụng đất để không cho phép sinh sống ở trong khu vực có 
nguy cơ cao, và thiết kế kỹ thuật địa chấn để đảm bảo sự tồn tại và duy trì chức năng của một tòa 
nhà quan trọng đối với bất kỳ trận động đất có thể xảy ra. Thường thì việc tránh hoàn toàn các thiệt hại là không 
khả thi và người ta thường hướng tới việc giảm nhẹ. Một phần vì lý do này mà các thuật ngữ ngăn ngừa và giảm 
nhẹ đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau trong việc sử dụng thông thường.
82 Cần lưu ý rằng trong chính sách biến đổi khí hậu, "giảm nhẹ" được định nghĩa khác - là thuật ngữ 
được sử dụng cho việc giảm sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính là nguồn gốc của biến đổi khí hậu.. 
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hiện nhanh hơn và rẻ hơn so với các biện pháp công trình nhưng có thể có hiệu quả như biện 

pháp công trình. Trong thực tế, các biện pháp công trình có thể tạo ra một cảm giác an 

toàn, trên thực tế lại làm tăng rủi ro, ví dụ như việc người dân xây dựng nhà ở gần đê bởi 

vì họ tin rằng ở đó an toàn tuyệt đối, nhưng thực tế lại không như vậy. 

Các hành động phòng ngừa trong quản lý rủi ro thiên tai được thực hiện nhằm mục đích xây 

dựng năng lực cần thiết để quản lý hiệu quả tất cả các loại trường hợp khẩn cấp và để đạt 

được quá trình chuyển đổi theo trật tự từ ứng phó tới khôi phục hồi bền vững. Phòng ngừa 

được dựa trên việc phân tích rủi ro thiên tai và kết hợp với sử dụng tốt các hệ thống cảnh báo 

sớm, và bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch dự phòng, dự trữ thiết bị và vật tư, thực 

hiện các thoả thuận phối hợp, di tản và thông tin công cộng, và cùng với đào tạo và các bài tập 

thực địa. Việc thực hiện phòng ngừa phải được hỗ trợ bởi thể chế chính thức, năng lực pháp 

lý và ngân sách. Thuật ngữ "sẵn sàng" mô tả khả năng để đáp ứng một cách nhanh chóng 

và thích hợp khi cần thiết. 

Ứng phó với thiên tai chủ yếu là tập trung vào nhu cầu trước mắt và ngắn hạn và đôi 

khi được gọi là "cứu trợ thiên tai". Việc phân tách giữa giai đoạn phản ứng này và giai 

đoạn khôi phục tiếp theo là không rõ ràng. Một số hành động phản ứng, chẳng hạn như việc 

cung cấp nhà ở tạm thời và cung cấp nước, cũng có thể đưa vào giai đoạn khôi phục. 

Nhiệm vụ khắc phục hậu quả và tái thiết được bắt đầu ngay sau khi giai đoạn khẩn cấp kết 

thúc, và cần phải được dựa trên chiến lược và các chính sách đã được hoạch định từ trước 

mà đưa ra trách nhiệm về thể chế rõ ràng để khôi phục và cho phép sự tham gia của người 

dân. Các chương trình khôi phục cùng với nhận thức cộng đồng cao và có sự tham gia sau 

khi xảy ra thiên tai, sẽ giúp có đủ khả năng có một cơ hội quý báu để phát triển và thực hiện 

các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và áp dụng nguyên tắc "xây dựng lại tốt hơn”. 

Một số ví dụ về các biện pháp và hành động giảm nhẹ, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả có thể được thực hiện tại cấp thôn bản, xã và hộ gia đình cho một số hiểm họa có thể 

tham khảo ở Phụ lục V.1. 

5.5.  Liên kết các thành phần QLRRTT 

Có nhiều mô hình được sử dụng để liên kết các thành phần khác nhau của QLRRTT. Phổ biến 

nhất có lẽ là mô hình Chu trình QLRRTT. Đây là mô hình mô tả các hành động tuần tự lặp đi 

lặp lại để kiểm soát các trận thiên tai.  

Mặc dù mô hình này đưa ra cái nhìn tổng quan toàn diện về các khía cạnh khác nhau của 

QLRRTT, nhưng trong thực tế mô hình tập trung chủ yếu vào hoạt động tức thì trước và sau 

khi thiên tai xảy ra. Thông thường, việc phân bổ các nguồn nhân lực, vật liệu và kỹ thuật chủ 

yếu được thực hiện cho việc ứng phó khẩn cấp, phòng ngừa khẩn cấp và xây dựng công trình 

phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai. 
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Ngoài việc phòng ngừa và khôi phục, các khía cạnh khác của việc giảm nhẹ thường ít được 

quan tâm hơn trong mô hình. Mô hình này cũng bị phê phán vì không chú ý đến các nguyên 

nhân căn bản của rủi ro thiên tai. Ngoài ra, mô hình này cho rằng có khả năng quay trở lại thời 

kỳ trước khi thiên tai xảy ra. Trong thực tế, mục đích của QLRRTT là đảm bảo rằng sau thiên 

tai, người dân có thể vượt qua và hướng tới một cuộc sống an toàn hơn với sự phát triển về xã 

hội và kinh tế. 

Trên thực tế, các giai đoạn trong QLRRTT không xảy ra theo trình tự đã sắp đặt trước theo 

một chuỗi các hoạt động. Chúng có thể xuất hiện cùng lúc, nhưng tại một thời điểm cố định, 

một số hoạt động sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn, chẳng hạn các hoạt động cứu trợ và 

ứng phó sẽ được thực hiện nhiều hơn vào thời điểm ngay khi thiên tai xảy ra. Ý tưởng này 

được thể hiện trong mô hình ‘thu hẹp - mở rộng’ (còn gọi là mô hình Co _ Giãn) thiên tai. 

Mô hình thu hẹp – mở rộng vẫn đề cập đến các loại hoạt động như chu trình quản lý thiên tai, 

nhưng nhấn mạnh các hoạt động được xem là một quá trình liên tục và không giới hạn trong 

một ‘giai đoạn’ nào cả. 
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(Kotze and Holloway 1996)

5.6.  Nguồn nhân lực cho QLRRTT: Vai trò của cán bộ QLRRTT 

Quản lý rủi ro thiên tai là một quá trình đòi hỏi nhiều người và cơ quan tổ chức khác nhau 

tham gia. Ở Việt Nam, QLRRTT bao gồm các thành viên của Ủy ban Phòng chống lụt bão tại 

các cấp địa phương cũng như cán bộ của các tổ chức quần chúng và các tổ chức phi chính 

phủ, những người có tránh nhiệm liên quan đến rủi ro thiên tai. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra 

bản hướng dẫn về QLRRTT dưới hình thức thực hiện phương châm " 4 (bốn) tại chỗ" từ 

nhiều năm trước. Mục tiêu chung của phương châm ‘tại chỗ’ này nhằm nâng cao năng lực của 

cộng đồng và chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề xảy ra ở địa phương mình. 

Gần đây, sáng kiến mạng lưới vận động chung (JANI) đã xuất bản một cuốn sách đưa ra chi 

tiết hành động nên thực hiện cho cán bộ địa phương tham gia vào QLRRTT (‘cán bộ 

QLRRTT’) để chuẩn bị hiệu quả việc ứng phó và khôi phục thiệt hại thiên tai như bão, lũ lụt, 

sạt lở đất, nước dâng do bão, xâm nhập mặn, hạn hán và cháy rừng, sử dụng các nguồn lực 

sẵn có "tại chỗ", góp phần giảm thiểu tổn thất về người và thiệt hại tài sản của nhà nước cũng 

như cá nhân83.

Hướng dẫn của chính phủ đối với địa phương nhằm đảm bảo rằng: 

(i) Mỗi hộ gia đình hay địa phương chuẩn bị tất cả phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn 

sàng ngăn ngừa hoặc ứng phó với thiên tai có thể xảy ra tại địa phương;
(ii) Các phương tiện, vật tư chuẩn bị phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu cứu trợ khẩn cấp cho 

các hộ gia đình, địa phương; và

(iii) Các phương tiện, vật tư chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho hộ gia đình khác, địa phương 

khác trước khi yêu cầu các lực lượng bên ngoài hỗ trợ. 

83 JANI 2010

MÔ HÌNH THU HẸP – MỞ RỘNG (Mô hình Co - Giãn) 

Giảm nhẹ 

Phòng ngừa

Giảm nhẹ 

Phục hồi và
khắc phục 

THỜI GIAN

Cứu trợ và     

ứng phó

THIÊN TAI
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Phần sau đây cung cấp thêm các hướng dẫn cho các cán bộ QLRRTT để giúp họ thực hiện 

thành công các nhiệm vụ trên. 

Cán bộ QLRRTT cùng với cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội có trách nhiệm xây 

dựng hệ thống QLRRTT cho cộng đồng để ứng phó và khôi phục có hiệu quả các trận thiên 

tai xảy ra tại địa phương. Cán bộ QLRRTT sẽ làm việc chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở 

cộng đồng. Các tổ chức chính phủ và các tổ chức phi chính phủ sẽ tham gia vào các lực lượng 

phối hợp để nâng cao khả năng và năng lực đối phó với thiên tai. Đối tác và phối hợp là các 

thành phần thiết yếu đối với sự thành công của một chương trình QLRRTT và sẽ góp phần 

làm cho cán bộ QLRRTT làm việc một cách hiệu quả84.

5.6.1. Các yêu cầu chính đối với cán bộ QLRRTT 

Để trở thành một cán bộ QLRRTT thành công, cần có nhiều phẩm chất nghề nghiệp và phẩm 

chất cá nhân như sau: 

 Có khả năng tổ chức và nắm được nghiệp vụ; 

 Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn; 

 Giao tiếp hiệu quả với cấp trên, cấp dưới, đối tác, các bên liên quan và công 

chúng;

 Cân bằng các yêu cầu trong khi xem xét tới lợi ích của cộng đồng, và;  

 Giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. 

 Tính chuyên nghiệp trong công việc 

Tính chuyên nghiệp có thể biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau. Thường các cán bộ 

QLRRTT phải làm việc như người trung gian, hoặc người hỗ trợ giúp đỡ người khác khi xảy 

ra sự việc. Họ phải tích hợp và điều phối các hoạt động của rất nhiều người dân và tổ chức 

khác trong cộng đồng. Cán bộ QLRRTT phải biết làm thế nào để điều hoà sự khác biệt và dàn 

xếp vì lợi ích lớn hơn của cộng đồng. Năng lực của một cán bộ QLRRTT để cân bằng tất cả 

84 Một thành phố lớn hoặc một tỉnh có thể có 1 cán bộ chuyên trách về QLRRTT với một nhân viên hỗ trợ được 
trả lương, cũng có thể có hẳn một đơn vị công an và chữa cháy chuyên trách. Còn đối với một cộng đồng nhỏ 
hơn, có thể chỉ cần một cán bộ QLRRTT kiêm nhiệm, hoặc tình nguyện viên, không có người hỗ trợ 



119

các yêu cầu một cách hiệu quả và hệ thống, đòi hỏi phải có trình độ chuyên nghiệp và tận tâm. 

Khả năng này là một tính cách quan trọng của một cán bộ QLRRTT. 

Một cán bộ QLRRTT thực hiện thẩm quyền một cách chuyên nghiệp thông qua các kiến thức 

chuyên môn: nhận thức về pháp luật hiện hành hoặc đang chờ ban hành, hiểu biết các quy 

định và một số kiến thức chuyên môn của các cơ quan liên quan tới QLRRTT. 

 Phối hợp hiệu quả 

Cán bộ QLRRTT cần làm việc chặt chẽ với các đơn vị khác như đơn vị cứu hỏa, phòng chống 

lũ, lập kế hoạch, y tế, nông nghiệp và công trình công cộng. Khi thiên tai xảy ra, họ cần phối 

hợp hoạt động với các đơn vị trên cũng như các đơn vị khác. Họ cần phải có mối quan hệ 

công việc tốt với lãnh đạo của những đơn vị kể trên.  

Hàng ngày, các đơn vị lập kế hoạch, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị cứu hỏa và các tổ 

chức khác làm việc độc lập. Những cơ quan, tổ chức này có chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm 

và cơ cấu tổ chức riêng. Tuy nhiên, khi thiên tai xảy ra, tất cả các cơ quan, tổ chức này cần 

phải làm việc cùng với nhau. Sự khác biệt về chức năng, tính cạnh tranh và vùng miền giữa 

các cơ quan có thể gây nhiều vấn đề khó khăn và có thể dẫn tới ứng phó chậm hơn, hoặc thậm 

chí cản trở việc cung cấp các dịch vụ quan trọng. Cán bộ QLRRTT luôn phải nhớ cái gì là tốt 

nhất cho công chúng. Trách nhiệm của các cán bộ này là tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối 

hợp hiệu quả của tất cả các cơ quan khi thiên tai xảy ra.  

 Sự tương tác trong cộng đồng 

Một vấn đề tiềm năng của các chương trình QLRRTT là thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nếu ở 

một cộng đồng thiên tai ít xảy ra thì sự hỗ trợ của cộng đồng đối với QLRRTT có thể là rất 

nhỏ. Ngay cả trong các thành phố lớn hay bị thiên tai, có thể có những nhu cầu cạnh tranh và 

hỗ trợ hạn chế của các chương trình QLRRTT. Việc kết hợp mọi người trong hành động 

QLRRTT trong mọi cơ hội là một cách để nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia tăng sự 

tham gia đóng góp và làm cho các chương trình QLRRTT hiệu quả hơn. 

Những hoạt động sau đây có thể hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng và có thể hỗ trợ 

giảm nhẹ các tác động của thiên tai: 

 Phát triển các cách thức sáng tạo để thông báo và thu hút người dân địa phương tham 

gia vào tất cả các giai đoạn của chương trình QLRRTT; 

 Duy trì cộng đồng ở trạng thái sẵn sàng khi xảy ra thiên tai; 

 Sử dụng tình nguyện viên; 

 Làm việc với các cán bộ được nhân dân bầu cử để khai thác lợi ích lớn hơn trong 

QLRRTT.

5.6.2. Các nhiệm vụ của cán bộ QLRRTT 

Sự thành công của QLRRTT dựa trên qui mô triển khai các nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ 

QLRRTT nên cân nhắc tất cả các khía cạnh của QLRRTT, bao gồm những nỗ lực nhằm 

tăng cường phòng ngừa, giảm nhẹ và thúc đẩy việc khắc phục hậu quả và phục hồi bền 

vững.

Ví dụ, tại địa phương, cán bộ QLRRTT có thể giúp đỡ cộng đồng đảm nhận việc đánh giá 

hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực, để thiết lập các kế hoạch phòng ngừa và cơ 
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chế truyền tin cảnh báo sớm, tiếp cận các nguồn tài chính và ủng hộ cho các giải pháp giảm 

nhẹ công trình như đê và phi công trình như trồng cây trên các sườn dốc không ổn định. Sau 

khi thiên tai xảy ra, cán bộ QLRRTT có vai trò giúp đỡ mọi người khôi phục lại sinh kế, truy 

cập tài khoản và từng bước giảm nhẹ rủi ro trong tương lai như xây dựng lại nhà tốt hơn. 

Danh sách sau đây tập trung chủ yếu vào các ví dụ về các nhiệm vụ ứng phó quyết định được 

yêu cầu khi có tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, việc thực thi thành công các nhiệm vụ này phụ 

thuộc vào các hoạt động được thực hiện trong tất cả các thành phần, bao gồm giảm nhẹ, 

phòng ngừa và khắc phục hậu quả. 

5.6.3. Các nhiệm vụ quan trọng trong tình huống khẩn cấp 

 Huy động khẩn cấp nhân lực và nguồn lực 

Khả năng huy động nhân lực và nguồn lực trong thời gian ngắn khi đối mặt với một mối đe 

dọa là điều cần thiết. Để thực hiện thành công, cần tính đến hai điều sau. Trước hết, phải có 

phương tiện giám sát suốt ngày đêm đối với hiểm hoạ và thiên tai tiềm năng để các cán bộ 

quản lý nhận được thông tin. Thứ hai, một khi đã có báo động, các cán bộ phải có khả năng 

huy động nhân sự và nguồn lực một cách kịp thời. 

Cán bộ QLRRTT làm việc có hiệu quả phải đảm bảo rằng các quá trình giám sát và thông báo 

được thực hiện trong suốt 24 giờ. Ngoài ra, mỗi cán bộ quản lý về nhân sự và nguồn lực có 

khả năng tham gia ứng phó đối với thiên tai cần có quy trình khả thi để huy động các nguồn 

lực. Kiểm tra trước các nguồn lực này là rất quan trọng. 

 Cảnh báo cho công chúng và thực hiện các biện pháp bảo vệ 

Đây là hai nhiệm vụ có liên quan với nhau. Điều quan trọng là có thể cung cấp cho công 

chúng những thông báo chính xác, kịp thời, dễ hiểu và theo thẩm quyền, để khi công chúng 

nhận được thông tin cảnh báo thì mọi người biết rằng họ có thể hoàn toàn tin cậy vào thông 

tin đó, và thực hiện những hành động bảo vệ như đã được khuyến nghị . Điều này rõ ràng phụ 

thuộc vào bản chất của các mối đe dọa. 

Cán bộ QLRRTT làm việc hiệu quả phải đảm bảo rằng các hệ thống thông báo công cộng 

luôn sẵn sàng và nguồn nhân lực cụ thể được tổ chức để chuyển tải thông báo tới công chúng 

chính xác và kịp thời. Ngoài ra, họ phải sẵn sàng thực hiện việc phân tích hiểm họa và tình 

trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng để xác định hành động bảo vệ thích hợp nhất nhằm ứng 

phó với mỗi hiểm họa có thể xảy ra trong phạm vi cộng đồng của họ (xem chương 6: Đánh 

giá rủi ro). 

 Chăm sóc người bị ảnh hưởng  

Nhiệm vụ này bao gồm một loạt các hoạt động vì phúc lợi của cộng đồng. Các cộng đồng 

thường có các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội thực hiện công việc thường 

xuyên với các quy trình và tiêu chuẩn cơ bản. Vấn đề không phải là sự khan hiếm nguồn lực 

và phương tiện mà thường là ở chỗ thiếu sự phối hợp giữa các nhà cung cấp, sự chồng chéo 

về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, và việc phân bổ các nguồn lực không 

đồng đều. 

Cán bộ QLRRTT có hiệu quả phải giúp tất cả các cơ quan cung cấp dịch vụ hàng ngày phối 

hợp tốt hơn trong công việc ứng phó của họ. Cán bộ quản lý có thể tổ chức các buổi diễn tập 
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ứng phó với thiên tai, các buổi diễn tập này rất có giá trị trong việc nâng cao sự phối hợp giữa 

các cơ quan. 

 Đánh giá thiệt hại và nhu cầu 

Đây là một nhiệm vụ quan trọng khi thiên tai xảy ra. Việc đánh giá thiệt hại và nhu cầu còn 

kéo dài ngay sau khi thiên tai đã qua. Các thông tin thu thập được qua đánh giá là rất quan 

trọng để giúp cán bộ phân bổ nguồn lực không chỉ trong việc ứng phó khẩn cấp, ứng phó 

trong thiên tai, mà cả trong việc khôi phục lâu dài. 

Cán bộ quản lý làm việc có hiệu quả cần dựa vào và phối hợp các kỹ năng của nhiều chuyên 

gia kỹ thuật trong cộng đồng để đánh giá thiệt hại và nhu cầu. Đôi khi, một cuộc điều tra 

nhanh là tất cả những gì có thể làm khi bắt đầu xảy ra thiên tai. Sau đó, công tác này có thể 

được hoàn thiện hơn nhờ các cán bộ kỹ thuật liên quan như kỹ sư, kiến trúc sư, cán bộ xây 

dựng, chuyên gia về vật liệu xây dựng, các nhà tâm lý học, các nhà khoa học về nông nghiệp, 

các tổ chức phi chính phủ.. Cán bộ QLRRTT cần đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được 

thông qua đánh giá có thể kịp thời đến được đúng người chịu trách nhiệm để đưa ra những 

quyết định ứng phó thích hợp. 

Cán bộ QLRRTT làm việc có hiệu quả cần đảm bảo rằng các nhân viên và các thành viên 

cộng đồng được đào tạo thích đáng về các phương pháp đánh giá nhu cầu và thiệt hại. Đây 

cũng là vấn đề cốt lõi để làm việc với các cơ quan khác nhau nhằm định ra và thực hiện quy 

trình thu thập và chia sẻ thông tin (xem chương 7). Tổ chức và tiến hành thử quá trình đánh 

giá thiệt hại trước khi thiên tai xảy ra có thể giúp đảm bảo thu thập dữ liệu được chính xác và 

sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có. 

 Khôi phục các dịch vụ công cộng thiết yếu 

Khôi phục lại các dịch vụ công luôn là một công việc được ưu tiên cao sau khi thiên tai xảy 

ra. Các công ty dịch vụ thường sẵn sàng hành động bởi họ có kế hoạch phòng chống thiên tai 

riêng và có kinh nghiệm để thực hiện các kế hoạch này. Cán bộ QLRRTT hiệu quả, với vai 

trò điều phối kế hoạch khẩn cấp của cộng đồng, cần phải đảm bảo rằng có sự trao đổi thông 

tin và phối hợp giữa các dịch vụ này. 

Các dịch vụ công khác, như bệnh viện và các công sở cũng phải được chuẩn bị để ứng phó 

một cách hiệu quả. Khi địa phương thực hiện đợt diễn tập phòng chống thiên tai, hãy đảm bảo 

mời đại diện của tất cả các tổ chức này. 

 Thông báo cho công chúng

Đây là công việc quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. Công việc này bao gồm thông báo 

cho các thành viên cộng đồng về điều gì đã xảy ra, những rủi ro có thể có trong tương lai, tìm 

kiếm sự giúp đỡ và thuốc thang ở đâu khi họ quay trờ về nhà. Thông báo không đến được với 

công chúng thường làm cho các vấn đề trầm trọng hơn. Điều quan trọng là kế hoạch phòng 

chống thiên tai phải nêu rõ ràng ai là người có thẩm quyền đưa ra thông báo, những gì có thể 

được thông báo, và được thông báo như thế nào. 

Vai trò của người cán bộ QLRRTT có hiệu quả là đảm bảo rằng các kế hoạch này được cập 

nhật mới nhất, và người được chỉ định để thực hiện chức năng thông báo thông tin cho công 

chúng phải được đào tạo những gì họ cần phải có. Hơn nữa, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ 

với các phương tiện truyền thông để hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu của họ. Nhiều địa 

phương, các cơ quan thông tin đại chúng đều tham gia vào việc huấn luyện và diễn tập. 
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Phân tích tình trạng dễ bị tổn thương cần xác định các nhóm dân cư nào cần các chiến lược 

truyền thông đặc biệt.  

 Lưu trữ hồ sơ 

Việc lưu trữ hồ sơ trong thiên tai là cần thiết vì hai lý do: 

1. Người cán bộ cần ghi chép lại những gì đang xảy ra để nhờ đó cộng đồng có thể học 

hỏi qua những kinh nghiệm của mình và không lặp lại sai lầm. Các hồ sơ lưu trữ ở tất 

cả các phòng, ban sẽ rất hữu ích trong việc giúp đỡ cộng đồng thiết lập một bức tranh 

chính xác về những ảnh hưởng của thiên tai tới cộng đồng. Những hồ sơ này sẽ rất 

hữu ích trong việc xem xét lại và sửa đổi các kế hoạch và chiến lược giảm nhẹ thiệt 

hại. 

2. Các hồ sơ tốt là những yếu tố cần thiết khi cộng đồng hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ 

tài chính từ chính phủ hoặc cộng đồng quốc tế. Trong khi các đơn vị của Việt Nam và 

nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ, tài liệu về giá trị thiệt hại có thể là văn bản cần thêm.  

Cán bộ QLRRTT có hiệu quả cần đảm bảo rằng tất cả các đối tác tham gia vào việc ứng phó 

thiên tai có những thủ tục riêng của họ để lưu trữ và sử dụng hồ sơ. Để có thể thực hiện được 

tốt, cán bộ quản lý có thể đề nghị chuẩn hóa quá trình lưu trữ bằng cách sử dụng các công 

nghệ hiện đại. 

 Lập kế hoạch khôi phục 

Việc lập kế hoạch khôi phục cần phải làm trước khi xảy ra thiên tai. Lý do chính là việc tiếp 

nhận hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng quốc tế thường không đơn giản mà bao gồm việc 

hiểu biết các yêu cầu và thủ tục để tiếp nhận trợ giúp. Khi thiên tai xảy ra mới lập kế hoạch thì 

quá muộn. 

Cán bộ quản lý có hiệu quả cần duy trì liên lạc thường xuyên với các cá nhân của các tổ chức 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ này. Hoạt động này sẽ cho phép cán bộ quản lý cập nhật những 

thay đổi về các yêu cầu và các thủ tục. Các cán bộ cơ quan biết thông tin và thông tin về các 

cơ quan, tổ chức cứu trợ được cập nhật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt khi thời 

gian trở nên rất quan trọng. 

 Điều phối các hoạt động QLRRTT 

Đây là nhiệm vụ quan trọng, vì cần có người thúc đẩy tất cả các nỗ lực cùng nhau và phối hợp 

trong tất cả các hoạt động. Từng cá nhân tham gia vào đội QLRRTT có thể được đào tạo riêng 

để đảm đương trách nhiệm của họ, nhưng cần phải được bảo đảm rằng toàn đội là một thể 

thống nhất. 

Cán bộ QLRRTT có hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhóm làm việc với nhau 

hiệu quả. Điều này có nghĩa là giúp các các nhân tham gia vào công tác QLRRTT tuân theo 

kế hoạch phòng chống thiên tai hiện tại. Tổ chức các buổi huấn luyện, các buổi thực hành 

nhóm hay diễn tập tổng thể trong các tình huống thiên tai khác nhau nhằm kiểm tra bản kế 

hoạch phòng chống thiên tai, sẽ hỗ trợ cho việc hiện thực hoá bản kế hoạch này. Phối hợp các 

hoạt động này là yếu tố cốt lõi của công tác QLRRTT. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn 

giản. 

Việc thực hiện thành công các nhiệm vụ khẩn cấp này sẽ không chỉ cải thiện các nỗ lực ứng 

phó và khôi phục mà còn giúp cho việc đưa ra các chiến lược giảm nhẹ thiên tai cũng như 

giảm thiểu các thiệt hại trong tương lai. 
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5.7.  Tổng kết chương 

 Những định nghĩa quan trọng trong QLRRTT mà các cán bộ chính quyền và người 

dân cần nắm được. 

 Các hoạt động có thể được thực hiện ở tất cả các cấp nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị 

tổn thương. Đây là điều cần thiết cho tất cả những ai tham gia QLRRTT nhằm phát triển 

QLRRTT.

 Các mô hình QLRRTT giúp cho việc lập kế hoạch và quản lý các hoạt động chương 

trình hiệu quả hơn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh từng địa phương mà một mô hình có thể 

được coi là hiệu quả hơn mô hình khác nhưng chúng đều có thể bổ trợ lẫn nhau. 

 Các biện pháp và các hoạt động QLRRTT đối với các hiểm họa chính và phổ biến

như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất, động đất và sóng thần mà gây ảnh hưởng đến xã, thôn 

và hộ gia đình ở Việt Nam có thể được thực hiện bởi Chính phủ, cùng với các tổ chức 

quần chúng và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, với người dân địa phương trong vùng có 

nguy cơ cao chịu các hiểm họa cụ thể đã được liệt kê chi tiết (xem phụ lục IV.1). 

  Chi tiết vai trò và trách nhiệm của cán bộ QLRRTT. 

5.8.  Câu hỏi thảo luận 

1. Xác định các biện pháp công trình và phi công trình để QLRRTT và các hoạt động có 

liên quan ở huyện của anh (chị). Hoặc nếu anh (chị) đang làm việc ở cấp tỉnh, những 

hành động nào bạn có thể tham gia? 

2. Loại hiểm họa nào xuất hiện thường xuyên nhất ở huyện của anh/chị? Các hoạt động nào 

có thể được thực thi ở cấp thôn/ xã để giải quyết các loại hiểm họa đó? 

3. Vai trò và trách nhiệm chính của cán bộ QLRRTT là gì? Ở tỉnh/huyện của bạn, những 

người này có thể sẽ là ai? 

5.9. Phụ lục 

Phụ lục V.1: Các biện pháp và hoạt động QLRRTT ở cấp xã, làng và hộ 

gia đình 

Các bảng dưới đây minh họa các biện pháp và hành động khác nhau có thể được người dân 

thực hiện ở các vùng có rủi ro cao do một loại hiểm họa chính cụ thể. 

Lưu ý rằng nhiều biện pháp và hành động thích hợp đối với một số hiểm họa khác nhau. 

Cũng lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ các hoạt động mà chỉ trình bày các loại 

và các hành động có thể được thực hiện. 
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Bão

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Cải tạo thảm phủ thực vật, ví dụ: 

trồng cây/tre xung quanh nhà và 

làng mạc nhằm ngăn gió và chống 

sạt lở đất 

 Thiết lập hệ thống cảnh báo công 

cộng 

 Thành lập các đội ứng phó khẩn cấp 

(đào tạo về cấp cứu, tìm kiếm cứu 

nạn, cảnh báo sớm, vv) dựa vào 

cộng đồng và làng xã 

 Tổ chức đào tạo ứng phó với thiên 

tai cho người dân ở cộng đồng 

 Xác định các vùng an toàn và lập ra 

các kế hoạch sơ tán 

 Lắng nghe lời cảnh báo bão trên đài phát thanh, 

TV hay hệ thống loa công cộng 

 Thảo luận và có sự đồng thuận với các thành 

viên gia đình về những gì phải làm khi dông bão 

xảy ra 

 Xác định  có thể nhờ ai hỗ trợ khi có dông bão 

 Chuẩn bị túi dự phòng khẩn cấp (túi không thấm 

nước chứa quần áo dự phòng, diêm/bật lửa, 

nước uống, thực phẩm khô, đèn pin, giấy tờ 

quan trọng (ví dụ như quyền sử dụng đất, chứng 

thư, giấy khai sinh và/ hoặc giấy chứng nhận kết 

hôn) và các đồ vật thiết yếu khác; kiểm tra các 

thứ chứa trong túi định kỳ để đảm bảo rằng các 

thứ luôn luôn trong tình trạng tốt và sẵn sàng sử 

dụng 

 Đặt túi dự phòng khẩn cấp cùng với thực phẩm, 

nhiên liệu, nước uống, thuốc men, dụng cụ, thiết 

bị và các mục cần thiết khác ở nơi an toàn, trên 

cao trong mùa mưa bão (ví dụ ở tầng lửng, tầng 

trên hay tầng gác mái) 

 Cắt bớt các cành cây và nhổ bỏ các cây chết để 

giảm bớt nguy cơ do cây đổ vào nhà trong khi có 

 Nếu nhà bạn không 

vững, khi nhận được 

cảnh báo bão, sơ tán 

ngay lập tức tới nơi an 

toàn đã xác định trước. 

Giúp đỡ trẻ em, người 

già, phụ nữ có thai, 

người khuyết tật đi sơ 

tán.

 Hãy ở trong một ngôi 

nhà, tòa nhà vững 

chắc, và không đi ra 

ngoài

 Không bao giờ đi ra 

biển khi có gió mạnh 

hay sắp xảy ra dông, 

bão

 Tránh xa dây điện bị 

đứt hay ổ cắm điện bị 

ướt 

 Không bao giờ trú ẩn 

dưới gốc cây, hoặc 

 Tiếp tục lắng nghe 

các cảnh báo bão 

trên đài phát thanh, 

TV hay hệ thống loa 

công cộng 

 Kiểm tra các nguồn 

điện trong nhà xem 

có an toàn không

trước khi sử dụng 

 Kiểm tra xem liệu 

các thành viên trong

gia đình và hàng 

xóm có bị ảnh 

hưởng không và có 

cần giúp đỡ không. 

 Kiểm tra tất cả các 

phần hư hỏng của 

ngôi nhà và tiến 

hành sửa chữa 

 Kiểm tra nguồn 

nước, đảm bảo nó 

không bị ô nhiễm do 
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Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

bão

 Bảo vệ nguồn nước khỏi nhiễm bẩn bằng cách 

đậy nắp giếng, các thùng chứa nước 

 Xác định nơi an toàn để trú ẩn nếu bạn đã rời 

khỏi nhà của bạn 

 Đưa động vật đến chỗ an toàn 

 Đặt các công cụ và thiết bị ở chỗ an toàn 

 Bảo vệ ngư cụ và các ao cá, tôm, cua  

 Gia cố nhà cửa của bạn để chắc chắn rằng nhà 

có thể đứng vững trong cơn bão 

đứng gần cột điện vì 

chúng có thể đổ vào 

bạn và gây thương tích 

 Tắt nguồn điện chính 

vào nhà bạn 

 Chăm sóc trẻ nhỏ và ở 

cùng với chúng 

xác động vật, nước 

bẩn, hay nước mặn 

 Kiểm tra xem đê 

điều và cây cối xung 

quanh nhà bạn có bị 

hư hại không 

 Kiểm tra xem gia 

súc có an toàn

không

 Làm sạch môi 

trường
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Lũ 

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Xây dựng kế hoạch 

tổng thể quản lý lũ lụt 

vùng đồng bằng 

 Thực hiện các biện 

pháp phòng chống lũ 

(ví dụ kênh mương, 

đê, đập, công trình 

chống lũ, phòng 

chống sạt lở)  

 Cải tạo thảm phủ 

thực vật, ví dụ trồng 

cỏ Vetiver/ các loại 

cây thích hợp dọc 

theo bờ sông để 

chống sạt lở bờ 

 Thiết lập hệ thống 

cảnh báo 

 Thiết lập hệ thống 

nâng cao nhận thức 

công cộng 

 Thành lập đội ứng 

phó khẩn cấp làng/xã 

 Thảo luận và có sự đồng thuận với các 

thành viên gia đình về những gì phải làm 

khi lũ xảy ra 

 Xác định nơi bạn có thể nhờ giúp đỡ nếu 

có ai đó trong gia đình của bạn bị thương 

khi có lũ. Ví dụ, nhân viên y tế địa 

phương, người được đào tạo sơ cứu, vv 

 Chuẩn bị tre/gỗ và dây dợ làm tầng gác 

mái trong nhà để ở. Hãy chắc chắn rằng 

bạn có thể thoát qua cửa sổ, hoặc mái 

nhà, nếu mực nước quá cao 

 Lắng nghe cảnh báo lũ trên đài phát 

thanh, TV hay hệ thống loa công cộng 

 Chuẩn bị túi dự phòng khẩn cấp (không 

thấm nước chứa quần áo dự phòng, diêm 

/ bật lửa, nước uống, thực phẩm khô, đèn 

pin, giấy tờ quan trọng: ví dụ như quyền 

sử dụng đất, chứng thư, giấy khai sinh 

và/ hoặc giấy chứng nhận kết hôn và các 

giấy tờ quan trọng khác); kiểm tra định 

kỳ mọi thứ trong túi để đảm bảo rằng 

mọi thứ luôn luôn trong tình trạng tốt và 

 Lắng nghe bản tin dự báo thời tiết trên 

đài/TV để cập nhật thông tin về tình 

trạng lũ lụt 

 Tắt tất cả các nguồn cấp điện chính 

trong nhà

 Chuyển đến những nơi cao và an toàn 

đã xác định trước, ví dụ, nhà cao tầng 

hay trên đồi, khi nước sông đạt đến 

mực nước báo động. Cảnh giác với 

các loài rắn và động vật nguy hiểm 

khác vì chúng cũng sẽ di chuyển đến 

khu đất cao 

 Di chuyển gia súc/vật nuôi đến vùng 

đất cao cùng với thức ăn đầy đủ cho 

chúng

 Không lội xuống nước nếu thấy có 

dây điện hay cột điện đổ xuống nước 

hoặc chạm vào các nguồn điện để 

tránh điện giật 

 Không được đi bộ, lội, bơi, đi xe 

máy/xe đạp, chơi, làm việc ở các khu 

vực bị ngập lụt bởi vì bạn có thể bị 

 Sử dụng màn khi ngủ cả 

ngày lẫn đêm để tránh 

muỗi và côn trùng đốt  

 Không đi đến các khu vực 

gần bờ sông, hoặc nơi có 

sạt lở đất hoặc đến nơi mà 

không có người sinh sống 

 Không vào bất kỳ ngôi nhà 

nào bị ngập lụt trừ khi 

chúng đã được người có 

thẩm quyền kiểm tra 

 Không bật điện hay chạm 

vào bất kỳ ổ cắm điện ẩm 

ướt nào cho đến khi mọi 

thứ đều khô hoặc đã được 

kiểm tra 

 Không sử dụng bất kỳ thực 

phẩm nào bị ngâm trong 

nước lũ 

 Hỏi nhân viên Chữ thập đỏ 

hoặc nhân viên y tế để 

kiểm tra chất lượng nước 



128

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

(đào tạo về sơ cứu, 

tìm kiếm cứu nạn, 

cảnh báo sớm, vv) 

dựa vào làng/xã 

 Tổ chức đào tạo 

phòng ngừa thiên tai, 

v.v (như đối với dông 

bão) cho các thành

viên cộng đồng 

 Xác định các vùng an 

toàn và lập các kế 

hoạch sơ tán, đảm 

bảo mọi người biết 

nơi sơ tán khi cần 

thiết và làm thế nào 

tới đó 

sẵn sàng sử dụng 

 Bảo vệ đồ quý giá, giấy tờ quan trọng 

bằng cách để chúng trong túi không 

thấm nước và để cùng với các dụng cụ, 

thiết bị, đảm bảo đủ thức ăn và nước 

trong ít nhất một tuần ở vị trí cao và an 

toàn.

 Gia cố căn nhà của bạn để đảm bảo nhà 

có thể đứng vững khi có lũ. Bảo vệ căn 

nhà bằng cách đặt các túi cát quanh nhà 

 Nếu gia đình bạn có thuyền, cần đảm 

bảo rằng thuyền được bảo quản tốt và có 

thể sử dụng khi cần thiết 

 Bảo vệ nước dùng bằng cách đậy nắp 

giếng, các thùng chứa nước v.v 

 Nếu trời mưa to quá 3 giờ ở vùng dễ xảy 

ra lũ quét và sạt lở đất, bạn nên chuyển 

tới chỗ an toàn đã xác định trước 

 Thường xuyên làm sạch cống rãnh 

 Vào mùa lũ, các thuyền nên được giữ 

sẵn sàng tại bờ sông 

cuốn trôi và chết đuối. Ngay cả khi 

nước lặng bạn vẫn có thể rơi vào hố vì 

bạn không thể nhìn thấy nó 

 Mặc áo phao nếu bạn có nó. Nếu 

không, bạn có thể sử dụng thứ khác có 

thể nổi được như săm xe ô tô, thùng 

rỗng, can nhựa, hay cây chuối có thể 

được sử dụng như phao cứu sinh khi 

phải di chuyển đến vùng ngập lụt 

 Tránh xa bờ sông hay suối trong vùng 

ngập lụt vì chúng có thể bị xói, hay 

sụt lở 

 Không uống nước lũ, thay vào đó sử 

dụng nước mưa để uống và nấu ăn. Cố 

gắng thường xuyên đun nước sôi. Nếu 

không có lựa chọn nào, sử dụng lọc 

hay chất làm trong nước. 

 Không ăn thực phẩm hư hỏng hoặc 

thực phẩm ngâm trong nước lũ vì có 

rất nhiều vi khuẩn và bạn có thể bị 

nhiễm bệnh và ốm 

và làm sạch giếng trước 

khi sử dụng lại chúng  

 Kiểm tra và sửa chữa nhà 

cẩn thận nếu nó bị ngập 

trước khi trở về 

 Sửa chữa nhà xí đảm bảo 

an toàn và vệ sinh 

 Tìm kiếm sự trợ giúp y tế 

nếu bạn hay bất kỳ ai trong 

gia đình bị bệnh 

 Tham gia làm sạch môi 

trường trong khu vực và 

xung quanh nhà của bạn 

 Trồng cỏ Vetiver, tre hoặc 

cây thích hợp xung quanh 

nhà bạn hoặc nơi công 

cộng nhằm ổn định đất 

chống lại lũ lụt 
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Hạn hán

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Thiết lập hệ thống cảnh báo 

sớm về hạn và nạn đói 

 Xây dựng kế hoạch ứng phó 

thích hợp cho các bên tham 

gia

 Thiết lập hệ thống thu gom 

và trữ nước mưa 

 Lắng nghe thường xuyên các bản 

tin dự báo thời tiết và cảnh báo hạn 

hán trên đài, TV hay loa phóng 

thanh, đặc biệt khi có ít mưa hoặc 

không mưa 

 Không lãng phí nước! Bảo vệ tất cả 

các nguồn nước của bạn cẩn thận 

 Sửa chữa các đường ống và vòi 

nước bị hỏng 

 Trữ nước trong bất kỳ thùng chứa 

nào có thể 

 Lưu giữ hạt giống cây trồng ở nơi 

an toàn để sử dụng sau khi hạn hán. 

 Thu gom cỏ làm thức ăn cho gia 

súc

 Thường xuyên lắng nghe tư vấn về 

những việc cần làm trong thời kỳ 

hạn hán (ví dụ nghe đài, TV hay loa 

phóng thanh địa phương) 

 Đừng lãng phí nước! Sử dụng lại 

nước cho gia đình, ví dụ nước tưới 

cây hay dùng cho nhà vệ sinh 

 Gom nước từ các nguồn cung cấp 

nước uống an toàn gần nhất 

 Kiểm tra và sửa chữa hệ 

thống nước 

 Khôi phục lại việc canh tác 

Sạt lở 

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Xây dựng bản đồ hiểm họa 

nhằm định ra các vùng rủi ro 

 Mua bảo hiểm nếu có thể 

 Thảo luận trong gia đình để mỗi 

 Lắng nghe các bản tin dự báo và cảnh báo 

thời tiết trên TV và đài về các trận mưa lớn  

 Tránh xa vùng sạt 

lở do đất vẫn chưa 
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Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

và an toàn

  Xem kỹ lại văn bản pháp 

luật và quy định sử dụng đất 

 Tiến hành nâng cao nhận 

thức địa phương và diễn tập 

ứng phó khẩn cấp 

 Thiết lập hệ thống giám sát, 

cảnh báo và sơ tán 

 Trồng lại cây đã bị chặt và 

chết. Trồng các cây thích 

hợp, như tre và cỏ Vetiver 

dọc theo sườn dốc theo lời 

khuyên của các chuyên gia 

 Không được chặt cây. Bạn 

có thể loại bỏ một số cành 

hay các đoạn cành chết. 

Không được bóc vỏ thân cây 

 Tìm hiểu về tình hình sạt lở 

đã xảy ra ở trong vùng của 

bạn 

thành viên trong gia đình bạn biết 

nên làm để đối phó với những 

nguy cơ sạt lở đất hoặc nếu xảy ra 

sạt lở đất 

 Gia đình bạn không nên xây dựng 

nhà mới ở khu vực dễ bị sạt lở 

đất, ví dụ như tại chân dốc, gần bờ 

sông hoặc gần với bờ biển 

 Thường xuyên quan sát những 

dấu hiệu của lở ở vùng đất xung 

quanh nhà bạn, ví dụ: cây xiên, 

vết nứt trên các bức tường của các 

tòa nhà hoặc trên sườn đồi, chỗ 

sụt lún trên mặt đất hay đường 

 Cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo sạt lở, 

như là các cây bị đổ hay nghiêng, các vết nứt 

trên tường hay sườn dốc, các vết sụt lún dưới 

đất hay trên đường, mưa to quá 3 giờ đồng 

hồ, âm thanh bất thường do sự chuyển dịch 

đất đá 

 Nếu bạn đang sống gần một con suối hoặc 

sông được cảnh báo đặc biệt. Cẩn thận với sự 

thay đổi của nước từ sạch chuyển sang đục, 

vì sự thay đổi đó là do có sự sạt lở đất xảy ra 

ở thượng nguồn. Hãy sẵn sàng để chuyển đi 

ngay lập tức! 

 Nếu bạn sống ở các khu vực sạt lở xảy ra 

thường xuyên, sơ tán ngay lập tức đến một 

khu vực an toàn đã định trước, đặc biệt là khi 

được yêu cầu sơ tán bởi những người được 

ủy quyền  

 Lắng nghe bất kỳ âm thanh bất thường gây ra 

bởi sự chuyển dịch trong lòng trái đất, chẳng 

hạn như: cây gãy đổ hay đá bị nghiền nát 

 Không ngủ và sẵn sàng chuyển tới nơi an 

toàn

 Cố gắng tránh khỏi đường đi của đất đá sạt 

ổn định nên có thể 

có sạt lở nữa 

 Kiểm tra sự an toàn 

các tòa nhà hư hại 

 Di chuyển đến vùng 

an toàn nếu cần 

thiết
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Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

lở. Nếu không thể, hãy cuộn tròn lại như quả 

bóng và dùng 2 tay che đầu 
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Động đất

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Nâng cao nhận thức và 

đào tạo về phòng ngừa 

và ứng phó động đất 

 Tổ chức các hoạt động 

diễn tập ứng phó khẩn 

cấp cho cấp xã, làng 

 Chuẩn bị túi cứu trợ khẩn cấp 

chứa nhu yếu phẩm, thuốc 

men, các dụng cụ vệ sinh và 

quần áo 

 Biết cách tắt điện và nước ở 

các van và công tắc chính 

 Biết được nơi an toàn bạn nên 

đến khi nhà bạn bắt đầu lắc 

 Gia cố và bảo vệ nhà cửa 

 Đào tạo các thành viên trong 

gia đình cách tự cứu 

mình/đảm bảo an toàn nếu 

động đất xảy ra 

 Nếu có thể, thu xếp giường 

chiếu/chỗ ở cho người già hay 

người tàn tật gần lối thoát, để 

họ có thể sơ tán một cách dễ 

dàng nhất

Nếu bạn đang ở trong nhà 

 Chui xuống bàn, ghế chắc chắn hay ép sát  vào 

tường  

 Tránh xa kính, cửa sổ, cửa ra vào, tường và 

bất cứ thứ gì có thể rơi 

 Ở lại bên trong cho đến khi ngừng rung và an 

toàn cho việc chạy ra ngoài 

 Cần nhận thức rằng điện có thể bị hở hay hệ 

thống phun nước hay thiết bị báo cháy có thể 

tự động bật trong các tòa nhà hiện đại 

 Không sử dụng cầu thang máy 

Nếu bạn ở bên ngoài 

 Ở ngoài đó 

 Tránh xa các nhà cao tầng, cây cối, đèn đường 

và dây điện. 

Nếu bạn đang đi ô tô 

 Dừng ngay xe với độ an toàn cho phép, táp 

vào lề đường và ở nguyên trong xe. 

 Tránh đỗ xe gần hoặc dưới tòa nhà, cây cối, 

cầu vượt và đường dây điện  

 Không được lái xe qua cầu đã bị hư hỏng 

 Nếu có người ngừng thở, 

tiến hành hô hấp nhân tạo, 

buộc chặt các vết thương 

để cầm máu. 

 Không di chuyển người bị 

thương nặng trừ khi họ 

đang ở tình trạng quá nguy 

kịch 

 Giữ đài chạy pin bên mình 

để bạn có thể nghe đươc 

các bản tin và cập nhật các 

thông tin khẩn cấp. 

 Cẩn thận với khả năng xảy 

ra sóng thần nếu bạn sống 

ở vùng ven biển. . Khi 

chính quyền địa phương 

đưa ra cảnh báo sóng thần, 

hãy giả định có hàng loạt 

các cơn sóng nguy hiểm 

đang tràn vào. Hãy chạy 

càng nhanh càng tốt đến 

vùng đất cao hơn. 
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Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Tiếp tục cẩn trọng sau khi ngừng động đất, 

quan sát đường xá và cầu hư hỏng  

Nếu bạn mắc kẹt dưới đống đổ nát 

 Không đốt lửa

 Không được di chuyển cũng không đá tung 

bụi lên 

 Che miệng bằng khăn tay hay quần áo.  

 Gõ vào đường ống hay tường để cứu hộ có thể 

tìm ra bạn. Sử dụng còi nếu có. La hét là cách 

cuối cùng- la hét có thể làm bạn hít vào lượng 

bụi bẩn nguy hiểm. 

 Không sử dụng điện thoại 

trừ khi bị chấn thương 

nghiêm trọng. Để nắm rõ 

hơn các thủ tục khẩn cấp 

tham khảo cẩm nang sơ 

cứu của bạn 

 Đi giầy, dép ở các khu vực 

có thủy tinh vỡ. 

 Tham gia xây dựng lại nhà 

cửa và tòa nhà công cộng.

Sóng thần 

Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

 Thiết lập hệ thống cảnh báo 

sớm 

 Trồng rừng ngập mặn và các 

loại cây thích hợp dọc theo 

vùng bờ biển 

 Xây dựng các công trình 

 Tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo 

sóng thần:  

o một trận động đất lớn  

o bất kỳ sự thay đổi bất thường 

nào của mực nước biển (mực 

nước biển có thể giảm trước 

Nếu bạn biết được bất kỳ dấu hiệu 

cảnh báo nào: 

 Chạy ngay đến chỗ an toàn, Chỗ an 

toàn là vùng đất cao trên 15 m hoặc 

cách bờ biển ít nhất 1 km  

 Đừng đợi đến khi được bảo; đừng 

 Giúp đỡ người bị thương 

hay bị mắc kẹt trong tòa 

nhà và nếu có thể sơ cứu 

cho họ và tìm sự trợ giúp y 

tế gần nhất 

 Trợ giúp hàng xóm và 

người thân, những người 
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Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

chắn sóng như đê chắn sóng 

 Củng cố và bảo vệ các công 

trình dọc bờ biển 

  Nâng cao nhận thức và đào 

tạo về phòng ngừa và ứng 

phó với sóng thần cho dân 

làng, xã

 Tổ chức diễn tập ứng phó 

khẩn cấp cho xã, làng  

khi các cơn sóng ập đến) 

o tiếng động ầm ầm 

 Biết được nơi nào cần chạy đến 

nếu sóng thần xảy ra – biết một số 

vùng đất cao, an toàn và xác định 

trước lối đi đến các điểm sơ tán 

đó  

 Học bơi 

 Chuẩn bị các vật nổi để sử dụng 

như phao cứu sinh hoặc áo phao 

và cất chúng ở những chỗ thuận 

tiện 

 Đào tạo các thành viên trong gia 

đình cách tự cứu mình/an toàn nếu 

sóng thần xảy ra 

 Xác định và nhận biết các vị trí 

chính để tắt điện, khí đốt và nước 

 Nếu có thể, thu xếp giường 

chiếu/chỗ ở cho người già hay 

người tàn tật gần lối thoát, để họ 

có thể sơ tán một cách dễ dàng 

nhất 

 Chuẩn bị túi sử dụng trong tình 

đợi đến khi bạn thấy sóng; Đừng cố 

gắng mang theo bất cứ đồ đạc nào! 

Chạy!

 Theo lối đi sơ tán đã xác định trước để 

đến nơi an toàn gần nhất 

 Cố gắng mang theo túi chuẩn bị trong 

trường hợp khẩn cấp hay xảy ra thiên 

tai của bạn 

 Nếu bạn không thể chạy đến chỗ an 

toàn, trèo lên cây, bạn có thể được an 

toàn

 Ở lại các vùng an toàn nhiều giờ và 

nhớ rằng các con sóng tiếp theo có thể 

ập đến! 

 Không ở lại trong xe hơi gần biển vì 

nó có thể bị sóng cuốn đi! 

Nếu bạn đang ở trên thuyền ngoài 

biển: 

 Đừng có quay vào bờ, lưu lại ngoài 

biển cho đến khi hết sóng  

Nếu bạn đang ở trên thuyền đậu ở cảng 

và không có thời gian để đưa nó ra 

biển: 

cần giúp đỡ, ví dụ: với trẻ 

sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ 

mang thai, người già và 

người tàn tật 

 Khi điều kiện trở nên an 

toàn, về nhà và kiểm tra 

xem nhà bạn có bị hư hỏng 

không

 Kiểm tra thực phẩm và 

nước uống. Thực phẩm bị 

ảnh hưởng bởi nước lũ sẽ 

không sử dụng được do có 

thể bị ô nhiễm và sẽ gây 

rủi ro với sức khỏe của bạn 

 Tham gia làm sạch môi 

trường, khôi phục cuộc 

sống hàng ngày và các hoạt 

động sinh kế 

 Tham gia xây dựng lại nhà 

cửa và tòa nhà công cộng.
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Giảm nhẹ và phòng ngừa 
Ứng phó Cứu trợ và khôi phục 

Cấp cộng đồng/làng xã Cấp gia đình 

trạng khẩn cấp, khi có thiên tai 

chứa các nhu yếu phẩm, thuốc, 

các dụng cụng vệ sinh và quần áo  

 Rời tàu và chạy đến chỗ an toàn! 

Nếu bạn bị sóng thần tấn công: 

 Bơi hết khả năng bạn có thể! 

 Tìm cái gì đó nổi được và bám vào nó 
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CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
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6.1. Giới thiệu về đánh giá rủi ro thiên tai 

6.1.1. Giới thiệu 

Chương này sẽ giới thiệu các phương pháp đánh giá rủi ro thiên tai, quy trình đánh giá hiểm 

họa, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và đánh giá năng lực một cách chi tiết. 

6.1.2. Nội dung chính 

Kết thúc chương này, học viên có thể: 

 Hiểu được mục đích của việc đánh giá rủi ro (thiên tai) và biết được các thông tin quan 

trọng nào cần phải thu thập và phân tích; 

 Hiểu được tiến trình đánh giá hiểm hoạ, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực 

(HVCA) tại địa phương; 

 Mô tả các nguyên tắc tiếp cận có sự tham gia và sử dụng các công cụ đánh giá có sự 

tham gia phù hợp; 

 Biết cách lập báo cáo đánh giá rủi ro. 

6.1.3. Đánh giá rủi ro  

Trong Khung chương trình hành động Hyogo, Hành động ưu tiên số 2, về đánh giá và giám sát 

các rủi ro thiên tai và tăng cường cảnh báo sớm đã viết: “điểm khởi đầu đối với giảm thiểu rủi 

ro thiên tai và thúc đẩy khả năng nhanh chóng phục hồi sau thiên tai là ở những kiến thức về 

hiểm họa và các yếu tố góp phần gây nên tình trạng dễ bị tổn thương đối với các thiên tai như: 

vật chất, xã hội, kinh tế và môi trường mà hầu hết các cộng đồng xã hội phải đối mặt và cách 

thức mà các hiểm họa, và tình trạng dễ bị tổn thương thay đổi trong thời đoạn ngắn và thời 

đoạn dài, đi theo đó là các hành động trên cơ sở các hiểu biết cơ bản về chúng”. Trong Khung

chương trình này, việc đánh giá rủi ro ở cấp quốc gia hay cấp địa phương được coi là các hoạt 

động then chốt. 

Đánh giá rủi ro thiên tai có thể được thực hiện ở các quy mô khác nhau (quốc gia, tỉnh, thành 

phố/thị trấn, huyện, xã, thôn) cho các lĩnh vực khác nhau. Chương này sẽ tập trung chủ yếu vào 

việc đánh giá rủi ro ở các khu vực nông thôn ở cấp huyện, cấp xã, và cấp thôn. Những đánh giá 

này thường dùng các phương pháp nghiên cứu hoạt động có sự tham gia nhằm đặt các cộng 

đồng85 vào vai trò chủ đạo trong quá trình đánh giá, lập kế hoạch hành động, thiết kế, thực thi 

và đánh giá các hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro thiên tai có thể gây ra đối với cộng đồng. 

Dù đối tượng là ở nông thôn, thành thị hay vùng bán thành thị và lân cận thành thị, điều quan 

trọng là các cộng đồng chịu tác động của các hiểm hoạ có thể góp phần vào việc đánh giá rủi ro 

và quá trình lập kế hoạch. Đánh giá rủi ro tập trung vào việc nhận biết được các mối hiểm họa 

tiềm tàng nhất, các nhóm dễ bị tổn thương trong một cộng đồng và phát hiện ra những năng lực 

nào của địa phương có thể được sử dụng để tăng cường khả năng mau phục hồi của các thành 

viên trong cộng động. Những rủi ro mà một cộng đồng phải đối mặt có thể bao gồm các hiểm 

85 Trong tài liệu này, các cộng đồng địa phương bao gồm toàn bộ cư dân sinh sống trong một vùng hoặc một địa 

điểm cụ thể nào đó. 
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họa tự nhiên cũng như các mối đe dọa khác, ví dụ như các rủi ro về sức khỏe do môi trường 

hay do bệnh tật. 

Đánh giá rủi ro là một phần thiết yếu của QLRRTT dựa vào cộng đồng (CBDRM) (Chi tiết về 

nội dung này, xem tại Chương 8). Một khi một cộng đồng đã đánh giá được các rủi ro mà họ 

phải đối mặt và xây dựng được kế hoạch hành động, thì các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên 

tai cần phải được thực hiện (Xem chương 4). Những biện pháp này có thể bao gồm các biện 

pháp giảm nhẹ thiệt hại thiên tai thực tế , ví dụ như xây dựng các đập hoặc đê, thành lập các ủy 

ban ứng phó khẩn cấp, phát triển các hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng và tổ chức 

diễn tập ứng phó, sơ tán, tuyên truyền tại cấp địa phương hay ở cấp quốc gia để thay đổi chính 

sách hướng tới hoạt động ngăn ngừa hoặc thậm chí là các biện pháp tăng cường sinh kế cho 

các hộ nghèo trong cộng đồng, do vậy các nguồn lực của họ giúp họ tự bảo vệ. 

Một phương pháp đặc biệt hữu ích cho nhiệm vụ này là phương pháp Đánh giá Hiểm họa, Tình 

trạng dễ bị tổn thương và Năng lực86 (HVCA). Các cách tiếp cận tương tự đang được sử dụng 

rộng rãi ở các tổ chức phi-chính phủ và các tổ chức của chính phủ. HVCA bao gồm một quá 

trình thu thập và phân tích thông tin về: các hiểm họa ở địa phương người dân có thể gặp phải 

ở nơi họ đang sinh sống; mức độ tình trạng dễ bị tổn thương của người dân địa phương và năng 

lực của họ , để ứng phó và phục hồi khi bị thiên tai tấn công. 

6.1.4. Đánh giá rủi ro có sự tham gia  

Đánh giá rủi ro thiên tai có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như 

xem xét số liệu thứ cấp, điều tra/ phiếu câu hỏi hoặc nghiên cứu có sự tham gia. Cũng có 

những công cụ phần mềm hỗ trợ cho các đánh giá rủi ro thiên tai, bao gồm: viễn thám, Hệ 

thống Thông tin Địa lý (GIS) và Hệ thống Định vị Toàn Cầu (GPS) 87. Những công cụ này có 

thể được dùng cho việc lập bản đồ hiểm họa và tình trạng dễ bị tổn thương có liên quan tới các 

hiểm họa cụ thể. Những công cụ này được kết hợp với số liệu kinh tế-xã hội, nhân khẩu học để 

giúp cho việc phân tích nhằm đưa ra một đánh giá về mặt kỹ thuật, ngoài các thông tin thu thập 

bằng phương pháp có sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, các công cụ này thường có chi 

phí cao và không phải ai cũng có thể tiếp cận được chúng một cách dễ dàng. 

Đối với mục đích lập kế hoạch ở cấp quốc gia, các nhà quản lý thiên tai thường sử dụng số liệu 

sẵn có từ những tổ chức, cơ quan khác để bổ sung cho những thông tin sơ cấp đã được thu thập 

ở hiện trường. Chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, các cộng đồng, ở tất cả các cấp, là một cách 

thức quan trọng để học hỏi lẫn nhau, kiểm định số liệu và giảm thiểu các chi phí. 

Đối với mục đích sử dụng ở các cộng đồng, chương này sẽ tập trung vào việc đánh giá thông 

qua sử dụng các công cụ có sự tham gia, được hình thành dựa trên sự hiểu biết về các hiểm 

họa, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ở địa phương, các ưu tiên phát triển của địa 

phương và sự tham gia của người dân trong đánh giá rủi ro và quá trình quản lý. Cách tiếp cận 

này thường được gọi là đánh giá có sự tham gia trong đó nhấn mạnh tới sự tham gia của các 

86 Có nhiều công cụ khác để đánh giá thể chế/tổ chức, ví dụ như phương pháp SWOT và WPNS, tuy nhiên chương 
này sẽ tập trung vào phương pháp HVCA tại cấp cộng đồng.
87 Có rất nhiều công cụ hữu ích phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Chúng đang được sử dụng 
rộng rãi những công cụ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch, giám sát và quản lý để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 
quốc gia, khu vực và trên phạm vi toàn cầu.  
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bên trong quá trình đánh giá. Nhìn chung, ý tưởng của phương pháp đánh giá có sự tham gia là 

nhằm: 

 Nhận biết, ước lượng và sắp xếp các vấn đề, mối quan tâm, khó khăn và nguồn lực 

của cộng đồng có xem xét tới yếu tố xã hội, kinh tế, văn hóa và nhân khẩu học… 

 Hiểu được các nguyên nhân và sự phức tạp của các vấn đề mà cộng đồng phải đối 

mặt; 

 Hiểu được các vấn đề khác nhau có ảnh hưởng tới những nhóm người khác nhau như 

thế nào trong cộng đồng; 

 Đưa ra những chỉ số giúp đo đếm được những thay đổi trong khả năng tiếp cận và 

kiểm soát của người dân đối với quyền lực thông qua đánh giá cộng đồng liên tục; 

 Góp phần để nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các mối quan tâm chung; 

 Đưa ra thông tin cụ thể về các hạn chế và các cơ hội cho việc phát triển; 

 Khuyến khích, thu hút người dân địa phương trong đánh giá và quản lý các rủi ro mà

họ chịu tác động. 

Do có sự tham gia của cộng đồng trong toàn bộ quá trình đánh giá, người dân trong cộng đồng 

sẽ nhận thức tốt hơn về tình trạng của họ và có thể nhận biết được các hoạt động sẽ được tiến 

hành ở địa phương. 

Các đánh giá có sự tham gia có thể được thiết kế sao cho chúng tập trung vào rủi ro thiên tai, 

như được đề cập trong những nội dung tiếp theo của Chương này. Các kết quả của đánh giá 

dạng này sẽ tạo cơ sở cho cộng đồng thực hiện kế hoạch và hành động GNRRTT. Những đánh 

giá này cũng sẽ cung cấp dữ liệu lên các huyện, tỉnh để hình thành một phần các đánh giá rủi ro 

của họ. 

Đánh giá rủi ro 

Là phương pháp xác định tính chất và mức độ của rủi ro bằng cách phân tích các hiểm 

hoạ tiềm tàng và đánh giá các điều kiện hiện tại của tình trạng dễ bị tổn thương có thể 

gây hại cho người, tài sản, các dịch vụ, sinh kế và môi trường 88.

6.2.  Thực hiện đánh giá rủi ro 

Đánh giá rủi ro89 hoặc Đánh giá rủi ro thiên tai là một quá trình đánh giá các hiểm họa, (gây đe 

dọa tới cộng đồng) và các tình trạng dễ bị tổn thương và các năng lực của cộng đồng. HVCA là 

một phương pháp được sử dụng cho hoạt động này. 

Có bốn lĩnh vực mà đánh giá rủi ro phải đề cập tới, đó là: 

a. Đánh giá Hiểm họa: nhận biết những hiểm họa nào gây ảnh hưởng tới cộng đồng, mô 

tả bản chất và diễn biến của mỗi hiểm họa trên khía cạnh tần suất, cường độ, xuất hiện 

theo mùa, vị trí, dấu hiệu cảnh báo, khả năng cảnh báo sớm và hiểu biết chung của mọi 

người về hiểm họa.  

88 Đánh giá rủi ro (và lập bản đồ rủi ro liên quan) bao gồm: đánh giá các đặc tính kỹ thuật của hiểm hoạ như là vị 
trí, cường độ, tấn số và xác suất; phân tích các yếu tố dễ bị tổn hại và khả năng dễ bị tổn thương bao gồm các 
phương diện về mặt môi trường, kinh tế, sức khoẻ, xã hội; đánh giá hiệu quả khả năng đối phó hiện tại và khả 
năng đối phó thay thế trước các tình huống rủi ro có thể xảy ra. Một loạt các hoạt động này đôi khi được biết đến 
như là quá trình phân tích rủi ro. 
89 Trong tài liệu này, thuật ngữ “đánh giá” được dùng để chỉ “đánh giá rủi ro”. 
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b. Đánh giá Tình trạng dễ bị tổn thương: nhận biết ai, cái gì 90 chịu rủi ro đối với mỗi 

loại hiểm họa và tại sao chúng có rủi ro (phân tích nguyên nhân căn bản91); nhận biết 

được các hộ gia đình và các nhóm dân cư nào là dễ chịu ảnh hưởng nhất từ hiểm họa 

nào đó; đánh giá này có xem xét tới các yếu tố vật chất, địa lý, kinh tế, xã hội, chính trị 

và tâm lý. Đây là những yếu tố có thể làm cho một số người đặc biệt dễ bị tổn thương 

từ các mối đe dọa của một hiểm hoạ trong khi các người khác được bảo vệ (xét một 

cách tương đối). 

c. Đánh giá Năng lực: nhận biết các nguồn lực và năng lực của con người nhằm tránh né, 

ứng phó với và phục hồi từ những tác động của các hiểm họa; ai có thể tiếp cận và kiểm 

soát những nguồn lực hiện có, nhận thức được rằng năng lực tình trạng dễ bị tổn thương 

đối với mỗi người là khác nhau (cũng như giữa các cộng đồng là khác nhau). Những 

nguồn lực này bao gồm: các kiến thức về rủi ro, kinh nghiệm trong việc ứng phó với 

thiên tai, các nguồn lực bao gồm cả tiền tệ và chuyên môn trong việc tổ chức, quản lý, 

quy hoạch ở địa phương. 

d. Đánh giá mức độ rủi ro của cộng đồng: hiểu được nhận thức về rủi ro của người dân 

để nắm được kiến thức ở địa phương và đảm bảo rằng các kế hoạch QLRRTT là có liên 

quan đến các vấn đề ở địa phương.

Thiết lập thứ tự ưu tiên ở địa phương cho các hoạt động và phát triển cộng đồng sao cho

các rủi ro và các chương trình khắc phục hậu quả có thể được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

Kết quả đánh giá rủi ro thiên tai là thước đo và phân loại các rủi ro thiên tai mà cộng 

đồng phải đối mặt và có thể được dùng làm cơ sở cho kế hoạch giảm thiểu rủi ro của cộng 

đồng và các cơ quan nhà nước ở cấp huyện và cấp tỉnh. 

6.2.1. Chuẩn bị cho việc đánh giá rủi ro  

Các bước sau được khuyến nghị sử dụng trước khi thực hiện đánh giá rủi ro: 

 Lựa chọn địa điểm: xác định các xóm, thôn hay cộng đồng nơi tiến hành đánh giá rủi 

ro

 Tổ chức/thực hiện các hoạt động sau:

Tổ chức đội đánh giá 

o Tổ chức một đội đánh giá (gồm cán bộ nhà nước ở các phòng ban liên quan, các 

tổ chức quần chúng và tổ chức phi chính phủ), những người này sẽ chịu trách 

nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá rủi ro; những người này 

cần phải được đào tạo kiến thức về đánh giá rủi ro. 

o Giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong đội 

o Bảo đảm tất cả các tình nguyện viên và cán bộ hiện trường đều nẵm vững các 

phương pháp và được đào tạo kỹ năng vận dụng các phương pháp. 

90 Hoặc các thành phần  
91 Nguyên nhân gốc là nguyên nhân đầu tiên của một chuỗi các nguyên nhân (một hệ quả có thứ tự của một chuỗi 
các sự kiện trong đó một sự kiện này có thể là nguyên nhân của sự kiện kế tiếp), dẫn tới một kết quả nào đó. 
Thông thường, nguyên nhân gốc được dùng để mô tả chiều sâu trong chuỗi nguyên nhân, tại điểm mà một sự can 
thiệp nào đó có thể thiết lập nên sự thay đổi về trạng thái và ngăn ngừa những kết quả không mong muốn). 
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o Xác định thời điểm thích hợp để tiến hành đánh giá rủi ro cùng với các nhà chức 

trách địa phương và tổ chức quần chúng và mời người dân ở địa phương tham 

gia vào việc đánh giá. 

Tổ chức cộng đồng 

o Bảo đảm rằng mỗi cộng đồng có một người được giao làm đầu mối (thường là 

cán bộ của Hội chữ thập Đỏ và Hội phụ nữ). 

o Trao đổi với các nhà chức trách của địa phương (như là chủ tịch hội đồng nhân 

dân huyện, xã hoặc trưởng thôn) về mục tiêu và xác địnhcác nhóm dễ bị tổn 

thương trong cộng đồng (ví dụ như các hộ gia đình phụ nữ làm chủ, người già, 

thanh niên, trẻ em, người tàn tật những người thuộc các tầng lớp khác nhau và 

các nhóm dân tộc, vv ) Thống nhất về kế hoạch đánh giá với cộng đồng. 

 Chuẩn bị điều kiện làm việc thuận lợi, trang thiết bị, tài chính, nguyên vật liệu, thực 

phẩm và nơi lưu trú cần thiết cho đợt công tác hiện trường và gặp gỡ với người dân địa 

phương. 

 Thu thập các thông tin cơ bản và các số liệu thứ cấp trong các cộng đồng: từ các 

nguồn thông tin đã có và xác định các thông tin cần thiết phải thu thập từ cộng đồng để 

phân tích tình trạng của các hiểm họa, các tình trạng dễ bị tổn thương, các năng lực và 

nhận thức về các rủi ro trong cộng đồng. 

 Kiểm tra Các tiêu chuẩn Phạm vi khi sử dụng thông tin để phân tích  

 Nhận dạng “các thông tin then chốt”

o Thông thường, những người cung cấp các thông tin then chốt (nguồn thông tin quan 

trọng nhất) trong cộng đồng là chủ tịch hội đồng nhân dân xã, trưởng xóm, trưởng 

thôn, chủ tịch hội Chữ thập Đỏ và chủ tịch Hội Phụ nữ địa phương, các tổ chức 

thành lập tại địa phương, người dân bản địa và các lãnh đạo tôn giáo… 

 Các phương pháp đánh giá: các công cụ PRA, phiếu câu hỏi (xem ở phần sau của 

Chương này)

o Chuẩn bị một bảng danh mục các câu hỏi dạng cấu trúc mở để phỏng vấn. 

o Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn ở hộ gia đình (có thể chuẩn bị dưới dạng phiếu điều 

tra).

o Chuẩn bị các công cụ PRA (cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với mỗi cộng 

đồng cụ thể)  

Tại cuối giai đoạn chuẩn bị, nhóm đánh giá sẽ phải nhận thức rõ các mục tiêu của đánh giá rủi 

ro, các lĩnh vực chính cần thu thập thông tin, các câu hỏi chính, những thông tin quan trọng và 

các công cụ đánh giá sẽ được sử dụng (Xem Phụ lục VI.2 để biết thêm chi tiết vể các công cụ 

và biện pháp sử dụng trong đánh giá rủi ro có sự tham gia).

Dưới đây là bảng ma trận được xem như một công cụ hữu ích trong việc lập kế hoạch làm 

việc tại hiện trường cho đội đánh giá. Nó giúp mô tả các nhu cầu, công cụ và các nguồn thông 

tin, thời gian biểu và các trách nhiệm đối với các nhiệm vụ có liên quan tới đánh giá rủi ro mà 

đội đánh giá sẽ tiến hành ngoài hiện trường: 
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Các nhu cầu 

thông tin
Các công cụ

Nguồn tin/ 

Người cấp 

tin

Thời gian biểu/ 

thứ tự 

Nhóm/

t.viên

nào ?

Nhiệm vụ: 

Ai làm Gì?

Những số liệu 

nào cần thu 

thập để xác 

định các vấn 

đề hiện có của 

cộng đồng, 

những hiểm 

họa, các tình 

trạng dễ bị tổn 

thương, các 

năng lực và 

nhận thức của 

mọi người về 

các rủi ro? 

Những công 

cụ nào sẽ 

được sử 

dụng để thu 

thập các 

thông tin

cần thiết? 

Thông tin sẽ 

được thu tập 

từ ai hoặc từ 

đâu (nguồn 

thông tin)?

Lập danh 

sách tên,

chức danh 

của những 

người hoặc 

nhóm mà

đội sẽ gặp  

Khi nào tổ chức 

thực hiện, các hoạt 

động nào hoặc 

những công cụ nào 

cần dùng (khi bắt 

đầu, giữa hoặc cuối 

đợt công tác hiện 

trường)? 

Đội nào, 

thành

viên nào

sẽ làm 

việc gì? 

Ai trong mỗi 

đội sẽ làm 

việc gì ? 

 (chuẩn bị, 

ghi chép, xử 

lý số liệu,vv.) 

Thu thập thông tin về hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương, các năng lực và nhận thức 

của cộng đồng về rủi ro. 

Lần đầu tiên, khi đội điều tra gặp gỡ cộng đồng, họ cần thực hiện các công việc sau: 

 Giới thiệu mục đích chung của việc đánh giá, các yêu cầu và phương pháp cho những 

người đại diện của cộng đồng (ví dụ như trưởng xóm, người đứng đầu về mặt tôn giáo, 

hiệu trưởng trường học, người đứng đầu nhà hộ sinh, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng 

(CBO), các nhà lãnh đạo chính trị, các thành viên được cả cộng đồng kính trọng, vv) và 

thảo luận với họ về: 

o Các thành viên của đội đánh giá 

o Đơn vị công tác của các thành viên tham gia đội đánh giá 

o Những kỹ năng của các cán bộ, tình nguyện viên trong đội 

o Các mục tiêu của việc đánh giá là gì?  

o Các hoạt động nào sẽ được thực hiện trong đợt đánh giá 

o Các nguyên tắc và trách nhiệm của cộng đồng là gì? 

o Các nguyên tắc và trách nhiệm của đội đánh giá là gì? 

o Các kết quả của việc đánh giá (và những gì sẽ không phải là kết quả đánh giá) 

o Việc đánh giá sẽ giúp ích như thế nào cho cộng đồng 

o Thời gian biểu đánh giá như thế nào 

 Chia các thành viên của cộng đồng thành các nhóm: thu thập thông tin bằng các công 

cụ PRA theo các nhiệm vụ được giao (thảo luận về tình hình chung của cộng đồng, các 

hiểm họa và các hoạt động ứng phó và các biện pháp phòng tránh, và thảo luận các 

câu hỏi khác đã được thiết kế trong bước chuẩn bị). 
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 Tiến thành tham vấn và quan sát chi tiết tại các hộ gia đình (các câu hỏi dùng để tham 

vấn tại các hộ gia đình sẽ phải được chuẩn bị từ bước trước đó, bước chuẩn bị - xem 

Phụ lục VI.1).

 Đối chiếu, so sánh, phân tích thông tin, sử dụng khung tiến triển của tình trạng dễ 

bị tổn thương rủi ro (xem Chương 4).

Các công cụ có sự tham gia thường được sử dụng để đánh giá hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn 

thương và năng lực. Sử dụng các công cụ PRA sẽ được trình bày kỹ hơn ở các nội dung dưới 

đây. 

6.2.2. Đánh giá hiểm họa  

Trong Chương 1, hiểm họa được định nghĩa như sau: ‘ Là hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn 

thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã 

hội92.

Mục tiêu của đánh giá hiểm họa là để xác định các mối hiểm họa, các mối đe dọa tiềm năng - 

mà người dân trong cộng đồng có thể phải đối mặt, có những đặc điểm, tính chất gì. Để hiểu 

được vấn đề này, chúng ta cần xác định các yếu tố có liên quan tới một hiểm họa: 

a. Danh mục các hiểm họa: danh mục này có thể nhận biết từ các tài liệu lịch sử và 

từ nhận thức của người dân địa phương như bão, lũ...,  

b. Lực93: gió (gió trong bão, trong dông lốc), nước (nước mưa, nước lũ, nước dâng 

do bão, vv và hạn hán), đất (động đất, trượt lở đất, bồi lấp, lũ bùn đất, vv.), nhiệt 

độ (sóng nhiệt, sóng lạnh), hỏa hoạn (cháy rừng, cháy nhà, vv.)  

c. Các dấu hiệu cảnh báo: là các dấu hiệu khoa học, tự nhiên hoặc mang tính địa 

phương cho thấy hiểm họa có thể xảy ra. 

d. Thời gian cảnh báo trước: là thời gian từ khi đưa ra cảnh báo cho tới khi có các 

tác động của hiểm họa (khoảng thời gian từ khi biết một hiểm họa sắp xảy ra cho 

đến khi hiểm họa đó thực sự xảy ra). 

e. Tốc độ xảy ra hiểm họa: là tốc độ khi hiểm họa tới và gây ra tác động. Có thể 

phân biệt giữa các hiểm họa xảy ra mà hầu như không có dấu hiệu nào cảnh báo 

trước (ví dụ như động đất) và loại hiểm họa mà có thể dự báo trước khi nó xảy ra 

từ 3 đến 4 ngày (ví dụ như bão) tới loại hiểm họa diễn ra chậm như hạn hán có thể 

mất vài tháng để hình thành. 

f. Tần suất: Hiểm họa có thường xuyên xảy ra hay không? có dự báo được 

không? Xảy ra theo mùa? Năm? mười năm xảy ra một lần?

g. Thời điểm xảy ra: hiểm họa xảy ra vào một thời điểm cụ thể nào đó trong năm ? 

92 Các hiểm họa có nguồn gốc tự nhiên là một phần của các loại hiểm họa. Thuật ngữ được dùng mô tả các sự kiện 
hiểm họa (có thể xảy ra trong) thực tế cũng như các điều kiện hiểm họa tiềm tàng mà có thể dẫn tới các sự kiện 
trong tương lai. Các sự kiện hiểm họa tự nhiên có thể được đặc trưng bởi mức độ, cường độ, tốc độ diễn ra, 
khoảng thời gian và phạm vi diễn ra của chúng. Ví dụ, động đất xảy ra trong thời gian ngắn và thường ảnh hưởng 
trong một vùng nhỏ, trong khi hạn hán là loại thiên tai xảy diễn ra chậm và không rõ rệt và thường có ảnh hưởng 
trên một vùng rộng lớn. Trong một số trường hợp, hiểm họa có thể diễn ra đồng thời, ví dụ như lũ lụt do bão gây 
ra hoặc sóng thần sinh ra khi có động đất ngoài biển.
93 Lực ở đây được hiểu là loại tác động, tính chất và cường độ của tác động 
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hay vào một tháng nào đó ?  

h. Khoảng thời gian xảy ra: Thời gian xảy ra hiểm họa trong vòng bao lâu, vài 

phút (đối với động đất) hay vài ngày/ vài tuần/ vài tháng (đối với hạn hán) ? 

i. Địa điểm: hiểm họa xảy ra ở đâu? 

j. Nguyên nhân: Nguyên nhân nào dẫn tới hiểm họa? 

Có thể sử dụng Ma trận hiểm họa để tổng hợp thông tin về một hiểm họa cụ thể như sau: 

Loại 

hiểm 

họa 

Lực  
Dấu hiệu 

cảnh báo 

Thời gian 

cảnh báo 

trước 

Tốc độ 

diễn ra 

Tần xuất 

xuất hiện 

Thời 

điểm 

xuất 

hiện 

Thời 

đoạn xảy 

ra

Lũ 

Bão

vv

Có thể nhận biết rộng rãi ba loại hiểm họa cơ bản sau: 

 Các hiểm họa có nguồn gốc từ các hiện tượng tự nhiên, bao gồm : bão, lũ, hạn hán và 

động đất 

 Các hiểm họa có nguồn gốc từ xung đột bao gồm: nội chiến, đe dọa và quấy rối. 

 Các hiểm họa có nguồn gốc do suy thoái bao gồm: sự gia tăng nhanh của dân số, ô 

nhiểm môi trường, và các tác động xấu của nền kinh tế toàn cầu/khu vực. 

Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa hoặc hiểm họa cũng sẽ thay đổi theo thời 

gian, và không gian. Các cộng đồng ở Việt Nam thường chịu tác động của một số loại hiểm 

họa khác nhau và một số loại có thể diễn ra đồng thời, ví dụ như bão và lũ, trượt lở đất. Điều 

quan trọng là khu vực nơi anh(chị) sinh sống có: 

 Nhận thức được các hiểm họa trong quá khứ - một số hiểm họa xảy ra không thường 

xuyên và có thể không tác động cùng một địa điểm nên thường không được người dân 

địa phương nhớ tới.  

 Nhận thức được các hiểm họa mới – sự gia tăng số lượng các mối đe dọa hoặc hiểm 

họa có thể ngày càng tồi tệ hơn hơn hoặc có một số loại hiểm hoạ mới xảy ra do sự thay 

đổi về xu thế môi trường, kinh tế, xã hội hoặc chính trị. 

 Xu thế xảy ra hiểm họa – một số hiểm họa có thể xuất hiện với tần suất nhiều lên hoặc 

ít đi, hoặc với mức độ lớn hoặc nhỏ hơn so với trước đây 

 Có khả năng dự báo các mối đe dọa và hậu quả của chúng – khả năng xảy ra các 

hiểm họa như thế nào ? Chúng sẽ tấn công vào đâu ? Ai là đối tượng chịu rủi ro ? Để trả 

lời các câu hỏi này cần có sự phối hợp với những người khác . Nhận thức được các 

hiểm họa có quy mô nhỏ ở địa phương – Sự gia tăng số lượng các thiên tai có quy mô 

nhỏ ở địa phương có thể không gây chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng 

nhưng gộp lại chúng có thể nghiêm trọng hơn bất kỳ một hiểm họa nào, ví dụ như ở 

những vùng nghèo đói, hỏa hoạn, trượt lở đất, lũ quét thường xuyên xảy ra . Các cán 
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bộ của Hội Chữ thật đỏ, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể xã hội khác có cùng chung 

một vị trí làm việc với các cộng đồng bị ảnh hưởng và nhận biết những hiểm họa ở địa 

phương và hành động tại địa phương và cấp quốc gia để ứng phó với chúng. Một khi 

các hiểm họa tiềm tàng đã nhận biết được, điều quan trọng là thực hiện một số đánh giá 

hợp lý về khả năng đe dọa của chúng và mức độ nghiêm trọng của các hiểm họa này 

khi chúng xảy ra.  

6.2.3. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương 

Tình trạng dễ bị tổn thương như đã được định nghĩa trong Chương 1, là: “ những đặc điểm 

của một cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản làm cho cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản đó dễ bị 

tác động có hại do hiểm họa tự nhiên gây ra 94”.

Các tình trạng dễ bị tổn thương là những trở ngại tác động đến khả năng của một hộ gia đình, 

một cộng đồng hoặc một xã hội (hoặc không có khả năng) chịu đựng được những tổn thất sau 

một thiên tai và để phục hồi từ thiệt hại thiên tai. 

Tình trạng dễ bị tổn thương là tổ hợp phức tạp của các mối tương tác, tăng cường lẫn cho nhau 

và là các yếu tố động. Trong Chương 5, có mô tả năm yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng dễ bị tổn 

thương là các yếu tố: vật lý, văn hóa – xã hội, kinh tế, môi trường và các yếu tố quản lý nhà 

nước. Với mục đích đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, có một cách khác để mô tả sự tương 

tác phức tạp này là thông qua định nghĩa của Anderson and Woodrow (1989), tình trạng dễ bị 

tổn thương được chia thành 3 mục nhóm chính sau: 

 Tình trạng dễ bị tổn thương về Vật lý/ Vật chất – ví dụ, người nghèo, những người 

chỉ có những nguồn lực thể chất/vật chất hạn chế sẽ chịu tổn thất do thiên tai gây ra 

nhiều hơn so với người giàu. Người nghèo thường sinh sống ở vùng đất cằn cỗi, họ 

không có tiền tiết kiệm cũng như bảo hiểm; họ cũng thường có sức khỏe kém. Những 

yếu tố này làm cho họ dễ bị tổn thương do thiên tai hơn và có nghĩa là họ có khoảng 

thời gian sống sót và phục hồi sau một thiên tai vất vả hơn so với những người có điều 

kiện kinh tế tốt hơn. 

 Tình trạng dễ bị tổn thương về mặt Xã hội/ tổ chức – những người là thứ yếu xét 

trên khía cạnh xã hội và kinh tế dễ bị tổn thương khi bị tác động của thiên tai. Những 

nhóm người được tổ chức tốt, có sự cam kết với nhau cao hơn khi xảy ra thiên tai sẽ 

chịu tác động ít hơn.  

 Tình trạng dễ bị tổn thương xét theo thái độ/động cơ – những người có sự tự tin 

thấp về khả năng của họ khi chịu ảnh hưởng của sự thay đổi hoặc những người “bị đổ 

vỡ tình cảm” và có cảm giác thất bại từ những sự kiện mà họ không thể kiểm soát nổi là 

những người chịu tác động lớn hơn của thiên tai so với những người tự tin vào khả 

năng của mình có thể tạo ra những thay đổi như mong muốn. 

94 Tình trạng dễ bị tổn thương biểu hiện trên nhiều lĩnh vực, bắt nguồn từ các yếu tố về vật lý, xã hội, kinh tế, và 
môi trường. Các ví dụ có thể gồm thiết kế và xây dựng nhà ở thiếu, biện pháp bảo hộ tài sản chưa thỏa đáng, thiếu 
thông tin và nhận thức cộng đồng, nhận định các rủi ro và các biện pháp đối phó còn hạn chế, và xem thường việc 
quản lý môi trường. Tình trạng dễ bị tổn thương thay đổi theo cộng đồng và theo thời gian. Định nghĩa này xác 
định tình trạng dễ bị tổn thương như là một đặc tính của yếu tố lợi ích (cộng đồng, hệ thống hay tài sản) mà nó 
độc lập với biểu hiện của nó. Tuy nhiên, từ này thường được sử dụng rộng rãi hơn gồm cả hình thức biểu hiện của 
nó.
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6.2.4. Đánh giá Năng lực 

Năng lực là “sự kết hợp của tất cả các điểm mạnh, những đặc tính và các nguồn lực sẵn có 

trong một cộng đồng, xã hội hoặc tổ chức có thể được sử dụng để đạt được những mục tiêu 

chung ” 95 và năng lực ứng phó là “khả năng của con người, tổ chức, sử dụng những kỹ năng 

và nguồn lực sẵn có để đối mặt và quản lý trong những điều kiện bất lợi, trong các tình trạng 

khẩn cấp hoặc các thiên tai ” . Những phẩm chất này làm tăng khả năng một cá nhân hoặc cộng 

đồng ứng phó với mối đe dọa do một sự kiện hoặc quá trình gây ra. Ứng phó ở đây có nghĩa là 

quản lý được “nguồn lực” trong những tình huống bất lợi. Ứng phó có thể bao gồm các cách 

thức hành động để giải quyết các vấn đề. “Cơ chế ứng phó” được các cá nhân/các cộng đồng 

sử dụng như là hành động giúp giảm thiểu các rủi ro thiên tai, trước, trong và sau khi hiểm họa 

xảy ra. 

Có thể sử dụng các phân loại tương tự như phân loại tình trạng dễ bị tổn thương để mô tả các 

năng lực: 

i. Năng lực thể chất/vật chất – những nguồn lực vật chất/thể chất sẵn có trong mỗi 

người hình thành năng lực một cách mạnh mẽ nhằm giảm thiểu rủi ro và ứng phó cũng 

như phục hồi từ các tác động của thiên tai. Thậm chí những người có nhà cửa bị bão tàn 

phá hoặc hoa màu bị lũ phá hoại có thể tận dụng lại những thứ đã bị hư hỏng từ nhà cửa 

hoặc trang trại của họ. Đôi khi họ có lương thực ở trong kho hoặc hoa màu, cây giống 

có thể khôi phục canh tác. Một số thành viên trong gia đình có các kỹ năng giúp họ có 

tìm được việc làm nếu họ phải di cư một cách tạm thời hay lâu dài. 

ii. Năng lực xã hội/tổ chức – các năng lực này không chỉ phụ thuộc vào tài sản vật chất 

đơn thuần mà còn phụ thuộc vào các nguồn lực cá nhân, xã hội và tổ chức dành cho 

người dân. Thậm chí khi mọi thứ bị phá hủy, họ vẫn giữ được những kỹ năng và hiểu 

biết (cho dù họ có thể bị tổn thương hay mất mát); họ có gia đình và tổ chức cộng đồng. 

Họ có người chỉ huy và các hệ thống ra quyết định. 

iii. Năng lực thái độ/động cơ –những người có thái độ tích cực và có động cơ mạnh sẽ có 

hành động tự bảo vệ cũng như sẽ có cơ hội sống sót và sẵn lòng giúp đỡ người khác. 

Các năng lực này là những năng lực quan trọng và hình thành nên cơ sở để giảm thiểu 

rủi ro tương tự như những nguồn lực vật chất người dân có được.

Bảng 7: Các ví dụ về các loại tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực khác nhau  

Loại Tình trạng dễ bị tổn thương Năng lực 

Vật chất/ 

Vật lý

 Nơi sinh sống của cộng đồng, nhà cửa, 

trang trại, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết 

yếu, vv nằm tại vị trí dễ bị hiểm họa thiên 

tai.

 Thiếu sự tiếp cận trực tiếp và kiểm soát 

được các công cụ sản xuất (ví dụ như đất 

 Các nguồn lực như công 

cụ sản xuất, hạt giống, 

cây giống , gia súc, súc 

vật kéo, tiền, trang sức và 

các tài sản khác có thể 

được bán 

95 Năng lực có thể bao gồm cơ sở hạ tầng và những phương tiện vật chất, các thể chế, các khả năng đối mặt với xã 
hội cũng như kiến thức nhân loại, các kỹ năng và những biểu tượng mang sức mạnh tập thể như những mối quan 
hệ xã hội, sự lãnh đạo và quản lý. Năng lực cũng có thể được mô tả như khả năng. Đánh giá năng lực là một thuật 
ngữ chỉ một quá trình mà qua đó năng lực của một nhóm được xem xét và đánh giá theo những mục tiêu đã đề ra, 
những thiếu xót trong năng lực được xác định để hoàn thiện hơn. 
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canh tác, các sản phẩm nông nghiệp, động 

vật, vốn, vv) 

 Xuất hiện tình trạng thiếu lương thực đột 

biến (tạm thời) hoặc lâu dài 

 Thiếu các dịch vụ thiết yếu như : giáo dục, 

sức khỏe, nước uống an toàn, nơi ở, vệ 

sinh, đường giao thông, điện, liên lạc, vv 

 Tỷ lệ chết cao, suy dinh dưỡng, xuất hiện 

bệnh tật, năng lực chăm sóc không đủ 

 Khai thác quá mức các nguồn tài nguyên tự 

nhiên

 Sử dụng đất không đúng 

 Thiếu các cơ hội việc làm và phân biệt đối 

xử trong tuyển dụng 

 Nguồn sinh kế không an toàn hoặc rủi ro 

 Thiếu cơ chế kinh tế dự phòng 

 Mất các cơ hội kinh doanh 

 Thiếu cơ hội tiếp cận các thị trường, khai 

thác bởi môi giới hoặc phụ thuộc vào 

người cho vay 

 Nhà ổ chuột, lều tạm ở các vùng đất trũng 

 Đường xá chất lượng kém 

 Nhà ở gần biển, sông, làm bằng các vật 

liệu tạm  

 Thiếu trường học, cơ sở hạ tầng và các 

dịch vụ 

 Lương thực dự trữ 

 Tiếp cận và kiểm soát 

được các nguồn lực 

(lương thực và nước 

sạch), các dịch vụ xã hội 

(sức khỏe, giáo dục) và cơ 

sở xã hội khác (thể thao, 

vv)

Xã hội/ 

Tổ chức/ 

đoàn thể

 Các kỹ năng và nền tảng giáo dục không 

đầy đủ 

 Thiếu nhận thức về các hiểm họa và các 

nguyên nhân gây nên tình trạng dễ bị tổn 

thương 

 Cấu trúc gia đình/họ hàng yếu 

 Thiếu lãnh đạo, sáng kiến , cơ cấu tổ chức 

để giải quyết các vấn đề hoặc các mâu 

thuẫn 

 Ra quyết định kém hiệu quả khi cá nhân, 

các nhóm người bị bỏ qua 

 Thiếu sự bình đẳng khi tham gia các công 

việc của cộng đồng 

 Sắc tộc, tôn giáo, đẳng cấp, tầng lớp, ý 

 Kỹ năng và năng lực 

 Sự gắn bó của các cộng 

đồng có sự lãnh đạo tốt và 

các mạng lưới hỗ trợ xã 

hội  

 Cộng đồng có các cơ 

quan chăm sóc con người 

ở cấp địa phương và cấp 

trung ương 

 Người dân chia sẻ những 

nguồn lực vật chất họ có 

khi cần thiết. 

  Các công trình hỗ trợ gia 

đình 
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thức hệ, xung đột, phân hoá, chia rẽ, vv 

 Bất công trong quá trình thực thi, thiếu khả 

năng tiếp cận các quá trình chính trị 

 Các tổ chức cộng đồng thiếu và yếu (chính 

thức hoặc không chính thức, chính quyền 

trung ương, hoặc địa phương) 

 Hạn chế hoặc bỏ qua mối quan hệ với 

chính quyền địa phương và các cơ cấu 

hành chính

 Cảm thấy bị cô lập với thế giới bên ngoài 

 Sử dụng quá mức chất chứa cồn (rượu, bia)

 Bị nguy hiểm do xung đột (xung đột trong 

nước, giữa các cộng đồng) 

  Quản lý nhà nước không đúng 

 Thiếu nhận thức và kinh nghiệm thực tế về 

các biện pháp an toàn nói chung 

 Điều kiện vệ sinh yếu kém 

 Thiếu sự gắn kết trong các tiêu chuẩn xây 

dựng 

 Hệ thống quản lý giao thông yếu kém 

 Các phương tiện thông tin 

liên lạc giữa các thành 

viên trong gia đình dù họ 

không ở gần nhau 

 Tổ chức chính trị và 

quyền hạn, quyền bầu cử 

 , Cách thức bày tỏ ý kiến, 

ví dụ thông qua các 

phương tiện thông tin đại 

chúng, thông qua tuyên

truyền, vận động đối với 

những người trong các cơ 

quan chức năng 

Thái độ/ động 

cơ  

 Thái độ tiêu cực đối với thay đổi 

 Bị động, quá tin vào định mệnh, thiếu hy 

vọng, phụ thuộc 

 Thiếu sáng kiến, không có “ tư tưởng đấu 

tranh”

 Thiếu tinh thần đoàn kết, cộng tác, liên kết 

 Không có niềm tin/quá mơ mộng 

 Quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài – 

trạng thái tâm lý “nạn nhân” bất lực 

 Thiếu nhận thức về các hiểm họa và các 

hậu quả của chúng. 

 Đối mặt trong các tình 

huống khó khăn 

 Chủ động giải quyết vấn 

đề, các phương pháp giải 

tỏa căng thẳng và các cơ 

chế tự vệ 

 Thái độ tích cực 

 Thái độ lạc quan thậm chí 

trong cơn khủng hoảng 

 Thái độ chủ động 

 Kiến thức và nhận thức 

6.2.5. Phân tích thông tin và Đề xuất các biện pháp 

Đội đánh giá: 

 Phân tích thông tin, sử dụng bảng ma trận đánh giá rủi ro dưới đây và đặc biệt quan 

tâm tới nhận thức về rủi ro của cộng đồng. Ma trận rủi ro được sử dụng trong quá trình 

đánh giá rủi ro; nó cho phép xác định được mức độ nghiêm trọng của rủi ro khi một 

hiểm họa xảy ra. Nói một cách đơn giản là nó xảy ra như thế nào và nếu nó xảy ra thì 

hậu quả xấu tới đâu. Sử dụng mô hình hội tụ thiên tai (xem chi tiết tại Chương 4) có thể 
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xây dựng được ma trận cơ bản thể hiện các hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và 

năng lực : 

Bảng 8: Ma trận đánh giá rủi ro 

Hiểm họa 

gây đe dọa tới 

cộng đồng

Tình trạng dễ bị tổn thương 

(vật chất/vật lý, tổ chức/xã hội, động 

cơ) 

Năng lực 

(vật chất/vật lý, tổ chức/xã hội, động

cơ) các chiến lược ứng phó/các 

nguồn lực sẵn có

Các báo hiệu 

cảnh báo, thời 

gian cảnh báo 

trước, tần suất, 

thời gian, thời 

khoảng xảy ra 

hiểm hoạ, vv. 

Tình

huống 

thiên tai:

các

thành

phần 

chịu rủi 

ro

Các tình

thế nguy 

hiểm 

Sức ép Nguyên

nhân căn 

bản 

Các năng 

lực của cá 

nhân và hộ

gia đình 

(của nam 

giới và nữ 

giới) 

Các năng 

lực của 

cộng đồng

Khả năng 

tiếp cận 

nguồn lực 

/năng lực 

Đối với mỗi hiểm họa, các rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương có liên quan đến hiểm hoạ đó 

phải được phân tích cùng với các thành viên cộng đồng để hiểu rõ được tình hình và chuẩn bị 

cho bước tiếp theo trong việc xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Bảng 9: Xác định hiểm họa, rủi ro, và tình trạng dễ bị tổn thương 

Hiểm họa 

Rủi ro 

(hoặc các tác động có 

thể xảy ra ) 

Tình trạng dễ bị tổn thương 

Hiểm họa thứ 1

Ví dụ như Lũ

Rủi ro thứ 1 

Chết đuối

Tình trạng dễ bị tổn thương thứ 1 

Do không biết bơi

Rủi ro thứ 2 

Đồ đạc trong nhà bị hư 

hỏng, cuốn trôi

Tình trạng dễ bị tổn thương thứ 2 

Do thiếu nhận thức về mức độ quan trọng của 

việc cất giữ các đồ đạc, vật dụng quan trọng trong

nhà ở những nơi an toàn

Rủi ro thứ 3 

…

Tình trạng dễ bị tổn thương thứ 3 

…

Hiểm họa thứ 2 Rủi ro thứ 1 Tình trạng dễ bị tổn thương thứ 1 

Rủi ro thứ 2 Tình trạng dễ bị tổn thương thứ 2 
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Nhận thức về rủi ro 

Con người có những nhận thức khác nhau về rủi ro. Trong việc thiết kế và thực hiện các biện 

pháp giảm nhẹ rủi ro một cách hiệu quả, phải cân nhắc làm thế nào người dân nhận thức được 

những rủi ro và việc giảm nhẹ các rủi ro cụ thể quan trọng như thế nào. Đánh giá rủi ro chuyên 

ngành đảm bảo độ chính xác về kỹ thuật phải xem xét người dân địa phương nhận thức, hiểu 

về các rủi ro và các lựa chọn của họ để giảm nhẹ các rủi ro đó như thế nào. Người dân địa 

phương đôi khi ít thấy thoải mái với các khái niệm khoa học và họ thường dựa vào nhận thức 

của họ về rủi ro đối với các giá trị chuẩn tắc, lịch sử, văn hóa và di sản và mong muốn riêng 

của họ về một tương lai an toàn và bảo đảm. Thông qua đánh giá rủi ro chúng ta có thể tìm 

hiểu về cộng đồng và các biện pháp, hoạt động GNRRTT đối với hiểm họa cụ thể. Các biện 

pháp và hoạt động này dựa trên cơ sở các hiểm họa ở địa phương và tình trạng dễ bị tổn thương 

và năng lực cụ thể của cộng đồng, do đó, chúng ta có thể lựa chọn và thiết kế hiệu quả các biện 

pháp có ý nghĩa để sử dụng và tăng cường sức mạnh của cộng đồng cùng với việc giảm nhẹ 

tình trạng dễ bị tổn thương của họ.

Các câu hỏi để phân tích nhận thức rủi ro 

 Những hiểm hoạ nào có thể gây nên tổn thất nhiều nhất về người hoặc làm hư hỏng nhà 

cửa và ảnh hưởng tới thu nhập? 

 Theo nhận thức của người dân, rủi ro hiểm họa nào cần phải được giảm thiểu trước 

tiên?

 Những thành phần (yếu tố) bị rủi ro nào cần được bảo vệ? 

 Thứ tự ưu tiên trong giảm thiểu rủi ro? 

Mục đích của phân tích nhận thức rủi ro 

 Báo cáo các kết quả phân tích cho cộng đồng (những người đã tham dự cuộc họp đầu 

tiên cần có mặt, các thành viên khác trong cộng đồng cũng có thể tham dự cuộc họp 

này) tại buổi làm việc lần thứ 2 với cộng đồng. 

 Phải bảo đảm rằng các cá nhân trong cộng đồng kiểm chứng lại các thông tin và phân

tích các số liệu thu thập được. 

 Bổ sung thêm các thông tin còn thiếu. 

 Sử dụng công cụ cây vấn đề để phân tích nguyên nhân của mỗi vấn đề, bắt đầu bằng 

cách nhận biết các vấn đề đang được quan tâm nảy sinh trong cộng đồng (xem trong 

Các công cụ Có sự Tham gia để giải thích về phương pháp phân tích cây vấn đề). 

 Xếp hạng các rủi ro theo thứ tự đã đặt ra (xem ở phần trên).

 Làm việc với cộng đồng để giúp họ nhận biết cách phòng tránh phù hợp trong 

trường hợp khẩn cấp và các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai ở cấp huyện, cấp 

xã và cấp thôn. 

 Nhận biết các hành động được ưu tiên tức thời và dài hạn. 

Chuyển tình trạng dễ bị tổn thương thành năng lực  

Sau khi phân tích các hiểm họa, các rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực, thảo luận 

với các thành viên cộng đồng cần phải tập trung vào vấn đề làm thể nào để chuyển tình trạng 
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dễ bị tổn thương khác nhau thành năng lực bằng cách sử dụng các nguồn lực sẵn có (Xem chi 

tiết tại Chương 6 Giảm thiểu Rủi ro Thiên Tai). Các kết quả thảo luận có thể được trình bày 

dưới dạng bảng sau:

Bảng 10: Chuyển đổi tình trạng dễ bị tổn thương thành năng lực 

Các hành động chuyển đổi  

tình trạng dễ bị tổn thương  

thành năng lực 

CIT

C = Thay đổi;

I = Ảnh 

hưởng; 

T= Chuyển đổi

hoàn toàn

Loại hành động 

S(ngắn hạn), 

M(trung hạn), L(dài

hạn) 

Yêu cầu 

TS=Hỗ trợ kỹ 

thuật 

FS=Hỗ trợ tài 

chính

CW=Làm việc 

với cộng đồng 

Ví dụ: 

Hiểm họa 1 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 1 

a) Tạm thời di chuyển chỗ ở  

b) Xây dựng cộng đồng sử dụng 

các tiêu chuẩn được chấp nhận 

c) Xây dựng tường biển 

I

C

T

S

L

M

CW

TS

FS,TS, CW

Hiểm họa 1 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 2 

Hiểm họa 2 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 1 

Ba loại C, I và T được đưa ra cho mỗi hoạt động nhận thức hoặc biện pháp, được chi tiết hóa 

như sau: 

C = thay đổi – chỉ ra sự can thiệp của cộng đồng có thể mang lại sự thay đổi thông qua sự can 

thiệp của cộng đồng, và thay đổi này có thể diễn ra ngay sau đó hoặc trong một thời gian ngắn. 

I = ảnh hưởng – chỉ ra cần có sự ảnh hưởng ở một mức độ nào đó để mang lại sự thay đổi, ví 

dụ như sáng kiến cần có sự phê duyệt và hỗ trợ của chính quyền địa phương 

T = chuyển đổi hoàn toàn – chỉ ra rằng cần phải có can thiệp, hỗ trợ và trợ giúp ở mức độ cao 

, (ví dụ như từ chính quyền trung ương, các nhóm khu vực hoặc từ một tổ chức bên ngoài) để 

mang lại sự thay đổi. 

Đối với mỗi hoạt động chuyển đổi được gợi ý ở trên, cần phải đưa ra các câu hỏi sau: 

A:  Có thể thực hiện ngay được không? 

B:  Hoạt động đó có cần nguồn lực không? 

C:  Có thể tự tìm được nguồn lực cần thiết hay không? Nếu có thì làm như thế nào? 

D:  Có cần sự trợ giúp kỹ thuật không? Nếu có thì cần trợ giúp kỹ thuật từ đâu? 
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Ghi chú: Báo cáo các kết quả đánh giá rủi ro thiên tai cần được viết theo biểu mẫu trình 

bày ở Phụ lục VI.3 – Một số nội dung chính của một báo cáo đánh giá rủi ro ở cấp cộng 

đồng hoặc báo cáo HVCA.  

Các yếu tố cần quan tâm khi đánh giá rủi ro và trong quá trình lập kế hoạch 

 Giới thiệu rõ mục đích đánh giá rủi ro cho các cư dân trong cộng đồng và chính quyền 

địa phương. 

 Có được sự tin tưởng và cam kết của cộng đồng. 

 Tôn trọng các giá trị và ưu tiên của cộng đồng. 

 Chuẩn bị cẩn thận kế hoạch và các phương pháp đánh giá. 

 Sử dụng một cách linh hoạt các công cụ PRA. 

 Hỗ trợ viên chỉ giữ tạo điều kiện thuận lợi cho các thảo luận nhóm và thu thập thông tin 

và không được “mớm lời” cho những người tham gia thảo luận, không áp đặt ý kiến cá 

nhân của mình lên người khác trong cộng đồng. 

 Quan tâm tới việc sử dụng câu, chữ thích hợp sao cho người dân trong cộng đồng dễ 

hiểu (tùy thuộc vào kiến thức của người dân và các cán bộ ở địa phương). 

 Hỗ trợ viên có thể đưa ra lời khuyên cho cộng đồng về các hoạt động GNRRTT. 

 Đảm bảo có sự tham gia của tất cả các nhóm đối tượng trong cộng đồng. 

 Đảm bảo sự chính xác của thông tin bằng phương pháp kiểm tra chéo từ các nguồn 

thông tin khác nhau.

 Quan tâm tới các phong tục, truyền thống và tôn giáo ở địa phương.

 Đảm bảo rằng các nhóm khác nhau (nam giới, nữ giới, người già, trẻ em, người tàn 

tật, người nhiễm HIV/AIDS, những người bị cách ly hay bị xua đuổi) trong cộng đồng 

đều có thể bày tỏ quan điểm của mình. 

 Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

 Đảm bảo các kết quả thu thập thông tin và phân tích đạt được với sự tham gia đầy đủ 

của mọi người. 

 Khuyến khích các cộng đồng sử dụng các nguồn lực sẵn có trong thực hiện chương 

trình phát triển tổng thể (không bao giờ hứa hẹn những điều không khả thi rõ ràng). 

 Các biện pháp phải phù hợp với các nhu cầu cụ thể, các năng lực và các điều kiện của 

cộng đồng (cụ thể, rõ ràng và thực tế). 

 Hỗ trợ viên phải luôn vui vẻ và khuyến khích những người tham gia đánh giá trong 

cộng đồng. 

 Cần rút ra các bài học sau mỗi đợt đánh giá để làm tốt hơn cho các đợt sau. 

 Thống nhất về phương pháp để đảm bảo rằng không quên các bài học đã có. 

6.3.  Đánh giá rủi ro – một hoạt động thường kỳ 

Đánh giá rủi ro có thể được sử dụng như công cụ giám sát và đánh giá để đo lường tiến độ 

hoặc sự thay đổi trong cộng đồng. Nó cũng giúp nhận biết các điều chỉnh cần thiết cho kế 

hoạch QLRRTT của cộng đồng. Do vậy, cần sử dụng đánh giá rủi ro như một hoạt động 
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thường kỳ vì các kế hoạch sẽ lạc hậu do hiểm họa thay đổi theo ngày, theo mùa và theo năm. 

Các gợi ý dưới đây giúp hiểu hơn về hoạt động thường kỳ của đánh giá rủi ro: 

 Tăng cường nâng cao nhận thức về các hiểm họa, thiên tai và tầm quan trọng của ứng 

phó, phòng ngừa thiên tai cho người dân và cán bộ địa phương. 

 Nhấn mạnh rằng giảm thiểu rủi ro thiên tai là trách nhiệm chung của tất cả các tổ chức 

và cá nhân.

 Cán bộ và các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ cũng như của các tổ 

chức phi chính phủ trong nước và quốc tế trong vùng lân cận thường sẽ có năng lực khi 

được sử dụng đánh giá rủi ro. 

 Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong đánh giá rủi ro nhằm mở rộng việc sử dụng (từ cơ 

quan chính phủ và phi chính phủ). 

 Cần có sự đồng ý của các cộng đồng và chính quyền địa phương khi áp dụng đánh giá 

rủi ro sau khi được tập huấn. 

 Sử dụng đánh giá rủi ro trong thu thập và phân tích thông tin cho lập và thực hiện kế 

hoạch năm về QLRRTT. 

 Bổ sung và điều chỉnh kế hoạch năm căn cứ trên kết quả đánh giá rủi ro. 

 Đưa ra các khuyến cáo về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho chính quyền địa phương.  

 Chia sẻ thông tin và các kết quả đánh giá với các tổ chức khác. 

 Nhận biết các hoạt động mà Hội Chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ có thể tham gia, hỗ trợ và 

hợp tác với các tổ chức khác. 

 Giới thiệu tới các tổ chức khác khi họ quan tâm tới việc trợ giúp các biện pháp giảm 

thiểu rủi ro thiên tai khác nhau. 

Báo cáo đánh giá phải được cả đội đánh giá cùng tham gia viết (tài liệu này có thể được dùng 

như số liệu cơ bản trong đánh giá việc thực hiện kế hoạch QLRRTT dựa vào cộng đồng cũng 

như ứng phó với những thiên tai trong tương lai). 

Các kết quả đầu ra khác có thể bao gồm: các bản đồ rủi ro ở địa phương, các áp phích nâng cao 

nhận thức và QLRRTT sử dụng ở địa phương và các địa điểm công cộng. 

6.4.  Các nguyên tắc để thực hiện đánh giá đạt kết quả tốt 

6.4.1. Trong khâu chuẩn bị 

a. GIGO Số liệu đầu vào kém = Kết quả đầu ra sẽ kém; 

b. Ghi nhớ: “Những gì bạn không thể thấy thường quan trọng hơn những gì bạn thấy 

trước mặt!”; 

c. Thấy trước trở ngại mà có thể gây cản trở công việc trong quá trình làm việc 

ngoài hiện trường (ví dụ hậu cần, đi lại...); 

d. Hiểu biết về bối cảnh văn hóa;

e. Cần thận trọng với các quan điểm khác nhau và các nhu cầu của nam giới và nữ 

giới (ví dụ cần ý thức được các mối liên hệ về giới); 

f. Có sự thống nhất về thời gian, bàn bạc với mọi người trong cộng đồng xem thời 

điểm nào thích hợp để gặp mặt; 
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g. Tới nơi hẹn đúng giờ;

h. Hợp tác với người khác (chính quyền, các đoàn đánh giá khác, các tổ chức phi 

chính phủ ...); 

6.4.2. Trong quá trình thu thập và phân tích thông tin 

a. Đảm bảo có sự tham gia của cộng đồng;

b. Sử dụng các công cụ theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp; 

c. Luôn hỏi các câu hỏi rõ ràng và cố tránh sử dụng quá nhiều câu hỏi Có/Không; 

d. Sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu tránh sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật; 

e. Bảo đảm rằng các quan điểm và thông tin đưa ra hoàn toàn có thể hiểu được để 

tránh hiểu nhầm giữa các nhóm và các bên trong cộng đồng; 

f. Kiểm chứng và đối chiếu96 để đảm bảo độ chính xác;

g. Cần thận trọng tránh làm tăng sự kỳ vọng của cộng đồng; 

h. Thận trọng tránh thiên vị hay sai lệch;

i. Ghi chép và chia sẻ các kết quả với người dân địa phương; 

j. Cung cấp các thông tin phản hồi thường xuyên . 

Ghi nhớ! 

 Đánh giá sẽ càng công phu hơn khi có nhiều thời gian (khi các nguồn lực và 

năng lực tăng lên); 

 Đánh giá là một hoạt động sẽ được lặp lại. 

6.5.  Các công cụ đánh giá có sự tham gia 

Có nhiều công cụ được phát triển bởi các tổ chức khác nhau dựa trên cơ sở kinh nghiệm riêng 

trong quá trình làm việc với cộng đồng. Các công cụ này có thể được sử dụng riêng rẽ, hoặc sử 

dụng kết hợp để bổ sung cho nhau. 

6.5.1. Các công cụ thường được dùng để đánh giá rủi ro có sự tham gia 

Một số công cụ Đánh giá Rủi ro có Sự Tham gia (gọi tắt là PRA) thường được sử dụng bao 

gồm:  

TT Công cụ đánh giá có sự tham gia Hiểm họa 

Tình trạng 

dễ bị tổn 

thương 

Năng lực 

1 Bản đồ hiểm họa và nguồn lực   

2 Hồ sơ lịch sử   

3 Lịch mùa vụ   

4 Lập bản đồ nguồn lực về giới   

96 Kiểm tra chéo là biện pháp thường được sử dụng để chỉ ra rằng khi có nhiều hơn 2 phương pháp được dùng 
trong nghiên cứu trên quan điểm kiểm tra lại 2 hoặc 3 lần các kết quả. Nó nhằm tăng độ tin cậy của kết quả từ các 
phương pháp khác nhau nhưng đều dẫn tới một kết quả giống nhau.
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5 Lát cắt  

6 Phân tích sinh kế/ứng phó  

7 Phân tích mạng lưới cơ quan/tổ chức xã hội  

8 Phỏng vấn bán cấu trúc    

9 Tập trung vào thảo luận nhóm   

10 Quan sát   

11 Xếp hạng    (nếu năng 

lực được 

nâng cao)

12 Cây vấn đề  (đi vào 

nhân-quả) 

 

Ghi chú: Xem Phụ lục VI.2 hướng dẫn chi tiết cách sử dụng của mỗi công cụ. 

6.5.2. Các nguyên tắc hỗ trợ các công cụ PRA  

Trong bất kỳ một đánh giá rủi ro nào, mỗi thành viên của đội cần phải:  

 Khuyến khích các thành viên trong cộng đồng tham gia đầy đủ ; 

 Lắng nghe và Học hỏi từ người dân. Có niềm tin vào khả năng của người dân trong 

phân tích, giảng dạy và lập kế hoạch; 

 Mềm dẻo, linh hoạt khi áp dụng, thử nghiệm, kết hợp các phương pháp khác nhau, chú 

trọng cho phép những người dễ bị tổn thương tự bày tỏ quan điểm;

 Cởi mở khi có sai sót và thừa nhận rằng có mắc sai sót;

 Cố gắng làm tốt hơn nữa;

 Mềm dẻo, linh hoạt với các ưu tiên trong cộng đồng và tiến độ thực hiện của họ. Cần 

điều chỉnh ưu tiên của họ, không bắt họ theo tiến độ thực hiện của mình; 

 Dành thời gian với mọi người. 

6.5.3. Thứ tự sử dụng các công cụ PRA trong một đánh giá rủi ro  

Đầu tiên phải sử dụng các công cụ PRA đơn giản để thu thập các thông tin chung trước khi sử 

dụng tới các công cụ phức tạp hơn cho phân tích thông tin. 

Thứ tự dưới đây được gợi ý khi đánh giá rủi ro: 
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6.6.  Tổng kết chương 

 Thực hiện đánh giá rủi ro có sự tham gia hoặc đánh giá hiểm họa, tình trạng dễ bị 

tổn thương và năng lực là một phần quan trọng để xác định các nhu cầu QLRRTT 

ở địa phương 

 Điều quan trọng là hiểu được các nguyên tắc để thực hiện đánh giá có kết quả tốt. 

Có một số ma trận có ích mà đội đánh giá cần sử dụng. Các đội đánh giá đưa ra 

câu hỏi, chuẩn bị báo cáo, sử dụng cây vấn đề (để phân tích nguyên nhân của vấn 

đề), xếp hạng các rủi ro và làm việc với cộng đồng để nhận biết được các biện 

pháp thích hợp. 

 Mục tiêu chính của đánh giá rủi ro là phục vụ cho cộng đồng để đánh giá tình 

trạng của cộng đồng và thảo luận các giải pháp khả thi đối với cộng đồng 

 Đánh giá rủi ro thiên tai là một quá trình học hỏi lẫn nhau cho cả cộng đồng và 

đội đánh giá 

 Có nhiều công cụ PRA, cung cấp các kỹ thuật khác nhau trong thu thập thông tin. 

Điều quan trọng là lựa chọn đúng công cụ, có liên quan tới các nhóm đối tượng; 

và một số công cụ được dùng để đảm bảo rằng thông tin được kiểm chứng 

 Đội đánh giá không được áp đặt ý kiến hoặc quan điểm riêng của mình lên cộng 

đồng mà phải trợ giúp việc thảo luận và học hỏi từ cộng đồng 

 Mỗi người có nhận thức khác nhau về rủi ro. Do vậy họ sẽ có thứ tự ưu tiên khác 

nhau khi giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là những nhận thức này về rủi ro phải 

được xem xét tới trong quá trình đánh giá rủi ro thiên tai. 

6.7.  Câu hỏi thảo luận 

1. Các thành phần chính của đánh giá rủi ro thiên tai là gì? 

2. Các yếu tố chính nào tạo nên hoặc là hậu quả của một hiểm họa? 

Xem xét số liệu thứ cấp, thông tin vùng/tỉnh cụ thể có liên quan tới 
hiểm họa, rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực 

Hồ sơ lịch sử   Bản đồ   Lát cắt 

Phân tích sinh kế/ ứng phó 

Cây vấn đề  
Xếp hạng 

HVCA

Thông tin

chung ở cấp 

cộng đồng 

Thông tin cụ thể ở cộng đồng, ở hộ gia 

đình và ở mỗi cá nhân 

Lịch mùa vụ 
Phân tích mạng lưới cơ quan, tổ chức xã hội 

Đánh giá sức khỏe và dinh dưỡng 
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3. Ba cách phân loại chính nào được sử dụng mô tả tình trạng dễ bị tổn thương và năng 

lực? 

4. Những sức ép nào có thể ảnh hưởng tới cộng đồng? 

5. Những nguyên nhân nền nào gây nên tình trạng dễ bị tổn thương của cư dân trong cộng 

đồng?  

6.8. Phụ lục  

6.8.1. Phụ lục VI.1: Các câu hỏi gợi ý dành cho đánh giá rủi ro 

Đánh giá tổng hợp của một thôn hoặc 1 xóm (phụ thuộc vào kích thước và số lượng người có 

trong nhóm đánh giá) sẽ được thực hiện trong vài ngày. Các câu hỏi sau sẽ được sử dụng tới 

khi tiến hành các hoạt động đánh giá rủi ro bất kỳ: 

Các thông tin chung về cộng đồng 

 Tên thôn, xóm của cộng đồng 

 Vị trí của cộng đồng 

 Tổng diện tích 

 Diện tích đất nông nghiệp 

 Diện tích đất ở 

 Đường tới cộng đồng 

 Dân số của cộng đồng  

 Số hộ gia đình 

 Số hộ nghèo 

 Số trẻ em (dưới 5 tuổi và từ 5 đến 16) 

 Số nữ giới 

 Số nam giới 

 Tỷ lệ giới tính (nam và nữ) 

 Tỷ lệ biết đọc, biết viết 

 Tốc độ phát triển dân số 

 Các hiểm họa chính được nhận biết trong cộng đồng 

 Những vùng có rủi ro cao trong cộng đồng  

 Số dân và % dân số trong các vùng có rủi ro cao 

 Các hoạt động kinh tế chính của cộng đồng 

 Các cơ sở hạ tầng chính  

 Các nguồn tài nguyên hiện có 

 Các tổ chức hiện có của cộng đồng  

 Số người/nhóm người dễ bị tổn thương, cần sự giúp đỡ đặc biệt và nơi sinh sống của họ 

trong cộng đồng 

 Các vấn đề chính của cộng đồng 
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Đánh giá hiểm họa 

 Các hiểm họa nào (tự nhiên/con người) xuất hiện? 

 Các hiểm họa này xuất hiện với tần suất thế nào? (2 lần/năm, hàng năm, 1 lần trong 3 

năm, vv…) 

 Loại hiểm họa nào thường xảy ra nhất? 

 Các hiểm họa nào có tần xuất xảy ra gần như nhau (biến đổi khí hậu) 

 Các hiểm họa này thường xảy ra ở đâu? Vào thời gian nào trong năm? 

 Các dấu hiệu cảnh báo nào hoặc dấu hiệu nào thường thấy khi xảy ra hiểm họa (kinh 

nghiệm dân gian và trên cơ sở khoa học) 

 Từ khi có dấu hiệu cảnh báo đến khi xảy ra hiểm họa là bao nhiêu lâu? 

 Mỗi loại hiểm họa xảy ra trong thời gian bao lâu? 

 Các tác động của hiểm họa diễn ra trong thời gian bao lâu? 

 Nguyên nhân của các hiểm họa là gì? 

 Các thiên tai nào trong quá khứ đã gây ảnh hưởng tới cộng đồng? 

Đánh giá Tình trạng dễ bị tổn thương và Năng lực  

Trả lời các câu hỏi dưới đây sẽ giúp nhận biết được nếu cộng đồng ở tình trạng dễ bị tổn 

thương cao hoặc có năng lực cao: 

Cảnh báo sớm và sơ tán 

 Ở cộng đồng có hệ thống cảnh báo sớm hay không? Hệ thống nào có kết nối với hệ 

thống cảnh báo sớm quốc gia hay không? 

 Anh là người chịu trách nhiệm nhận và truyền các thông điệp cảnh báo sớm tới mọi 

người trong cộng đồng? Việc nhận và truyền các thông điệp này được thực hiện ở đâu 

và như thế nào? 

 Mọi người hiểu thế nào về các thông điệp cảnh báo sớm, họ có được khuyến cáo phải 

làm gì khi nhận được thông điệp cảnh báo sớm hay không? 

 Các cảnh báo được truyền tới mọi người trong cộng đồng như thế nào? 

 Người đứng đầu cộng đồng nhận các thông tin cảnh báo từ cấp cao hơn như thế nào? 

 Đã có những hoạt động tập huấn nào có liên quan tới cảnh báo sớm được tổ chức cho 

người dân và người đứng đầu cộng đồng từ trước tới nay? 

 Trong trường hợp phải sơ tán thì địa điểm sơ tán ở đâu? có nơi để trú ẩn trong trường 

hợp khẩn cấp hay không? Có nhưng nơi an toàn nào có thể được dùng để làm các địa 

điểm sơ tán? Đi đến đó bằng cách nào? 

 Ai là đối tượng bị ảnh hưởng và họ được chuẩn bị như thế nào? 

 Ai là đối tượng bị ảnh hưởng của hiểm họa? ảnh hưởng như thế nào (phụ nứ, trẻ em, 

người già, nam giới, người tàn tật) 

 Ảnh hưởng của hiểm họa là gì ? nó diễn ra như thế nào ?(hoa màu, vật nuôi, nhà cửa, 

trường học, cơ sở hạ tầng) 
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 Điều gì làm người dân và tài sản/hoa màu của họ dễ bị ảnh hưởng của hiểm họa ? Hoặc 

tại sao họ bị ảnh hưởng ? 

 Phụ nữ, nam giới làm gì trước khi, trong khi và sau khi xảy ra thiên tai ? 

 Chính quyền địa phương đã làm gì trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai ? 

 Những khó khăn chính mà cộng đồng phải đối mặt là gì ? 

 Nguyên nhân của những khó khăn ấy là gì ? 

 Phụ nữ và nam giới đã chuẩn bị gì khi có thiên tai ? Họ có kế hoạch ứng phó với thiên 

tai hay không ? Những gì được làm thêm nữa để chuẩn bị khi có thiên tai ? 

 Mối liên hệ giữa các thành viên trong cộng đồng ra sao ? Làm thể nào để họ nâng cao 

tinh thần nếu có điều không hay xảy ra trong gia đình ? gia đình đó có được hàng xóm 

và những người khác giúp đỡ hay không ? 

 Nguồn thu nhập chính của mọi người là gì ? những nguồn sinh kế, thu nhập này có thể 

bị ảnh hưởng bởi hiểm họa như thế nào ? 

 Nguồn thu nhập phụ bổ sung (nếu có) là gì ? ví dụ như nghề thủ công, lao động chân 

tay, hay đi làm ăn ở bên ngoài ? 

 Những nguồn lực nào sẵn có trong cộng đồng để ứng phó với thiên tai (ví dụ như sơ 

tán, giao thông, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, cứu trợ) ? 

 Cả cộng đồng có thể chuẩn bị những gì để ứng phó với thiên tai ? 

 Những ai tham gia vào việc chuẩn bị ? 

 Những tổ chức nào trong cộng đồng chịu trách nhiệm về các lĩnh vực khác nhau trong 

đời sống xã hội ở địa phương ? 

 Những tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý thiên tai (cứu trợ, cấp cứu, chăm sóc sức 

khỏe, vv) ? 

 Các tổ chức này làm việc như thế nào ? 

 Mọi người trong cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định như 

thế nào (ví dụ như dự án cộng đồng, các hoạt động, nhiệm vụ được giao , vv)? 

 Những kỹ năng/con người đặc biệt nào mà cộng đồng hiện có ? (ví dụ như bác sỹ, y tá, 

giáo viên, cấp cứu viên, thợ điện, thợ mộc) 

 Ai là người có thể ra quyết định sử dụng các nguồn lực khác nhau ? 

 Chính quyền đã trợ giúp những gì ? 

 Những tài liệu hướng dẫn nào, văn bản pháp luật nào có liên quan tới quản lý thiên tai 

của chính quyền hiện có ở cộng đồng ? 

 Các dịch vụ xã hội nào hiện có ? 

 Các tổ chức cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ nào hiện đang làm việc tại cộng 

đồng ? 

Đo lường rủi ro của cộng đồng: hiểu biết của mọi người về nhận thức rủi ro 
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 Theo người dân trong cộng đồng, những hiểm họa nào có thể gây ra những thiệt hại lớn 

nhất đối với họ? 

 Rủi ro lớn nhất của họ là gì? 

 Những rủi ro nào cần được giảm nhẹ trước tiên hoặc những gì cần phải bảo vệ trước 

tiên ? những rủi ro nào là chấp nhận được 

 Những gì có thể làm để giảm nhẹ tác động của các hiểm họa? ví dụ như trồng rừng, xây 

các khu neo đậu an toàn, xây dựng đê, vv  

 Những gì có thể làm để tạo điều kiện an toàn hơn cho mọi người, ví dụ làm họ khỏe 

mạnh hơn/ mạnh mẽ hơn; có sinh kế an toàn hơn; hiểu biết tốt hơn hoặc biết được phải 

chuẩn bị những gì khi có thiên tai – nâng cao nhận thức; trở nên hăng hái, chủ động hơn 

trong công tác chuẩn bị (biết phải làm gì); để tổ chức họ trong cộng đồng (ví dụ tổ chức 

các cuộc họp cộng đồng để quyết định ai sẽ làm gì ? những nguồn lực nào có thể được 

huy động), bảo hiểm, thiết bị cứu nạn, vv ? 

 Những gì có thể làm để tăng cường những năng lực hiện có trong cộng đồng? 

 Những gì cần làm để thiết lập hoặc cải thiện cơ chế quản lý thiên tai, ví dụ cảnh báo 

sớm, hệ thống thông tin địa phương, các đường sơ tán, địa điểm sơ tán, tìm kiếm cứu 

nạ, ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, cứu trợ, chăm sóc sức khỏe trong trường hợp 

khẩn cấp, nước uống và vệ sinh môi trường, vv 

 Có những vấn đề gì cần phải có sự trợ giúp?, từ ai ?, cái gì ví dụ các văn bản pháp luật 

mới, văn bản điều chỉnh của Nhà nước, chính sách sử dụng đất, hoặc phát triển kinh tế, 

vv ?

6.8.2. Phụ lục VI.2: Danh mục các công cụ đánh giá có sự tham gia  

A.  Xem xét số liệu thứ cấp  

B.  Quan sát trực tiếp 

C.  Phỏng vấn bán cấu trúc (câu hỏi mở) (SSI) 

D.  Hồ sơ lịch sử 

E.  Bản đồ hiểm họa và nguồn lực 

F.  Lát cắt 

G.  Lịch mùa vụ 

H.  Bản đồ nguồn lực về giới  

I.  Phân tích mạng lưới cơ quan/tổ chức xã hội 

J.  Đánh giá dinh dưỡng và sức khỏe  

K.  Phân tích các chiến lược sinh kế/đối phó 

L.  Cây vấn đề 

M.  Xếp hạng theo thứ tự ưu tiên  

N.  Đánh giá năng lực của tổ chức cộng đồng  

A. Xem xét số liệu thứ cấp  
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Luôn có thông tin sẵn có về cộng đồng mà có thể nghiên cứu nhằm có những hiểu biết chung 

về cộng đồng trước khi tới làm việc ở đó. 

Số liệu hiện có và thông tin về cộng đồng có thể có dưới dạng các báo cáo, hồ sơ, số liệu cơ 

bản, số liệu điều tra dân số, những phát hiện trong nghiên cứu và tài liệu khác về vị trí, con 

người và các vấn đề. 

Tại sao: Từ những thông tin hiện có, có thể có được khái quát chung về tình trạng và hoàn 

cảnh của cộng đồng. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, học hỏi từ các kinh nghiệm từ nơi 

khác và tránh lặp lại những việc mà người khác đã làm. Điều này cũng sẽ giúp chúng ta nhận 

biết các đề tài nhỏ và để chuẩn bị các câu hỏi chính khi đánh giá. 

Ai: Trước tiên, đội đánh giá phải thu thập thông tin và sau đó cùng với các thành viên của cộng 

đồng kiểm tra thông tin để xem chúng còn giá trị sử dụng hay không ? 

Khi nào: Hoạt động này có thể được thực hiejen trong giai đoạn lập kế hoạch và tại bước khởi 

động khi làm việc với cộng đồng 

Như thế nào: Các thành viên của đội đánh giá sẽ cố gắng tìm kiếm từ các nguồn khác nhau – 

các cơ quan quản lý địa phương, các viện, trường đại học, các cơ quan của chính phủ, các tổ 

chức phi chính phủ, các thư viện, vv.. – sau đó liên hệ với họ để tìm kiếm thông tin. 

Xây dựng hồ sơ cộng đồng 

Thông tin cơ bản để làm việc bao gồm: 

Tên cộng đồng 

Vị trí của cộng đồng 

Các hoạt động kinh tế chính của cộng đồng 

Cách tiếp cận tới cộng đồng 

Cơ sở hạ tầng  

Dân số 

Các tổ chức cộng đồng 

Các hiểm họa chính được nhận biết bởi cộng đồng 

Các thiên tai trong quá khứ có ảnh hưởng tới cộng đồng 

Những vùng có rủi ro cao trong cộng đồng 

Dân số của các vùng có rủi ro cao 

Người/nhóm người dễ bị tổn thương và nơi ở của họ  

Địa điểm trú ẩn khẩn cấp 

Các vấn đề cụ thể của cộng đồng 

Các thông tin khác có liên quan

B. Quan sát trực tiếp 

Khi làm việc với cộng đồng, đội điều tra phải nhận thức được rằng đối tượng điều tra không 

thể lúc nào cũng biểu đạt chính xác các quan điểm của cá nhân họ hoặc đưa ra các sự kiện một 

cách chính xác, do vậy, quan sát các đối tượng một cách hệ thống, tính cách của mỗi người, sự 

kiện, các quá trình, các mối quan hệ, tham gia và một bản ghi các quan sát trên phải được thực 

hiện. 
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Lý do: Quan sát trực tiếp có thể giúp chúng ta có được bức tranh tốt hơn về tình trạng, đặc biệt 

là những điều khó diễn đạt bằng lời nói. Đây là cách tốt để kiểm tra chéo thông tin do mọi 

người cung cấp. Thông quan quan sát trực tiếp, những điều không mong muốn ban đầu, hoặc 

những vấn đề khác có liên quan tới chương trình có thể được ghi nhận. 

Ai: Tất cả các thành viên của đội đánh giá cần quan sát và chia sẻ các quan sát của mình. 

Khi nào: Trong suốt quá trình làm việc với cộng đồng. 

Như thế nào: Tương tự như đối với phương pháp lát cắt (xem mục F), khi đội chia thành các 

nhóm và tiếp cận các vùng. Một bản danh mục các vấn đề cần quan tâm khi tiến hành quan sát 

có thể được soạn thảo và sử dụng. Các ghi chép của các thành viên trong đội về những vấn đề 

giống nhau có thể được so sánh với nhau để tìm ra những điểm khác biệt và lý do của các khác 

biệt đó. 

Danh mục của các điểm mà đội đánh giá sẽ phải nhận biết, bao gồm: 

 Môi trường xã hội của cộng đồng: các hoạt động của người dân địa phương tại các đền, 

chùa, nhà thờ, sân thể thao, khu mua bán, nhà hàng, các nơi tập chung chính trong vùng 

(của trẻ em, thanh niên, người lớn) 

 Môi trường vật chất: các đặc điểm xây dựng nhà cửa, đường xá, phố, kênh tiêu, các dịch vụ 

bảo hiểm, các vùng đất cao và vùng đất thấp, các dấu hiệu, hoặc dấu vết của các hiểm họa 

hoặc thiên tai xảy ra trước đây, vv 

 Các cộng đồng xung quanh: cộng động xung quang có ở gần không ? Cộng đồng lân cận có 

ảnh hưởng tới cộng đồng mà đội điều tra đang làm việc không ? Ví dụ đập dâng xây dựng 

ở thôn A có ảnh hưởng tới thôn B ? Hoặc việc trữ nước ở một cộng đồng có ảnh hưởng tới 

nguồn nước của cộng đồng khác ? 

 Tìm kiếm những năng lực và nguồn lực hiện có của cộng đồng 

Quan sát trực tiếp: Thu thập và tổng hợp thông tin, các sự kiện từ những quan sát thực tế. Sau 

đó, thông tin sẽ cần được kiểm chứng với những người phỏng vấn. Nếu Đội đánh giá muốn 

chụp ảnh, ghi âm, cần phải được sự đồng ý của người được phỏng vấn. 

Quan sát có sự tham gia: Các nhận thức của các thành viên trong cộng đồng với những hoạt 

động hàng ngày của cộng đồng. Quá trình này có thể cần có thời gian để thực hiện. 

C. Phỏng vấn bán cấu trúc  

Phỏng vấn bán cấu trúc (SSI) là cách thực hiện thảo luận, trao đổi một cách thân mật. SSI khôn 

sử dụng các câu hỏi đã định sẵn mà dùng bảng các câu hỏi có liên quan tới từng chủ đề quan 

tâm có định hướng một cách mềm dẻo. Các câu hỏi có thể được bổ sung hoặc bỏ qua sao cho 

phù hợp. Hoàn cảnh khi tiến hành phỏng vấn (người tham gia phỏng vấn, đóng góp của phỏng 

vấn như thế nào, thực hiện khi nào và ở đâu) xác định chất lượng của thông tin thu thập được. 

Trong SSI, cả người phỏng vấn và người được phỏng vấn đều có thể đưa ra câu hỏi. 

Có bốn loại phỏng vấn bán cấu trúc (SSI):

1. Phỏng vấn nhóm 

2. Thảo luận nhóm tập trung

3. Phỏng vấn cá nhân 
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4. Phỏng vấn người nắm thông tin then chốt 

Mỗi loại phỏng vấn bán cấu trúc kể trên lại có mục đích cụ thể: 

 Phỏng vấn nhóm: được sử dụng để thu thập thông tin từ một số người trong 1 lần phỏng 

vấn, tiếp cận tới một khối lượng thông tin lớn, để tìm hiểu suy nghĩ và hành động của mọi 

người trong một nhóm, để nhận biết các vấn đề và tìm kiếm giải pháp. Kiểu phỏng vấn này 

cũng cho phép kiểm tra chéo thông tin từ những thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, 

trong những vấn đề nhạy cảm, thì phương pháp phỏng vấn này là không hiệu quả. Nhóm 

phỏng vấn không nên có quá 25 người và các hỗ trợ viên cần có sự chuẩn bị chu đáo các 

nội dung trước khi tiến hành phỏng vấn. 

 Phỏng vấn cá nhân: được dùng để thu thập các thông tin cá nhân có tính đại biểu. Tiến 

hành phỏng vấn các đối tượng khác nhau với cùng 1 chủ đề. Nó có thể biểu lộ khác nhau về 

thái độ, ý kiến, hành vi và có xung đột bên trong cộng đồng. Những người từ các nhóm 

khác nhau trong cộng đồng phải được lựa chọn để phỏng vấn để hạn chế những sai sót. Có 

thể đưa ra nhiều hơn các quan điểm cá nhân. 

 Phỏng vấn người nắm thông tin then chốt: được dùng để thu thập các thông tin đặc biệt 

về những chủ đề cụ thể. Người được phỏng vấn là những chuyên gia về một số chủ đề được 

quan tâm hoặc có thể cung cấp một cái nhìn khách quan về những công việc trong một 

cộng đồng, ví dụ như phỏng vấn một bảo mẫu nếu muốn biết thêm về dịch bệnh, phỏng vấn 

nông dân về các vấn đề mùa vụ, người đứng đầu thôn về các thủ tục và các chính sách. 

 Thảo luận nhóm tập trung (FGD): được dùng để thảo luận chi tiết về các chủ đề riêng 

biệt với một nhóm nhỏ, những người có kiến thức hoặc quan tâm tới một chủ để cụ thể. 

Cũng có thể nhóm các đối tượng phỏng vấn theo giới tính, độ tuổi và chủ của các nguồn 

lực. Một nhón có từ 6 đến 12 người. 

Việc thảo luận sẽ được tổ chức tại địa điểm phù hợp, trong không khí thoải mái để mọi người 

có thể chia sẻ các quan điểm của mình mà không cảm thấy bị đe dọa. 

Tại sao: Biểu thị sự cảm thông khi phỏng vấn, đây là điểm trọng tâm của phương pháp có sự 

tham gia. Từ những phỏng vấn có kết quả tốt, chúng ta có thể nhận được các thông tin chung 

và riêng biệt về cộng đồng, có thể phân tích các vấn đề, tình trạng dễ bị tổn thương, các năng 

lực và nhận thức và có thể thảo luận các kế hoạch, vv.  

Ai: Các nhóm đánh giá có từ 2-4 thành viên 

Như thế nào: Khi tiến hành phỏng vấn phải được sự cho phép của người được phỏng vấn. Họ 

sẽ quyết định họ có muốn được phỏng vấn hay không và sẽ xác định phỏng vấn khi nào và như 

thế nào. Trong loại phỏng vấn này, điều quan trọng là bảo đảm người được phỏng vấn biết 

được lý do tại sao họ lại được phỏng vấn. Một điểm quan trọng khác là phải xem xét có cần 

tiến hành phỏng vấn bằng câu hỏi có cấu trúc hay không. Danh mục khoảng 10 – 15 câu hỏi 

chính sẽ dùng để trợ giúp. Chú ý tới các thành phần như: vấn đề, tính dễ bị tổn thương, năng 

lực, các thiên tai chính, hiểu biết của mọi người về thiên tai, các tổ chức chính trong cộng 

đồng, vv. Một buổi phỏng vấn chuẩn thường không kéo dài quá 1 tiếng, đối với phỏng vấn 

nhóm, không nên quá 90 phút.

Các yếu tố phải xem xét trong SSI 
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 Chuẩn bị nhóm thực hiện phỏng vấn. Bảo đảm rằng các cuộc phỏng vấn khi thực hiện đều 

có 2 thành viên tham gia. Một người chịu trách nhiệm thực hiện phỏng vấn và người kia có 

nhiệm vụ ghi chép câu trả lời. 

 Tránh phỏng vấn trong giờ làm việc nếu nó có thể tạo nên sự băn khoăng và sự thúc ép về 

thời gian thực hiện phỏng vấn 

 Đặt câu hỏi theo hướng mở – cái gì, tại sao, ai, khi nào,như thế nào, ý anh (chị) là gì ? còn 

gì nữa không ? . Chú ý tìm kiếm mối liên hệ giữa sản phẩm của sinh kế và sản phẩm 

thương mại, tiếp cận tới nguồn lực, thành phần gia đình và số nhân khẩu. 

 Yêu cầu những thông tin cụ thể, và ví dụ 

 Cố gắng thu hút các đối tượng khác nhau (phỏng vấn đối tượng ở các độ tuổi khác nhau 

nêu như họ có mặt: trẻ em, thanh niên, người già, phụ nữ, nam giới, vv) 

 Đặt ra những câu hỏi mới từ những câu trả lời  

 Ghi chép cẩn thận 

 Chú ý các sai sót và mối quan tâm của cá nhân 

D. Hồ sơ lịch sử 

Hồ sơ lịch sử là một công cụ dùng để thu thập thông tin về những điều đã xảy ra trong quá khứ. 

Thông tin trong hồ sơ lịch sử có thể được thu thập bằng các công cụ khác nhau như SSI và 

phương pháp lát cắt. 

Tại sao:  

 Để hiểu sâu sắc hơn các hiểm họa đã từng xảy ra trong quá khứ, những thay đổi trong tự 

nhiên về cường độ, đặc tính; 

 Để hiểu hoàn cảnh hiện tại trong cộng đồng (các liên kết ngẫu nhiên giữa các hiểm họa và 

tính dễ bị tổn thương) 

 Để giúp mọi người ý thức được các thay đổi đang diễn ra

Khi nào: Tại giai đoạn đầu. 

Như thế nào: Lập bảng danh sách các điểm cần phải nhận biết, bao gồm: 

 Lập kế hoạch thảo luận nhóm và bảo đảm rằng các cá nhân nắm giữ các thông tin then chốt 

(người già, các lãnh đạo, các thầy cô giáo, vv) có mặt ở buổi thảo luận. Mời nhiều người 

tham gia tới mức có thể, đặc biệt là những người trẻ tuổi để họ có cơ hội nghe về lịch sử 

của cộng đồng 

Có ba vấn đề chính:

Các sự kiện chính

Hỏi mọi người gợi nhớ về những sự kiện chính trong cộng đồng như: 

o Các hiểm họa chính và các ảnh hưởng của chúng  

o Các thay đổi về sử dụng đất (cây trồng, che phủ rừng, nhà cửa, vv) 

o Các thay đổi đất canh tác 

o Các thay đổi về an ninh lương thực và dinh dưỡng  
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o Các thay đổi về hành chính và tổ chức 

o Các sự kiện chính trị lớn 

 Hỗ trợ viên có thể viết tóm tắt các sự kiện lên bảng hoặc lên các tấm giấy khổ lớn theo 

trình tự thời gian 

Lịch sử cuộc đời 

 Phương pháp khác là hỏi các một số cá nhân cung cấp thông tin kể lại các chi tiết về cuộc 

đời của họ hoặc một vấn đề riêng biệt từ một hoàn cảnh lịch sử 

Truy tìm lại quá khứ 

 Hỏi các cá nhân hoặc các nhóm bắt đầu từ những kinh nghiệm hiện tại và quay trở lại thời 

kỳ trước đây. Mục đích là tìm ra các nguyên nhân, chi phối và góp phần tạo nên kinh 

nghiệm nào đó. 

E. Bản đồ hiểm họa và nguồn lực 

Cái gì:

 Vẽ 1 bản sơ họa không gian của những đặc điểm chính trong vùng: 

o Xác định tất cả các hiểm họa / rủi ro trong bản đồ này 

o Chỉ ra những nguồn lực của địa phương và các năng lực cũng như sự khác biệt 

về giới trong tiếp cận và điều khiển các nguồn lực trên 

Tại sao: Các bản đồ hỗ trợ việc giao tiếp và thúc đẩy các thảo luận về những vấn đề quan trọng 

trong cộng đồng. Các bản đồ có thể được vẽ theo nhiều chủ đề khác nhau:

 Phân bố theo không gian (về mặt địa lý)của nhà cửa, ruộng đồng, sông ngòi và các dạng sử 

dụng đất khác  

 Các bản đồ hiểm họa chỉ ra các thành phần tại những vùng rủi ro, vùng an toàn, vv. Các 

bản đồ này giúp cộng đồng phân tích các nguy cơ tiềm tàng cũng như tần suất xuất hiện của 

các nguy cơ này. Một số hiểm họa/ rủi ro xảy ra vào thời gian cụ thể trong năm. Một số 

hiểm họa/ rủi ro không thể dự báo được (ví dụ như động đất) và do vậy cần phải đánh giá 

được những những hiện tượng trên từ lần xuất hiện gần đây nhất (ví dụ như bão, trượt lở 

đất) 

 Các bản đồ nguồn lực, chỉ rõ những năng lực của địa phương. Chúng giúp xác định các 

năng lực hiện có của địa phương và các nguồn lực mà mọi người dựa vào khi có thiên tai 

cũng như xác định nguồn lực nào dễ chịu tác động của các thiên tai. Nó cũng giúp nhận 

biết các nguồn lực mà cộng đồng và cá nhân có thể có thể tiếp cận và làm chủ được.  

 Bản đồ di chuyển chỉ đường di chuyển của các nhóm người khác nhau trong cộng đồng 

Khi nào: Vào giai đoạn đầu tiên khi nhóm vào làm việc tại cộng đồng và trong quá trình đánh 

giá rủi ro thiên tai của cộng đồng 

Ai: Hội chữ thập đỏ và các thành viên của cộng đồng (lựa chọn những hộ gia đình ở các nhóm 

có thu nhập khác nhau) 

Như thế nào: 
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 Xác định loại bản đồ cần vẽ 

 Tìm những người biết rõ về khu vực và sẵn lòng chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của mình 

 Lựa chọn địa điểm phù hợp (trên mặt đất, trên sàn nhà, hoặc trên giấy) và dụng cụ vẽ bản 

đồ phù hợp (gậy, đá, hạt giống, bút chì, phấn, bảng, bút đánh dấu, vv) 

 Giúp mọi người vẽ bản đồ ở giai đoạn ban đầu và sau đó để họ tự vẽ 

 Yêu cầu mọi người vẽ 1 bản đồ về nơi họ sinh sống và các nguồn lực/ năng lực mà họ dựa 

hoặc phụ thuộc vào để sinh sống (ghi nhớ các năng lực vật chất/ thể chất, xã hội/ tổ chức, 

động cơ/ thái độ) 

 Nhận biết các điểm tập trung của hiểm họa/rủi ro với sự hợp tác và ý kiến phản hồi của 

cộng đồng  

 Nhận biết các hiểm họa/ rủi ro trên cơ sở các thiên tai tiềm tàng do tự nhiên, con người, vv 

 Luôn luôn xét tới các vấn đề xã hội của các rủi ro/ hiểm họa tiềm tàng (bạo lực, gia tăng 

HIV/AIDS, lạm dụng tình dục, vv) 

 Hỏi các thành viên trong gia đình xem họ đóng góp / ủng hộ các hộ gia đình khác, cộng 

đồng và ở phạm vi môi trường kinh tế/ xã hội lớn hơn như thế nào ? 

 Yêu cầu mọi người sử dụng mũi tên để chỉ nguồn lực đến và đi từ các hộ gia đình 

 Hỏi các thành viên của hộ gia đình xem ai sử dụng và điều khiển các nguồn lực (chú ý tới 

giới tính, tầng lớp, nhóm dân tộc, tôn giáo, độ tuổi vv) 

 Đặt câu hỏi trong quá trình vẽ các bản đồ và đưa các câu hỏi lên trên bản đồ 

F. Lát cắt (mặt cắt) 

Cái gì: Lát cắt hệ thống, với các thông tin then chốt, thông quan cộng đồng để khảo sát các 

không gian khác hoặc các cùng đất khác bằng cách quan sát, hỏi, lắng nghe và xây dựng một 

biểu đồ lát cắt. 

Tại sao: Một biểu đồ lát cắt: 

 Minh họa các mối tương tác giữa môi trường vật lý và các hoạt động của con người theo 

không gian và thời gian 

 Nhận biết các vùng nguy hiểm, các vị trí sơ tán, các nguồn lực của địa phương được sử 

dụng trong tình trạng khẩn cấp, các cùng sử dụng đất, vv, và 

 Tìm kiếm các vấn đề và các cơ hội 

Khi nào: Vào giai đoạn ban đầu khi nhóm làm việc tại cộng đồng và trong khi đánh giá rủi ro 

Ai: Nhóm cùng với sáu (6) đến mười (10) thành viên của cộng đồng đại diện lát cắt của vùng 

Như thế nào: Trên cơ sở bản đồ, lựa chọn lát cắt (có thể nhiều hơn 1 lát cắt): 

 Lựa chọn một nhóm từ 6 đến 10 người đại diện cho một lát cắt của cộng đồng và giải thích 

mục đích của việc lập lát cắt 

 Trong quá trình đi lập lát cắt, dành thời gian để phỏng vấn nhanh và không chính thức tại 

các vị trí khác nhau trên lát cắt 
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 Tập trung vào các vấn đề như sử dụng đất, rủi ro đối với các thiên tai cụ thể, đất canh tác, 

và thậm chí là các thay đổi môi trường để vẽ nên lát cắt lịch sử 

G. Lịch mùa vụ 

Cái gì: Lập lịch mùa vụ, chỉ ra các sự kiện khác nhau (lũ, gió mạnh, sạt lở đất), các kinh 

nghiệm (thiếu lương thực, di cư), các hoạt động (lễ hội, thu hoạch mùa màng), các tình trạng 

của cộng đồng (về xã hội, kinh tế) theo chu kỳ hàng năm. 

Tại sao:  

 Nhận biết các giai đoạn khủng hoảng, hiểm họa, thiên tai, thiếu đói, nợ nần, tình trạng dễ bị 

tổn thương, vv 

 Xác định xem mọi người làm gì trong những giai đoạn đó, làm cách nào để họ đa dạng hóa 

các nguồn sinh kế, khi nào họ bắt đầu có tích lũy tài sản, khi nào họ có thời gian dành cho 

các hoạt động cộng đồng, chiến lược trong canh tác là gì ? 

 Nhận biết sự phân chia công việc có liên quan tới giới tính, trong khi có thiên tai và trong 

điều kiện bình thường. 

Ai: Đội đánh giá và các thành viên cộng đồng; tổ chức các buổi riêng cho nam giới và nữ giới 

Khi nào: Vào giai đoạn ban đầu 

Như thế nào: 

 Sử dụng bảng đen hoặc 1 tấm giấy khổ lớn. Đánh dấu các tháng trong năm theo trục ngang. 

Hỏi mọi người về danh sách các nguồn sinh kế, các sự kiện, các hiểm họa, các tình trạng 

của cộng đồng, vv.. và bố trí chúng theo trục dọc 

 Yêu cầu mọi người đánh dấu những việc họ làm (ví dụ như cấy cày, gieo trồng, du lịch, 

đánh cá, vv) cho mỗi nguồn sinh kế/ thu thập bằng cách đánh dấu các tháng và khoảng thời 

gian, bổ sung thêm độ tuổi và giới tính. 

 Tạo điều kiện cho việc phân tích bằng cách liên kết các lĩnh vực khác nhau trong lịch mùa 

vụ: thiên tai có ảnh hưởng như thế nào tới các nguồn sinh kế ? Khi nào công việc là nặng 

nhọc nhất ? Hỏi về thu hoạch lương thực theo mùa,giai đoạn nào giáp hạt, di cư, vv 

 Có thể tiếp tục thảo luận về các chiến lược canh tác, các thay đổi về vai trò của giới và các 

trách nhiệm khi có thiên tai hoặc các vấn đề khác có liên quan. 

H. Bản đồ nguồn lực về giới  

Cái gì: Lập bản đồ chỉ ra các nguồn lực của địa phương và các năng lực, và sự khác biệt về 

giới trong việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực. 

Tại sao:

 Nhận biết các năng lực hiện có của địa phương và các nguồn lực mà mọi người trông cậy 

vào trong thời gian có thiên tai 

 Nhận biết những nguồn lực nào dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai 
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Ai: Đội điều tra và các hộ gia đình được lựa chọn ở các nhóm có thu nhập khác nhau 

Khi nào: Vào nửa sau của quá trình đánh giá khi nhóm đã có một mức độ tin cậy nhất định và 

có được mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng 

Như thế nào:  

 Yêu cầu mọi người vẽ một bản đồ hộ gia đình của họ và các nguồn lực/ năng lực mà họ 

phụ thuộc vào sinh kế/ sinh tồn (ghi nhớ các năng lực thể chất/ vật chất, xã hội/tổ chức, 

động cơ/ thái độ) 

 Hỏi các hộ gia đình xem họ đóng góp hoặc hỗ trợ các hộ gia đình khác, cộng đồng và ở 

môi trường kinh tế, xã hội lớn hơn như thế nào 

 Yêu cầu mọi người sử dụng mũi tên chỉ dòng các nguồn lực tới và đi từ các hộ gia đình 

 Yêu cầu các hộ gia đình những người sử dụng và kiểm soát các nguồn lực ( xét tới giới 

tính, tầng lớp, dân tộc, tôn giao, độ tuổi ) 

 Đặt câu hỏi trong quá trình lập bản đồ và viết các câu trả lời lên bản đồ 

I. Phân tích mạng lưới cơ quan/tổ chức xã hội 

Cái gì: Lập biểu đồ chỉ các tổ chức chính, các nhóm, các cá nhân trong một cộng đồng và bản 

chất của các mối quan hệ và mức độ quan trọng 

Tại sao:

 Nhận biết các tổ chức (của địa phương và bên ngoài), vai trò/ mức độ quan trọng của các tổ 

chức này và nhận thức của mọi người và các tổ chức trên 

 Nhận biết các bên trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng 

Ai: Đội điều tra và các thành viên trong cộng đồng 

Khi nào: Trong giai đoạn phân tích đánh giá  

Như thế nào: 

 Làm quen với tên của các tổ chức trước khi đánh giá. 

 Yêu cầu mọi người xây dựng một số tiêu chí xác định mức độ quan trọng của một tổ chức 

và xếp hạng chúng theo các tiêu chí đã có 

 Hỏi mọi người các tổ chức có liên kết với các tổ chức khác đến mức nào và ghi lại các quan 

hệ giữa các tổ chức 

 Vẽ các vòng tròn đại diện cho mỗi tổ chức hoặc nhóm. Kích thước của vòng tròn chỉ mức 

độ quan trọng, khoảng cách giữa các vòng tròn chỉ mức độ liên quan 

 Tiếp tục tập trung thảo luận nhóm về lịch sử của các tổ chức, các hoạt động họ đã thực hiện 

trong cộng đồng, công việc họ làm như thế nào, việc điều phối có tốt không, tổ chức, 

nhóm, cá nhân nào là quan trọng trong thời gian có thiên tai và trong cộng đồng, các cơ chế 

ra quyết định, vv 

J. Đánh giá dinh dưỡng và sức khỏe  
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Tại sao: Hiểu sâu sắc hơn tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của nam giới, nữ giới, trẻ nhỏ và 

trẻ sơ sinh 

Ai: Đây là bước đánh giá về mặt kỹ thuật và sẽ yêu cầu tập huấn dinh dưỡng hoặc sức khỏe có 

sự tham gia của đội đánh giá và có thể bao gồm các nhân viên y tế cộng đồng, các bà đỡ, các 

nhân viên của trung tâm sức khỏe và các thành viên cộng đồng 

Khi nào: Trong giai đoạn phân tích đánh giá 

Như thế nào: Thực hiện các thảo luận nhóm trọng tâm, phỏng vấn những người nắm các thông 

tin then chốt và phỏng vấn các hộ gia đình riêng lẻ, chú ý tới các lĩnh vực sau: 

 Các tình trạng dinh dưỡng của nam giới, nữ giới và trẻ em 

 Chiến lược đối phó với tình trạng thiếu lương thực 

 Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện có 

 Vệ sinh môi trường 

 Các bệnh thông thường 

 Các biện pháp ngăn ngừa 

 Các điều kiện sức khỏe của nữ giới 

 Năng lực chăm sóc 

 Thuốc nam chữa bệnh  

K. Phân tích chiến lược sinh kế/ứng phó 

Cái gì: Kết hợp phỏng vấn từng hộ gia đình riêng rẻ với lập biểu đồ đại diện cho các nguồn thu 

nhập và các nguồn lương thực khác nhau 

Tại sao: Để hiểu các chiến lược sinh kế, đặc điểm, ra quyết định và nhận thức về các rủi ro, 

các năng lực và tình trạng dễ bị tổn thương của các hộ gia đình từ điều kiện kinh tế xã hội khác 

nhau

Ai: Đội đánh giá có thể chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện phỏng vấn đồng thời các hộ gia 

đình riêng lẻ 

Khi nào: Trong giai đoạn phân tích đánh giá 

Như thế nào:  

 Xem xét các bản đồ hiểm họa, lịch mùa vụ và bản đồ nguồn lực để xác định tiêu chí lựa 

chọn các hộ gia đình thuộc các nhóm kinh tế xã hội khác nhau (không nên lựa chọn ngẫu 

nhiên)

 Quyết định xem có bao nhiêu và hộ gia đình nào sẽ được phỏng vấn 

 Tiến hành phỏng vấn (1 giờ); giới thiệu về nhóm đánh giá, và lý do thực hiện phỏng vấn 

 Bắt đầu việc phỏng vấn bằng việc làm quen với các thành viên của gia đình, thành phần gia 

đình, độ tuổi, giới tính, sau đó đặt câu hỏi về sinh kế và các chiến lược ứng phó 

 Vẽ sơ đồ khối hoặc biểu đồ khoanh để hỗ trợ thảo luận về các nguồn sinh kế 

 Tiếp tục thảo luận làm thế nào để hộ gia đình ứng phó trong thời gian khủng hoảng (chú ý 

các yếu tố vật chất, xã hội, động lực) 
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L. Cây vấn đề 

Cái gì: Biểu đồ cây chỉ mối liên hệ giữa các lĩnh vực khác nhau  

Tại sao: Nhận biết các vấn đề/ tình trạng dễ bị tổn thương chính ở địa phương cũng như cây 

nguyên nhân và hậu quả 

Khi nào: Vào giai đoạn sau của phân tích tình hình hoặc đánh giá rủi ro cộng đồng 

Ai: Đội đánh giá tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ các thành viên cộng đồng (có thể gặp riêng 

nam giới và nữ giới) 

Như thế nào: 

 Từ thông tin thu thập được sử dụng các công cụ và phỏng vấn, các mối quan tâm khác nhau 

và các vấn đề đã được nhận biết 

 Đưa cho mỗi người tham gia những mẩu giấy nhỏ và yêu cầu họ viết trên mỗi tờ một vấn 

đề chính, sau đó dán lên tường (trường hợp người tham gia không biết viết, họ có thể vẽ lên 

trên giấy) 

 Yêu cầu 2 hoặc 3 tình nguyện viên nhóm các vấn đề theo cùng tính chất hoặc có mối liên 

hệ qua lại với nhau 

 Sau đó vẽ “cây vấn đề”, bắt đầu từ thân cây đại diện cho các vấn đề; rễ cây là các nguyên 

nhân và cành lá là các hệ quả: 

√ Đặt câu hỏi tại sao những điều viết trên giấy là vấn đề chính. Đặt câu hỏi “tại sao ?” 

sau mỗi câu giải thích để đi tới nguyên nhân gốc rễ của vấn đề 

√ Để đi tới các tác động, đặt câu hỏi về hậu quả của mỗi vấn đề đã nêu 

M. Xếp hạng theo thứ tự ưu tiên  

Cái gì: Công cụ hỗ trợ các thứ tự vấn đề và các mối quan tâm 

Tại sao: Các vấn đề, các rủi ro, giải pháp và các mối quan tâm có thể không phổ biến trong 

toàn cộng đồng. Khác biệt về nhận thức tùy thuộc theo tầng lớp, giới tính, tôn giáo và dân tộc, 

vv

Ai: Các nhóm hỗ trợ gặp gỡ cộng đồng (việc xếp loại có thể thực hiện theo nhóm) 

Khi nào: Vào phần sau của đợt đánh giá 

Như thế nào: 

 Lập một ma trận danh sách các vấn đề/sự kiện/rủi ro quan trọng nhất được nêu lên từ các 

đợt phỏng vấn và thảo luận trước đó. Đặt câu hỏi cho mỗi người về từng vấn đề. 

 Yêu cầu nhóm so sánh vấn đề ‘A’ theo trục nằm ngang với các vấn đề ‘B, C, D, E, F’ theo 

trục đứng. Viết vào mỗi ô 1 ký tự hoặc hình tượng tương ứng với vấn đề thảo luận 

 Nếu tất cả các ô đã được điền kín, đếm số lần mỗi chữ cái hoặc hình tượng xuất hiện trong 

bảng ma trận. Ký tự hoặc hình tượng nào xuất hiện càng nhiều thì thứ tự ưu tiên hoặc tính 

khẩn cấp của vấn đề đó càng cao 

 Đặt câu hỏi cho các nhóm (nhỏ) để chọn người đại diệ trình bày các thứ tự ưu tiên trước cả 

nhóm lớn. Thảo luận sự giống và khác nhau về ý kiến của các nhóm. 
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 Thảo luận các lý do/ tiêu chuẩn tại sao mọi người xắp xếp các vấn đề theo thứ tự ưu tiên 

như trong bảng ma trận. Điều này sẽ làm rõ hơn nhận thức của họ. 

Ghi chú: Đây chỉ là một phương pháp xếp hạng trong số rất nhiều phương pháp khác.  

N. Đánh giá năng lực của một tổ chức cộng đồng  

Cái gì: Công cụ phân tích tổ chức, cộng đồng 

Tại sao: Nhằm xác định loại tổ chức hỗ trợ cần có để tổ chức cộng đồng đáp ứng được vấn đề 

và các rủi ro của địa phương, và dần xây dựng năng lực quản lý của mình 

Ai: Đội hỗ trợ thảo luận với các lãnh đạo và các thành viên của cộng đồng 

Khi nào: Vào nửa sau của đợt đánh giá 

Như thế nào: 

Tổ chức phỏng vấn bán cấu trúc bằng các câu hỏi có sự gợi ý, như: 

 Lịch sử của các tổ chức cộng đồng ở địa phương, các tổ chức này được thành lập khi nào 

và với mục đích gì ? 

 Số thành viên của các cộng đồng ? Có hoạt động tích cực hay không ? Số thành viên tăng 

hay giảm ? 

 Việc ra quyết định thực hiện như thế nào ? 

 Nhóm có kế hoạch phát triển cộng đồng hay không ? 

 Các tổ chức có hoạt động tốt không ? 

 Các nhóm này có đóng góp gì cho cộng đồng chưa ? 

 Họ có những kỹ năng gì ? 

 Họ có những nguồn lực gì 

6.8.3. Phụ lục VI.3: Một số nội dung chính của báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng 

Tên và địa điểm(danh) của cộng đồng: 

Thời gian: 

Các thành viên chuẩn bị: 

Các thành viên tham gia:

Mục tiêu đánh giá: 

I. Phương pháp và tiến trình đánh giá 

Việc đánh giá được thực hiện như thế nào?  

II. Các kết quả đánh giá 

Thông tin nền về vị trí: các phân loại dân số (nam giới, nữ giới, trẻ em dưới 5 tuổi và từ 5 đến 

15 tuổi, vv ), tình hình kinh tế - xã hội (bao gồm các hoạt động sinh kế), môi trường, vv… 

 Tổng dân số (số dân) 

 Tỷ lệ sinh  

 Số hộ 

 Số trẻ em dưới 5 tuổi  
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 Số trẻ em dưới 16 tuổi  

 Số phụ nữ 

 Số nam giới 

 Tỷ lệ học vấn và tỷ số (nam và nữ) 

 Số người/nhóm người cần sự trợ giúp đặc biệt,ví dụ người tàn tật … 

 Các hoạt động kinh tế chính của cộng đồng 

 Tổng diện tích đất tự nhiên 

 Diện tích đất canh tác nông nghiệp 

 Diện tích ở 

 Tiếp cận tới cộng đồng (đường giao thông, đường sắt, sông, công trình) 

 Cơ sở hạ tầng hiện có của cộng đồng  

 Các nguồn lực hiện có của cộng đồng 

 Các tổ chức hiện có của cộng đồng 

 Các hiểm họa chính được nhận diện ở cộng đồng 

 Các thiên tai trong quá khứ có ảnh hưởng tới cộng đồng 

 Những vùng có rủi ro cao trong cộng đồng  

 Dân số trong những vùng có rủi ro cao 

 Người/nhóm người dễ bị tổn thương và nơi ở của họ trong cộng đồng 

 Địa điểm trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp 

 Vấn đề (các vấn đề) cụ thể ở cộng đồng 

 Các hoạt động kinh tế chính của cộng đồng 

 Các thông tin khác có liên quan

III. Kết quả đánh giá hiểm họa 

Hiểm họa và Tình trạng thiên tai: Các hiểm họa chính được nhận biết bởi cộng đồng, các thiên 

tai trong quá khứ có ảnh hưởng tới cộng đồng, các vùng có rủi ro cao trong cộng đồng 

Ma trận đánh giá hiểm họa 

Loại 

hiểm 

họa 

Nguyên

nhân

gây ra

hiểm 

họa 

Các dấu 

hiệu 

cảnh báo 

(những 

dấu hiệu 

nào cho

thấy 

hiểm họa 

sẽ xảy 

ra?)

Cảnh báo 

trước 

(Từ khi có dấu 

hiệu cảnh báo 

tới khi hiểm 

họa xảy ra là 

bao lâu?)

Tốc độ 

diễn ra 

(hiểm họa 

diễn ra 

nhanh hay

chậm?) 

Tần 

xuất 

xuất 

hiện 

(Hiểm 

họa có 

xảy ra 

thường 

xuyên

hay

không?)

Khi nào

hiểm họa 

thường 

xảy ra? 

Thời đoạn 

(Hiểm họa 

thường xảy 

ra trong thời 

gian bao

lâu?)
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IV. Kết quả đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương  

Trình bày các kết quả theo tình trạng dễ bị tổn thương vật chất/vật lý, xã hội/thể chế, thái 

độ/động lực cho mỗi loại hiểm họa. Dân số tại các vùng có rủi ro cao, số người/nhóm người dễ 

bị tổn thương và nơi ở, các vấn đề cụ thể của cộng đồng. 

Ma trận dưới đây có thể được sử dụng: 

Hiểm họa Rủi ro 

(hoặc các tác động tiềm tàng)

Tình trạng dễ bị tổn thương 

Hiểm họa thứ 1

Ví dụ như Lũ

Rủi ro thứ 1 

Chết đuối

Tính dễ tổn thương thứ 1 

Do không biết bơi

  Rủi ro thứ 2  

Các vật dụng trong nhà bị hư 

hỏng, cuốn trôi

Tính dễ tổn thương thứ 2 

Do thiếu nhận thức về mức độ

quan trọng của việc cất giữ các đồ

đạc, vật dụng quan trọng trong nhà

ở những nơi an toàn

  Rủi ro thứ 3  

…

Tính dễ tổn thương thứ 3 

…

Hiểm họa thứ 2 Rủi ro thứ 1 Tính dễ tổn thương thứ 1 

  Rủi ro thứ 2 Tính dễ tổn thương thứ 2 

V. Các kết quả đánh giá năng lực  

Các năng lực của cộng đồng (trên các khía cạnh năng lực vật chất/vật lý, xã hội/thể chế, thái 

độ/động lực của cá nhân hoặc tập thể hoặc công cộng) để ứng phó với mỗi hiểm họa, (bao gồm 

vị trí của các nơi trú ẩn khẩn cấp). Liệt kê mỗi năng lực và giải thích chúng được sử dụng như 

thế nào trong các trường hợp trong quá khứ cũng như hiện tại trong cộng đồng). 

VI. Xếp hạng rủi ro thiên tai  

Phân tích tổng thể các rủi ro thiên tai của cộng đồng và xếp hạng các rủi ro, giải thích tại sao 

lại cộng đồng xếp hạng các rủi ro này theo thứ tự đó. Nói cách khác, nó giúp giải thích cộng 

đồng nhận thức những rủi ro của mình như thế nào. 

VII. Nhận biết các hoạt động chuyên biệt và các tổ chức tham gia thiết lập cho mỗi hoạt 

động 

Nó bao gồm các hoạt động chuyển đổi các tình trạng dễ bị tổn thương thành năng lực (thảo 

luận và xếp hạng bởi cộng đồng). 

Chỉ ra mỗi hoạt động trên là ngắn hạng (trước mắt) trung hạn hay dài hạn. 

Đối với mỗi hoạt động, nhận biết xem chúng có thể hoàn toàn do cộng đồng thực hiện hay 

không hay những hoạt động này cần phải có sự trợ giúp tài chính/kỹ thuật. 

Các hoạt động phải được xếp loại theo thứ tự theo cách xếp loại của cộng đồng 
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Bảng dưới đây có thể được dùng để đưa ra thảo luận và các hoạt động ưu tiên thực hiện trong 

cộng đồng: 

Hoạt động chuyển đổi tình trạng dễ bị 

tổn thương thành năng lực 

Loại hoạt 

động 

(ngắn – 

trung – dài

hạn) 

Mức độ đóng 

góp của các 

cá nhân/cơ 

quan quản lý 

địa phương 

trong cộng 

đồng 

Đóng góp tiềm 

năng hoặc cam 

kết từ các tổ 

chức khác 

Hiểm họa 1 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 1 

Hoạt động 1 

Hoạt động 2 

Hiểm họa 1 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 2 

Hoạt động 1 

Hoạt động 2 

Hiểm họa 2 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 1 

Hoạt động 1 

Hoạt động 2 

Hiểm họa 2 – Tình trạng dễ bị tổn 

thương 2  

Hoạt động 1 

Hoạt động 2 

VIII. Kiến nghị 

1. Các hoạt động của kế hoạch chuẩn bị ứng phó khẩn cấp (trong trường hợp khẩn cấp): cảnh 

báo sớm, sơ tán (bao gồm nơi sơ tán và lộ trình sơ tán), tìm kiếm và cứu nạn và cứu trợ 

khẩn cấp 

2. Các hoạt động của kế hoạch nâng cao nhận thức công cộng, ví dụ như các hoạt động chuẩn 

bị phòng chống thiên tai ở trường học, tài liệu dạng số liệu, giáo dục và truyền thông (IEC) 

3. Các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

4. Kế hoạch đánh giá tiếp theo 

IX. Phụ Lục của báo cáo 

Các biên bản họp, biểu đồ, và kết quả thảo luận từ những hoạt động thu thập thông tin và các 

hình ảnh. 
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CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ NHU CẦU 

(DANA)
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7.1. Giới thiệu 

Thông tin kịp thời và chính xác về thiệt hại và nhu cầu cứu trợ rất cần khi ra quyết định ứng 

phó khẩn cấp và các hoạt động khắc phục ở tất cả các cấp, từ cấp cộng đồng tới cấp quốc tế. 

Thông tin cũng phải được truyền tải hiệu quả trong hệ thống của chính phủ và với các bên liên 

quan khác để tránh nhầm lẫn và trùng lặp.  

Sau thiên tai, để ứng phó đầy đủ và thích hợp, cần xác định nhu cầu trước mắt và lâu dài của 

người dân bị ảnh hưởng. Cần đánh giá thiệt hại ở cấp địa phương để đảm bảo giải ngân nguồn 

vốn từ cấp tỉnh/quốc gia cho việc phục hồi/xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Ngoài ra, 

cần tránh việc cứu trợ quá mức hoặc không phù hợp (bởi điều này có thể làm giảm năng lực 

của người dân trong việc phục hồi sau thiên tai). 

Chương này cung cấp một số kiến thức và hướng dẫn về quản lý thông tin thiên tai, đánh giá 

thiệt hại và nhu cầu nhân đạo, các yêu cầu lập báo cáo đối với cán bộ nhà nước ở các cấp khác 

nhau liên quan đến ứng phó và khắc phục thiên tai.  

7.2. Nội dung chính 

Cuối chương này, các học viên có thể : 

 Hiểu được tầm quan trọng của quản lý thông tin chính xác và kịp thời;  

 Sử dụng các mẫu báo cáo đánh giá thiệt hại và nhu cầu nhân đạo sau thiên tai;  

 Nhận thức tầm quan trọng của việc thu thập số liệu cơ bản trước và sau thiên tai.  

7.3. Quản lý thông tin  

7.3.1. Loại thông tin  

 Có một số loại thông tin chúng ta cần xem xét sau thiên tai. Mỗi loại thông tin đều có 

những mục tiêu cụ thể khác nhau và do đó cần được xử lý khác nhau.  

Bảng 11: Loại thông tin 

Loại thông tin Mục đích 

Thông tin đại 

chúng

Giải quyết vấn đề truyền thông ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và 

quốc tế.  

Thông tin tác

nghiệp  

Cần được quản lý tại trung tâm điều phối của chính phủ (DMC) chủ trì việc 

ra quyết định dựa trên thông tin đã thu thập được.  

Thông tin nội bộ Giúp đảm bảo luồng thông tin đầy đủ cho tất cả các cán bộ nhà nước về các 

vấn đề cụ thể có liên quan. 

Báo cáo Cần được xúc tiến thực hiện ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế như một 

công cụ thể hiện có trách nhiệm về mặt pháp lý và cần được lập tốt theo kế 

hoạch và thường xuyên cập nhật.  

 Trao đổi thông tin 

với các bên liên 

quan

Sẽ giúp tăng cường giao tiếp và phối hợp giữa các bên liên quan tham gia ở 

các cấp khác nhau trong các hoạt động ứng phó và khắc phục.  

7.3.2. Chia sẻ và trao đổi thông tin  

Chia sẻ và trao đổi thông tin giữa Chính phủ và các tổ chức là rất quan trọng trong các trường 

hợp khẩn cấp. Việc phối hợp là cần thiết để đảm bảo việc phục hồi hiệu quả và kịp thời.  
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Trao đổi thông tin bao gồm các khía cạnh “kỹ thuật” (ví dụ như các thiết bị liên lạc) và dòng 

thông tin giữa các cấp và với các bên liên quan. 

 Thu thập thông tin và viết báo cáo là công việc thiết yếu của bất kỳ tổ chức tham gia 

vào chương trình phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiên tai.  

 Hệ thống thông tin hiệu quả cung cấp thông tin chọn lọc liên quan tới tới nhu cầu của 

người ra quyết định cụ thể. Nó cũng làm rõ các vấn đề cụ thể và các phương án có sẵn, 

giúp người sử dụng lựa chọn hợp lý những hành động gì cần làm. Tuy nhiên, không nên 

để người ra quyết định chìm trong một biển thông tin mà nên tăng giá trị thông tin và 

gắn kết thông tin với hoạt động của người ra quyết định. 

Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão ở các cấp luôn cần duy trì việc cập nhật danh sách 

điạ chỉ, số điện thoại, số fax để tiện liên hệ. 

7.3.3. Hệ thống quản lý thông tin  

Hệ thống quản lý thông tin bao gồm thu thập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu lại thành thông tin hữu 

ích và phổ biến thông tin này thông qua các báo cáo, bài báo và các phương tiện khác. 

Cán bộ cấp xã và huyện thuộc các tổ chức thành viên phòng chống lụt bão khác nhau - đặc biệt 

là phòng NN & PTNT - và các tổ chức xã hội (các Hội chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ) - có trách 

nhiệm thu thập dữ liệu và báo cáo thông tin này đến các cán bộ quản lý và lãnh đạo cấp trên 

(cấp tỉnh và quốc gia). Cán bộ quản lý và lãnh đạo cấp trên sau đó sẽ căn cứ vào thông tin trên 

để ra quyết định. Các báo cáo và thông tin có thể làm cho quá trình ra quyết định tăng giá trị 

do:

 Lựa chọn và trình bày các thông tin chỉ liên quan đến bối cảnh của người ra quyết định;  

 Tổ chức các thông tin theo một cách lô-gic;  

 Cung cấp phân tích ban đầu và khuyến nghị;  

 Định dạng tài liệu để dễ đọc và nhấn vào các điểm chính.  

Cần có quy trình rõ ràng đối với quản lý thông tin – chuyển số liệu thô thành các thông tin hữu 

ích:

 Thông tin “vào”;

 Phân loại thông tin (xếp hạng, tổng hợp và loại bỏ các thông tin không tin cậy);  

 Đánh giá;  

 Ra quyết định;  

 Thông tin “ra” (phổ biến); 

 Hành động.  

Chuyển thông tin đi cũng quan trọng như khi nhận thông tin! 

7.4.  Đánh giá  

7.4.1. Tầm quan trọng của công tác đánh giá  

Đánh giá là một công việc quan trọng trong quá trình lập kế hoạch cho ứng phó trong các lĩnh 

vực khác nhau. Đánh giá thông tin dựa vào đó để ra các quyết định. Nếu các cán bộ nhà nước 

chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động cứu trợ sau thiên tai và khắc phục muốn đưa ra quyết 

định hiệu quả về việc triển khai các nguồn lực, điều quan trọng là họ phải nhận được thông báo 
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chính xác. Họ phải có thông tin chính xác và kịp thời về những gì đã xảy ra, những gì cần làm, 

và những nguồn lực có sẵn. Quyết định của họ có thể cứu sống người, giảm thiểu thiệt hại, 

thương vong và mất mát, ngăn ngừa sự gia tăng của thiên tai, ngăn chặn các hiểm hoạ thứ cấp 

và thông báo cho những người đang cần biết thông tin. Một ứng phó được tổ chức tốt cũng sẽ 

giúp củng cố lòng tin và nâng cao tín nhiệm. 

Các hoạt động cứu trợ và khắc phục, về bản chất, là việc quản lý thông tin và các nguồn lực, 

dựa trên đánh giá và báo cáo. Thông tin là cần thiết ở tất cả các cấp hành chính nhà nước, 

nhưng tính chất của các thông tin cần có sẽ thay đổi theo các cấp khác nhau. Đánh giá và báo 

cáo tốt cần phải suy tính trước; hệ thống đánh giá và báo cáo cần phải được thiết lập trong quá 

trình lập kế hoạch phòng ngừa. 

7.4.2. Các loại đánh giá 

Có hai loại đánh giá - đánh giá thiệt hại sơ bộ (PDA) đánh giá thiệt hại chi tiết (DDA).  

1. Đánh giá thiệt hại sơ bộ được thực hiện khoảng vài giờ sau khi sự cố xảy ra và tập 

trung vào nhu cầu cứu người, nguy hiểm sắp xảy ra và đường giao thông huyết mạch. 

Khả năng của chính quyền địa phương trong việc đánh giá sơ bộ một cách chính xác và 

trong một vài giờ đầu sau khi có sự cố là vấn đề then chốt để chính quyền địa phương 

ứng phó đầy đủ với các tình huống đe dọa tính mạng và các hiểm họa sắp xảy ra. 

2. Đánh giá thiệt hại chi tiết được tiến hành vài ngày, thậm chí hàng tuần sau khi xảy ra 

thiên tai và ghi chép lại các chi tiết về loại thiệt hại, định giá trị thiệt hại bằng tiền. 

Đánh giá này tập trung vào thiệt hại theo nghành cụ thể và xác định nhu cầu khắc phục. 

Đánh giá có sự phối hợp và kịp thời cho phép chính quyền địa phương sắp xếp thứ tự ưu tiên 

đối với các hoạt động ứng phó, phân bổ nguồn lực khan hiếm, và yêu cầu trợ giúp nhanh chóng 

và chính xác.

Một số dữ liệu cần thiết đã có sẵn ở dạng dữ liệu cơ sở (bản đồ, số liệu thống kê dân số...), phải 

được sẵn sàng tiếp cận, tuy nhiên, cơ sở dữ liệu này phải được bổ sung với thông tin thời gian 

thực (chủ yếu dưới hình thức các báo cáo đến từ nhiều nguồn khác nhau sau thiên tai). 

Đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra là trách nhiệm của Chính phủ. Trung tâm Phòng tránh và 

Giảm nhẹ Thiên tai ở Hà Nội tổng hợp thông tin. Số liệu thiệt hại này sẽ giúp các thành viên 

Ủy ban phòng chống lụt bão cũng như các bên tham gia khác ra quyết định về các hoạt động 

ứng phó và khắc phục liên quan đến sự sống của con người, sinh kế và tài sản. Cán bộ nhà 

nước ở các cấp khác nhau phải nỗ lực để đảm bảo tính kịp thời và sự chính xác của thông tin 

này. Dữ liệu sẽ được tổng hợp từ các báo cáo thiệt hại từ cơ quan địa phương (hoặc theo các 

văn bản, tài liệu, hoặc phỏng vấn qua điện thoại) và kết hợp với các báo cáo từ các cơ quan nhà 

nước khác nhau, như các sở y tế, nông nghiệp, giáo dục... Cục Thống kê, Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam, Hội Phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng làm việc ở lân cận vùng 

xảy ra thiên tai. 

7.5.  Biểu mẫu đánh giá thiệt hại và nhu cầu  

Các phân tích gần đây cho thấy phần lớn các bên tham gia vào QLRRTT tại Việt Nam coi 

trọng việc thu thập số liệu theo hệ thống của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về 

tác động của thiên tai. Ban cũng lập cơ chế thu thập các thông tin này thông qua đại diện tại 

cấp tỉnh, huyện và thị xã. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại còn thiếu các thông tin về nhu cầu cứu 

trợ nhân đạo và chỉ cung cấp thông tin hạn chế về tác động đến con người. Nhiều bên liên quan 
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xem xét các thông tin đó cần thiết cho quá trình ra quyết định của mình. Do đó cần phải cải 

thiện hệ thống để đáp ứng nhu cầu đó.  

Trong năm 2010, dự án Bộ NN&PTNT/UNDP làm việc chặt chẽ với Trung tâm Phòng tránh 

và Giảm nhẹ thiên tai và Cục quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão đã đề xuất các biểu mẫu 

mới cho việc đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ nhân đạo. Các biểu mẫu này đảm bảo mục 

tiêu: đầy đủ, đơn giản và thân thiện với người sử dụng. 

 Các biểu mẫu 

Các biểu mẫu dưới đây được đề xuất để báo cáo về thiên tai trong tương lai dùng cho các thành 

viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các tổ chức đoàn thể, Chữ thập đỏ, Liên 

hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.  

Biểu mẫu 1 Báo cáo nhanh: phải được thực hiện trong vòng 12 giờ sau khi xảy ra hiểm 

họa, bao gồm các chỉ số chính về ảnh hưởng tới con người và các nhu cầu hỗ 

trợ cấp yếu. 

Biểu mẫu 2 Báo cáo về tác động tới con người và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp: phải được 

thực hiện trong vòng 36 giờ đầu tiên, bao gồm các thông tin về thiệt hại và 

các chỉ số cho một số Mảng hoạt động và nhấn mạnh các nhu cầu cứu trợ khẩn 

cấp cho giai đoạn 3 ngày đến 7 ngày.

Biểu mẫu 3 Báo cáo thiệt hại: thông tin cho báo cáo này sẽ được bắt đầu thu thập và tổng 

hợp 3 ngày sau khi hiểm họa xảy ra và sẽ được cập nhật thường xuyên trong 

vòng 4-6 tuần. Báo cáo này tổng hợp lại các thông tin về thiệt hại và tác động 

của hiểm họa đến con người (chủ yếu dựa vào các biểu mẫu hiện nay của Ban 

chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương) và thêm vào đó là các thông tin về 

nhu cầu cơ bản phục hồi sớm

Biểu mẫu 4 Thông tin cơ bản97: thông tin này được các cơ quan chính quyền cấp tỉnh thu

thập và tổng hợp cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 (ngoài mùa thiên tai)

và được cập nhật hàng năm, nhằm cung cấp số liệu về tình trạng trước khi 

hiểm họa xảy ra. Các số liệu này sẽ được so sánh với tình hình sau khi thiên tai 

xảy ra.

Biểu mẫu 5 Nhu cầu cứu trợ và phục hồi sớm: cần phải được sử dụng ngay khi có thể sau 

khi xảy ra hiểm họa và cung cấp thông tin về nhu cầu cứu trợ và phục hồi sớm 

cho 3 đến 18 tháng.

 Biểu mẫu 1, 2, 3 và 4: cung cấp các thông tin chính thức của chính phủ và chỉ có các thành 

viên của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão 

Trung ương được điền vào; 

 Biểu mẫu 5: sử dụng thông tin thu thập được từ các thành viên Ban chỉ huy phòng chống 

lụt bão, đặc biệt là từ dữ liêu do Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong khu 

vực bị ảnh hưởng cung cấp - với sự đóng góp thêm của các cơ quan Liên hợp quốc và các 

tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đang hoạt động tại vùng bị ảnh hưởng. 

97 Nhiều cơ quan, tổ chức mong muốn so sánh các thông tin về hiểm họa với các thông tin chung trước khi thiên 
tai xảy ra, ví dụ như số người bị ảnh hưởng và tổng số dân. Do đó, một biểu mẫu mới cho thông tin cấp tỉnh đã 
được bổ sung thêm.  
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Các mẫu này sẽ được sử dụng ở mọi cấp của các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão: xã, huyện, 

tỉnh và quốc gia (Trung ương). Ngay sau khi thiên tai xảy ra, hầu hết các thông tin thiên tai đã 

được thu thập ở cấp làng, xã và được tổng hợp ở cấp huyện và tỉnh trước khi được gửi đến Ban 

chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương người sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin từ tất cả các 

khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

 Tập hợp các chỉ số thành nhóm 

Trong các mẫu 1, 2, 4, 5 các chỉ số được nhóm theo các nhóm chính sau đây: 

BẢO VỆ NGƯỜI 

NHÀ Ở 

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

AN TOÀN LƯƠNG THỰC, DINH DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC 

Y TẾ 

THÔNG TIN LIÊN LẠC  

HẬU CẦN 

Việc nhóm các chỉ số lại với nhau có điểm thuận lợi là các Bộ, các tổ chức đoàn thể và các cơ 

quan chuyên ngành có các thông tin phù hợp được tập hợp lại với nhau. 

Một thuận lợi khác là các chỉ số được nhóm lại dưới các tiêu đề theo các Mảng hoạt động 

(Clusters)98 của cơ quan Liên Ủy ban thường vụ (IASC). Hệ thống Mảng hoạt động đã được 

đưa vào Việt Nam từ tháng 5 năm 2009 và được tất cả các thành viên của Nhóm công tác quản 

lý thảm họa (DMWG) bao gồm các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và 

Chữ thập đỏ áp dụng. 

Việc nhóm các chỉ số này cũng phù hợp với các Chương về tiêu chuẩn Sphere 201099 về:  

 Nước và Vệ sinh100,

 An toàn lương thực, Dinh dưỡng và hỗ trợ lương thực101,

 Nhà ở tạm, Vật dụng không phải lương thực102

 Y tế103

98 Ban thường trực liên tổ chức (IASC) đã đưa ra 11 mảng hoạt động: Nông nghiệp và ngư nghiệp; Phục hồi sớm; 
Giáo dục; Chỗ ở khẩn cấp; Thông tin liên lạc khẩn cấp; Y tế; Hậu cần; Dinh dưỡng (và an toàn lương thực); Bảo 
vệ; Nước sạch và vệ sinh môi trường. Ở Việt Nam, vào tháng 5 năm 2009, các Mảng hoạt động sau đã được đề 
xuất và mỗi một Mảng chỉ định một cơ quan phụ trách chính là một Bộ của chính phủ Việt Nam và một đồng phụ 
trách là một tổ chức của Liên hợp quốc hoặc phi chính phủ: Nông nghiệp và ngư nghiệp (FAO); Phục hồi sớm 
(UNDP); Nước sạch và vệ sinh môi trường (UNICEF); Giáo dục (UNICEF và Tổ chức cứu trợ trẻ em); Y tế 
(WHO); Nhà ở tạm (UNHABITAT); Dinh dưỡng (UNICEF) và Hậu cần (WWFP). 
99 Hiện đã có bản tiếng Việt, phiên bản 2004. 
100 Nước, vệ sinh và môi trường bao gồm : 1) Tắm giặt, 2) vệ sinh, 3) cung cấp nước, 4) xử lý chất thải, 5) kiểm 
soát tác nhân gây bệnh, 6) quản lý chất thải cứng và tiêu nước. 
101 An toàn lương thực,dinh dưỡng và hỗ trợ lương thực bao gồm : 1) Đánh giá và phân tích 2) Chế độ ăn cho 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, 3) Hỗ trợ lương thực, 4) An toàn lương thực và Phương tiện kiếm sống và 5) Xử lý suy dinh 
dưỡng cấp và thiếu dinh dưỡng. 
102 Nhà ở và các vật dụng không phải lương thực bao gồm : 1) Nơi ở tạm, và 2) các vật dụng như quần áo, chăn 
màn giường chiếu và các vật dụng sinh hoạt.
103 Hoạt động y tế bao gồm : 1) Hệ thống y tế và 2) Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.  
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Cả bốn chương Sphere này đều có chỉ số tương ứng trong các nhóm chỉ số DANA mới dựa vào 

các Mảng hoạt động của IASC.  

 Liên kết với các nguồn thông tin khác và cách đánh giá  

Ngoài hệ thống thông tin quản lý thiên tai của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, 

các kênh thông tin từ các Bộ, Tổng cục thống kê (GSO), Ban điều phối viện trợ PACCOM104

và các cơ quan đoàn thể khác cũng hết sức quan trọng.  

Sau khi thiên tai xảy ra thì vẫn cần có những đánh giá đa ngành và đánh giá sâu do các Nhóm 

đánh giá chung (JAT) gồm các tổ chức phi chính phủ, Chữ thập đỏ và cơ quan Liên hợp quốc 

thực hiện. Tuy nhiên, các đánh giá này có thể là chỉ được thực hiện ở một số ít xã và như vậy 

thì thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương sẽ cần thiết để có được bức 

tranh tổng thể về tình hình.  

Các biểu mẫu đề xuất không bao gồm các đánh giá của các Nhóm đánh giá chung, cũng như 

các đánh giá cụ thể cho từng Mảng hoạt động thường được tổ chức sau khi đánh giá chung 

được thực hiện. Cần lưu ý là năng lực thu thập thông tin ở cấp xã còn hạn chế và các thông tin 

cần thu thập cần phải phù hợp với nhiều cơ quan, tổ chức 105.

Sau đây là các biểu mẫu được khuyến nghị sử dụng ở tất cả các cấp: 

7.6. Báo cáo nhanh

 Mục đích 

Mục đích của Báo cáo nhanh là để báo cáo một cách nhanh chóng loại và mức độ nghiêm trọng 

của thiên tai và sự hỗ trợ có thể bên ngoài mà có thể được yêu cầu. Nó cung cấp dữ liệu cần 

thiết cho các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và các bên liên quan tại tất cả các 

cấp để đưa ra các quyết định, để huy động nguồn lực và hành động nhanh chóng cho việc ứng 

phó.

 Biểu mẫu 1 

Biểu mẫu 1: BÁO CÁO NHANH  

Báo cáo nhanh phải được làm và gửi tới Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương trong

vòng 12 giờ sau khi thiên tai xảy ra. 

Loại hình thiên tai (ghi rõ):  

Tỉnh, huyện, xã: 

Ngày và thời gian xảy ra thiên tai  

Mảng 
Đơn vị 

tính

Số lượng 

 ước tính 

Mô tả  

(chi tiết)

THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI 

Chết Người 

Mất tích Người 

104 Ủy ban nhân dân về điều phối cứu trợ. 
105 Ngoài các biểu mẫu, các hướng dẫn đơn giản được thiết lập để cung cấp thông tin về tránh nhiệm và các 
phương pháp đánh giá. 
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Bị thương Người 

Bị ảnh hưởng Người 

Phải sơ tán Người 

NHÀ Ở 

Nhà bị phá hủy/sập/cuốn trôi  Cái

THÔNG TIN LIÊN LÁC

Điện thoại cố định không hoạt động Xã

Điện thoại di động không hoạt động Xã
Danh sách các dịch vụ 

cung cấp 

HẬU CẦN 

Không có đường vào vùng bị ảnh 

hưởng 
Xã

Số lượng đường và tên 

đường 

Không có điện lưới Xã

 Thời gian và tần số 

Báo cáo này phải được gửi càng nhanh càng tốt và không quá 12 giờ sau khi thiên tai xảy ra. 

Báo cáo này phải được gửi đi sau lũ lụt, bão/bão nhiệt đới/gió lớn, sạt lở đất, động đất hoặc 

mối hiểm họa nghiêm trọng khác mà gây ra thiệt hại về người và vật chất, vượt quá khả năng 

đối phó của địa phương. 

 Trách nhiệm 

Lãnh đạo thôn và các thành viên của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thuộc các xã, huyện, 

tỉnh bị ảnh hưởng có trách nhiệm thực hiện đánh giá nhanh và báo cáo. 

 Trưởng thôn có trách nhiệm cung cấp thông tin về thiên tai sớm nhất có thể cho người 

đứng đầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp xã. Thành viên của Ban chỉ huy phòng 

chống lụt bão trong xã có trách nhiệm tích cực tiếp tục sự đánh giá của trưởng thôn, để 

tạo điều kiện và giám sát việc đánh giá và xác nhận thông tin bằng cách đánh giá các 

làng bị ảnh hưởng nhất của mình. 

 Các nhân viên của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã tổng hợp thông tin thu thập từ 

các trưởng thôn và người dân địa phương và chuẩn bị báo cáo - theo các chỉ số của mẫu 

này - và cung cấp tới người có trách nhiệm của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện 

bằng điện thoại hoặc các phương tiện khác. 

 Ở cấp huyện, dữ liệu này được tổng hợp và xác nhận bằng cách kiểm tra chéo với các 

trưởng thôn và người dân địa phương khác. Dữ liệu sau đó được chuyển tiếp đến Ban 

chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh - có thể bằng tay, fax, email hoặc qua điện thoại di 

động / điện thoại cố định – bất cứ cách nào nhanh nhất và hoạt động vào thời điểm đó. 

 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp tỉnh sẽ tổng hợp các dữ liệu từ các huyện bị ảnh 

hưởng vào mẫu này và nhập thông tin vào các máy tính sử dụng phần mềm được cung 

cấp bởi Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. 
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Tất cả các cấp có trách nhiệm chuyển tiếp báo cáo đến các cấp cao hơn bằng điện thoại, fax, 

máy tính và tích cực tiếp tục với các cấp thấp hơn bằng cách gọi điện thoại hoặc tạo điều kiện 

và giám sát việc đánh giá ở hầu hết các vùng bị ảnh hưởng. 

Tất cả các cấp của ban chỉ huy phòng chống lụt bão cũng nên gửi báo cáo tới Uỷ ban nhân dân 

khu vực hành chính của họ và gửi bản sao cho tất cả các tổ chức thành viên của ban chỉ huy 

phòng chống lụt bão; thông tin cần phải được kiểm tra chéo ở mỗi cấp. 

 Độ chính xác  

Thông tin không thể được xác minh đầy đủ trong giai đoạn đầu của thiên tai. Việc chuyển tiếp 

báo cáo nhanh (trong vòng 12 giờ) là vấn đề quan trọng nhất. Sự chưa hoàn thiện hay thiếu 

chính xác ở một mức độ nhất định là chấp nhận được. Những thay đổi và cập nhật thông tin sẽ 

được cung cấp trong báo cáo tiếp theo. 

 Làm thế nào để đánh giá 

Trưởng thôn, với sự hỗ trợ của đại diện các tổ chức thành viên của Ban chỉ huy phòng chống 

lụt bão và các tổ chức quần chúng khác trong làng, sẽ thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn 

các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong cộng đồng của họ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em và bằng 

quan sát trực tiếp. Chỉ những thông tin liên quan trực tiếp đến thiên tai là thỏa đáng, ví dụ như 

số người bị thương do thiên tai và không phải vì lý do khác. 

 Các nhu cầu có thể cho việc hỗ trợ bên ngoài 

Ngoài các dữ liệu về thiệt hại trong mẫu, điều quan trọng là phải phân biệt sự khác nhau giữa 

nhu cầu có thể được bảo hiểm cho các hộ gia đình, làng, xã và nhu cầu mà không thể được bảo 

hiểm. Chỉ có các nhu cầu tiềm năng, bên ngoài, mà được cung cấp từ bên ngoài các xã bị ảnh 

hưởng, mới được liệt kê trong báo cáo. 

Ví dụ về các nhu cầu có thể cho 3 đến 7 ngày đầu tiên hỗ trợ từ bên ngoài được thể hiện trong 

bảng dưới đây: 

1 BẢO VỆ NGƯỜI 

Hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ hoặc quân đội để thực 

hiện tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và hỗ 

trợ trong việc sơ tán của người tàn tật và người cao 

tuổi 

2 NHÀ Ở Tấm nhựa, chăn 

3
NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH 

MÔI TRƯỜNG 
Chất lọc nước, dụng cụ lọc nước.  

4 LƯƠNG THỰC  Mỳ ăn liền 

5 Y TẾ Túi sơ cứu, thuốc uống bù nước 

6 HẬU CẦN  Xe tải nhỏ vận chuyển hàng cứu trợ 

Các nhu cầu 1-4 đã được đánh giá bởi các trưởng thôn với sự hỗ trợ từ các đại diện của ban chỉ 

huy phòng chống lụt bão làng, xã. Đánh giá được thực hiện bằng cách phỏng vấn các thành 

viên hộ gia đình, kể cả phụ nữ và trẻ em, quan sát trực tiếp và đếm số lượng. 

Nhu cầu vể sức khỏe được đánh giá bởi đội ngũ nhân viên của trung tâm y tế và hậu cần của 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão ở mỗi cấp. Ban chủ huy phòng chống lụt bão xã, huyện và 

tỉnh đánh giá nhu cầu phục vụ hậu cần. 
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 Cảnh báo 

Trong trường hợp các tình huống đe dọa tính mạng hoặc đau khổ con người nghiêm trọng – 

các nhu cầu cần sự trợ giúp bên ngoài – Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (xã đến huyện...) đã 

được thông báo ngay lập tức bằng điện thoại hoặc các phương tiện khác bên ngoài và trước khi 

hoàn thành báo cáo này:

7.7.  Nhu cầu hỗ trợ từ bên ngoài 

Số xã Số hộ Mô tả 

BẢO VỆ NGƯỜI 

Tìm kiếm, cứu nạn    

Sơ tán    

NHÀ Ở

Nhà ở tạm (ghi rõ loại gì)    

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Nước uống 

Xà phòng

AN TOÀN LƯƠNG THỰC, DINH DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC

Mì ăn liền     

Lương khô    

Gạo    

Y TẾ

Sức khỏe (ghi rõ nhu cầu 

khẩn cấp) 

HẬU CẦN 

Hậu cần (ghi rõ)    

Tên

Chức danh  

Chữ ký 

Ngày tháng năm 

7.7.1. Báo cáo tác động tới con người và nhu cầu cứu trợ (trong vòng 36 giờ) 

 Mục đích 

Mục đích của báo cáo Tác động tới con người và nhu cầu cứu trợ tương tự như Báo cáo nhanh. 

Nó sẽ cung cấp các chỉ số thiết yếu nhất cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và 

các bên liên quan khác.

 Biểu mẫu 2  

Biểu mẫu 2: BÁO CÁO VỀ TÁC ĐỘNG TỚI CON NGƯỜI VÀ NHU CẦU CỨU TRỢ 

(trong vòng 36 giờ) 
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Báo cáo thiệt hại đầu tiên cần phải được làm và gửi cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão 

Trung ương trong vòng 36 giờ kể từ khi xảy ra hiểm họa.  

Báo cáo này bao gồm số liệu về thiệt hại và các chỉ số cho một số Mảng hoạt động và nhấn 

mạnh các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp cho giai đoạn 3-7 ngày đầu tiên.  

Báo cáo này phải được cập nhật hàng ngày cho tới khi được thay thế bởi Báo cáo thiệt hại.

Loại hình hiểm họa (nói rõ):  

Tỉnh, huyện, xã: 

Ngày và thời gian xảy ra hiểm họa:  

Tác động của thiên tai Chi tiết Đơn vị Số lượng 

TÁC ĐỘNG ĐẾN CON NGƯỜI 

Người chết 

Tổng cộng= Tổng Nam + Nữ + trẻ 

em (dưới 16 tuổi)
Người 

Nam trưởng thanh Người  

Nữ trưởng thành Người  

Trẻ em (trai và gái,dưới 16 tuổi) Người 

Người mất tích 

Tổng cộng Người 

Nam trưởng thành Người 

Nữ trưởng thành Người 

Trẻ em (trai và gái,dưới 16 tuổi) Người 

Người bị thương 

Tổng cộng Người 

Nam trưởng thành Người 

Nữ trưởng thành Người 

Trẻ em (trai và gái,dưới 16 tuổi) Người 

Người bị ảnh hưởng 

Tổng cộng Người 

Nam trưởng thành Người 

Nữ trưởng thành Người 

Trẻ em (trai và gái,dưới 16 tuổi) Người 

Hộ gia đình bị ảnh hưởng 

Tổng cộng Hộ 

+ Hộ nghèo bị ảnh hưởng Hộ 

+ Hộ có nữ làm chủ hộ (không có 

nam giới) 
Hộ 

Người phải sơ tán/di dời 

Tổng cộng Người 

Trẻ em (dưới 16 tuổi) Người

 Trẻ em không có người đi cùng Người 
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Tác động của thiên tai Chi tiết Đơn vị Số lượng 

(dưới 16 tuổi) 

Nam  Người

Nữ Người 

NHÀ CỬA 

Số nhà bị phá hủy/cuốn 

trôi/sập hoàn toàn 
Tổng cộng Nhà

Số hộ không có chỗ trú ẩn Tổng cộng Hộ 

Số người không có chỗ trú 

ẩn 

Tổng cộng Người

Trẻ em (dưới 16 tuổi) Người 

Nam trưởng thanh Người

Nữ trưởng thành Người 

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH 

Số người không có nước 

uống 

Tổng cộng Người

Trẻ em (dưới 16 tuổi) Người 

Nam trưởng thành Người

Nữ trưởng thành Người 

AN TOÀN LƯƠNG THỰC, DINH DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC 

Số người không có lương 

thực 

Tổng cộng Người

Trẻ em (dưới 16 tuổi) Người 

Nam trưởng thành Người

Nữ trưởng thành Người 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Điện thoại cố định không hoạt 

động 
Xã

Điện thoại di động không hoạt 

đông 
Xã

HẬU CẦN 

Có đường vào khu vực bị ảnh 

hưởng 
Xã

Đường vào hạn chế/Không có 

đường vào khu vực bị ảnh hưởng 
Xã

 Không có điện lưới Xã

 Bệnh viện bị ảnh hưởng và phá hủy Xã
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Nhu cầu hỗ trợ từ bên ngoài (đang diễn ra) 

Số xã Số hộ Mô tả 

BẢO VỆ NGƯỜI 

Tìm kiếm, cứu nạn    

Sơ tán    

NHÀ Ở

Nhà ở tạm (ghi rõ loại gì)    

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Nước uống 

Xà phòng

AN TOÀN LƯƠNG THỰC, DINH DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC

Mì ăn liền     

Lương khô    

Gạo    

Y TẾ

Sức khỏe (ghi rõ nhu cầu 

khẩn cấp) 

HẬU CẦN 

Hậu cần (ghi rõ)    

Viễn thông (ví dụ như bộ 

điện thoại di động, điện 

thoại vệ tinh) 

Tên

Chức danh  

Chữ ký 

Ngày tháng năm 

 Thời gian và tần số 

Báo cáo này phải được gửi càng nhanh càng tốt sau Báo cáo nhanh và không quá 36 giờ sau 

khi thiên tai xảy ra. Nó sẽ được cập nhật hàng ngày cho đến khi các Báo cáo thiệt hại được 

nộp. 

 Trách nhiệm 

Tương tự như báo cáo nhanh. 

 Độ chính xác  

Tương tự như báo cáo nhanh, nhưng thông tin chính xác và được cập nhật hơn. 
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 Làm thế nào để đánh giá 

Tương tự như Báo cáo nhanh, trưởng thôn cùng với sự hỗ trợ của đại diện các tổ chức thành 

viên của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trong làng và các tổ chức quần chúng khác, lần này 

sẽ kiểm tra tất cả các khu vực của làng và đưa ra đánh giá chính xác về tác động đến con người 

và nhu cầu cứu trợ trong làng. Họ sẽ đếm chính xác số lượng các cá nhân hoặc hộ gia đình cho 

mỗi chỉ số và đánh giá các nhu cầu thông qua các cuộc phỏng vấn. Họ thu thập thông tin bằng 

cách thăm viếng và phỏng vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong cộng đồng của họ và bằng 

quan sát trực tiếp. Phụ nữ và trẻ em sẽ được phỏng vấn riêng. 

Con người và hộ gia đình bị ảnh hưởng nếu thiên tai có tác động tiêu cực đến cuộc sống của 

họ. Điều này có thể do chấn thương, sơ tán, hoặc do thiếu cơ hội sử dụng các mặt hàng, dịch vụ 

thiết yếu, do tài sản của họ bị thiệt hại hoặc ngập nước hoặc do sinh kế của họ bị ảnh hưởng 

trực tiếp. 

Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác nhau giữa nhu cầu có thể được bảo hiểm cho các hộ 

gia đình, làng, xã và nhu cầu mà không thể được bảo hiểm. Chỉ có các nhu cầu tiềm năng, bên 

ngoài, mà được cung cấp từ bên ngoài các xã bị ảnh hưởng, mới được liệt kê trong báo cáo. 

Nhu cầu có thể nhận được trợ giúp bên ngoài có thể là: 

1 BẢO VỆ 

Hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ hoặc quân đội để thực 

hiện tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và hỗ 

trợ trong việc sơ tán của người tàn tật và người cao 

tuổi 

2 NHÀ Ở Tấm nhựa, chăn 

3
NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH 

MÔI TRƯỜNG 
Chất lọc nước, dụng cụ lọc nước.  

4 LƯƠNG THỰC  Mỳ ăn liền, gạo, bánh mỳ, rau 

5 Y TẾ Túi sơ cứu, thuốc uống bù nước 

6 HẬU CẦN  Xe tải nhỏ vận chuyển hàng cứu trợ 

Trưởng thôn với sự hỗ trợ từ các đại diện của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão làng, xã sẽ 

đánh giá trong bốn nhu cầu đầu tiên. Đánh giá được thực hiện bằng cách phỏng vấn các thành 

viên trong gia đình kể cả phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, và các hộ gia đình nghèo. 

Các nhu cầu cho sức khỏe được đánh giá bởi các nhân viên của trung tâm y tế và hậu cần của 

các tổ chức thành viên thuộc Ban chỉ huy phòng chống lụt bão ở mỗi cấp. 

7.7.2. Báo cáo thiệt hại 

 Mục đích 

Mục đích của báo cáo Thiệt hại là cung cấp thông tin về tác động của thiên tai đến dân số và 

thiệt hại mà nó gây ra đối với các dịch vụ xã hội và các thành phần thiết yếu của nền kinh tế. 

Nó sẽ cung cấp thêm các chỉ tiêu cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và các bên liên quan 

khác để thực thi hành động cho việc ứng phó trong ba tháng đầu tiên và khắc phục sớm thiên 

tai.

 Biểu Mẫu 3 

Biểu mẫu 3: BÁO CÁO THIỆT HẠI  
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Báo cáo thiệt hại cần được bắt đầu thực hiện 3 ngày sau khi thiên tai xảy ra khi thông tin

của vùng bị ảnh hưởng có nhiều hơn. Báo cáo này cần phải được cập nhật thường xuyên 

trong vòng 4-6 tuần (tùy thuộc vào tính chất, mức độ và độ phức tạp của thiên tai).  

Chi tiết 
Đơn vị 

tính

Số 

lượng 

Số người chết Người 

Trẻ em (Dưới 16 tuổi ) Người  

Nam Người  

Phụ nữ Người  

Số người mất tích Người  

Trẻ em (Dưới 16 tuổi ) Người  

Nam trưởng thành Người  

Phụ nữ Người  

Số người bị thương Người 

Trẻ em (Dưới 16 tuổi ) Người  

Nam trưởng thành Người  

Phụ nữ Người  

Số hộ bị ảnh hưởng Hộ  

Số người bị ảnh hưởng Người  

Số hộ nghèo bị ảnh hưởng Hộ  

Số hộ do phụ nữ làm chủ gia đình bị ảnh hưởng Hộ  

Số hộ mất toàn bộ phương tiện kiếm sống Hộ  

Số hộ phải sơ tán, di dời Hộ 

Số hộ không có chỗ ở Hộ  

Số nhà bị phá hủy hoàn toàn/sập/cuốn trôi Cái

Số nhà bị hư hại nghiêm trọng Cái

Số nhà bị hư hại, tốc mái  Cái

Số nhà bị ngập Cái

Số hộ không có nước uống Hộ 

Số giếng (giếng đào, giếng khoan) bị hỏng, ô nhiễm Cái

Số công trình cấp nước bị hỏng Cái

Số hộ nông dân mất hết vật nuôi Hộ 

Diện tích lúa bị hư hại (Tổng cộng) Ha

Mất trắng (trên 70%) Ha  
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Chi tiết 
Đơn vị 

tính

Số 

lượng 

Giảm sản lượng (từ 30% đến 70%) Ha  

Diện tích rau màu bị thiệt hại (Tổng cộng) Ha

Mất trắng (trên 70%) Ha  

Giảm sản lượng (từ 30% đến 70%) Ha  

Dự trữ lương thực của chính phủ bị mất Tấn 

Dự trữ lương thực của chính phủ bị hư hại Tấn 

Các diện tích sản xuất nông nghiệp khác bị hư hại (Tổng cộng) Ha

Mất trắng (trên 70%) Ha 

Giảm sản lượng (từ 30% đến 70%) Ha 

Diện tích cây công nghiệp bị hư hại (như cao su, cà phê v.v) (Tổng 

cộng) 
Ha

Mất trắng (trên 70%) Ha  

Giảm sản lượng (từ 30% đến 70%) Ha  

Diện tích cây ăn quả bị hư hại (Tổng cộng) Ha

Mất trắng (trên 70%) Ha  

Giảm sản lượng (từ 30% đến 70%) Ha  

Diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp hoặc sạt lở Ha

Giống cây bị hư hại  Tấn 

Diện tích rừng bị thiệt hại  Ha

Số lượng gia súc lớn bị chết (trâu, bò, ngựa) Con

Số lượng gia súc nhỏ bị chết (dê, cừu, hươu)  Con

Số lượng lợn bị chết Con

Số lượng gia cầm bị chết (gà, vịt, ngan, ngỗng) Con

Số hộ nông nghiệp bị mất giống cây trồng Hộ 

Diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại (Tổng cộng) Ha

Thiệt hại trên 70% Ha

Thiệt hại từ 30% đến 70%. Ha

Số lượng cá và tôm bị mất Tấn 

Lồng nuôi cá, tôm bị thiệt hại (tổng cộng) 100m3

Thiệt hại trên 70% 100m3

Thiệt hại từ 30% đến 70%. 100m3
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Chi tiết 
Đơn vị 

tính

Số 

lượng 

Số lượng lưới cá bị mất Cái

Số lượng thiết bị đánh cá bị mất 
Triệu 

đồng 

Số lượng tầu đánh cá bị chìm, mất  Cái

Số lượng tầu đánh cá bị hư hại nặng Cái

Số bệnh viện/phòng khám bị ảnh hưởng Điểm 

Phòng bị sập/cuốn trôi Phòng  

Phòng bị hư hại Phòng  

Phòng bị ngập Phòng  

Số người phải nhập viện do thiên tai Người 

Thiết bị y tế bị thiệt hại 
Triệu 

đồng 

Thuốc bị mất, hỏng 
Triệu 

đồng. 

Số trường học bị ảnh hưởng Điểm 

Số phòng học bị phá hủy, cuốn trôi Phòng

Số phòng học bị hư hại Phòng

Số phòng học bị ngập Phòng

Bàn ghế phòng học bị hư hại Bộ

Số sách bị hư hại Cuốn. 

Số học sinh phải nghỉ học (do thiên tai) Người 

Đường bị hư hại  Mét

Chiều dài đường bị lở hoặc cuốn trôi Mét

Chiều dài đường bị ngập Mét

Lượng đất bị mất M3

Lượng đá và bê tông bị mất M3

Đường sắt bị hư hại Km

Cầu bị hư hại Cái

Cầu bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị cuốn trôi Cái  

Cống bị hư hại Cái

Cống bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị cuốn trôi Cái  

Barie (thanh chắn) bị hư hại  Cái
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Chi tiết 
Đơn vị 

tính

Số 

lượng 

Barie (thanh chắn) bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị cuốn trôi Cái  

Tổng số tàu bị thiệt hại (Tổng cộng) Cái

Mất Cái

Hư hỏng nghiêm trọng Cái

Các phương tiện giao thông vận tải khác bị mất/chìm hoặc bị hư hại 

nghiêm trọng (v.d. phà) 
Cái

Các nhà máy điện bị hư hại nghiêm trọng (gồm cả thủy điện…) Cái

Các trạm biến thế bị sập đổ/hư hại nghiêm trọng Cái

Cột điện đổ/hư hại nghiêm trọng 

 Cột điện trung và cao thế Cái

 Cột điện hạ thế Cái

Dây điện bị đứt Mét

Trung tâm viễn thông bị phá hủy/sập đổ/hư hại nghiêm trọng (cả 

viễn thông mặt đất và di động) 
Điểm. 

Cột/trụ viễn thông bị phá hủy Cái

Đường dây liên lạc viễn thông bị đứt Mét

Đê cấp Quốc gia bị hư hại (cấp 3 đến đặc biệt) 

Chiều dài Mét

 Lượng đất bị vỡ, trôi M3

 Lượng đá và bê tông bị mất M3

Đế địa phương, đê nội vùng và đê bao (cấp 4 trở xuống, đê nội vùng 

và đê bao) 

Chiều dài M

 Lượng đất bị vỡ, trôi M3

 Lượng đá và bê tông bị mất M3

Kè bị hư hại 

Chiều dài M  

 Lượng đất bị vỡ, trôi M3

 Lượng đá và bê tông bị mất M3

Kênh thủy lợi bị hư hại hoặc bị cuốn trôi 

Chiều dài M  

 Lượng đất bị vỡ, trôi M3
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Chi tiết 
Đơn vị 

tính

Số 

lượng 

 Lượng đá và bê tông bị mất M3

Công trình thủy lợi nhỏ bị hư hại hoặc bị cuốn trôi 

Lượng đất bị vỡ, trôi M3

Lượng đá và bê tông bị mất M3

Hồ chứa bị hư hại Cái

Lượng đất bị vỡ, trôi M3

Lượng đá và bê tông bị mất M3

Đập bị hư hại Cái

 Lượng đất bị vỡ, trôi M3

 Lượng đá và bê tông bị mất M3

Đập tạm thời bị hư hại Cái

 Lượng đất bị vỡ, trôi M3

 Lượng đá và bê tông bị mất M3

Trạm bơm bị hư hại Cái  

Tên

Vị trí  

Chũ ký  

Ngày giờ báo cáo  

 Thời gian và tần số 

Báo cáo thiệt hại cần được gửi càng nhanh càng tốt sau Báo cáo tác động đến con người và nhu 

cầu cứu trợ, và không quá 3 ngày sau khi thiên tai xảy ra. Nó sẽ được cập nhật thường xuyên 

cho đến khi các chỉ số tương đối chính xác và có thể kéo dài đến 4-6 tuần sau thiên tai. 

 Trách nhiệm 

Trách nhiệm cho việc đánh giá Bảo vệ, Nước, Vệ sinh môi trường và Nhà cửa cũng như số 

lượng các hộ gia đình bị mất lương thực dự trữ tương tự như biểu mẫu 1 và 2. 

Việc đánh giá cho các chỉ số khác như sau: 

 Nông nghiệp và thủy sản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD) 

 Y tế: Sở Y tế (DoH) 

 Giáo dục: Sử Giáo dục và đào tạo (DoET) 

 Giao thông: Sở Giao thông (DoT) 

 Điện: Sở Công thương (DoIT) 

 Truyền thông: Sở Bưu chính viễn thông (DoPT) 

 Lũ lụt và thủy lợi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD). 
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Đại diện của các phòng ban ở cấp huyện, xã và tỉnh có trách nhiệm đánh giá các chỉ số, để 

chuyển tiếp các thông tin tới Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trong khu vực của họ và cấp 

trên của mình. 

 Độ chính xác  

Mỗi bản cập nhật cần đạt mức chính xác cao hơn cho đến khi đạt được mức độ yêu cầu. 

 Làm thế nào để đánh giá 

Phương pháp đánh giá là tương tự như biểu mẫu 1 và 2 cho các chỉ số Bảo vệ, Nước, Vệ sinh 

môi trường, Nhà cửa và số hộ gia đình đã bị mất lương thực dự trữ. Một số chỉ số đã được cung 

cấp trong mẫu 2 và chỉ cần được cập nhật. Việc đánh giá các chỉ số khác là trách nhiệm riêng 

của từng sở, ban, ngành. 

Cần lưu ý rằng: Những hộ nghèo bị ảnh hưởng đã được Bộ LĐTBXH liệt kê là hộ nghèo đã bị 

tác động bởi thiên tai. 

Giếng, giếng khoan hay công trình cấp nước bị hư hỏng cần có yêu cầu sửa chữa trước khi có 

thể được sử dụng để cung cấp nước uống an toàn trở lại. 

Nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, cần sửa chữa cẩn thận trước khi cho người ở trở lại. 

7.7.3. Thông tin cơ bản 

 Mục đích 

Mục đích của các thông tin cơ bản là cung cấp các dữ liệu về tình hình trước khi thiên tai. Các 

thông tin này sau đó có thể được so sánh với các dữ liệu sau khi thiên tai. 

 Biểu Mẫu 4 

Biểu mẫu 4: THÔNG TIN CƠ BẢN 

Thông tin cơ bản được các chuyên gia Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp tỉnh thu thập và 

tổng hợp cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 và cung cấp số liệu về tình trạng trước khi 

thiên tai. Các số liệu này sẽ được so sánh với tình hình sau khi thiên tai xảy ra. 

Các số liệu này cần phải được cập nhật hàng năm. Sau khi thực hiện xong, bảng số liệu cơ 

bản phải được gửi tới Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương trước tháng 4 và được cập 

nhật trên trang Web của Ban chỉ đạo.  

Mỗi tỉnh sẽ chịu trách nhiệm về việc cập nhật và tính chính xác dữ liệu106 của họ trên trang 

Web riêng của tỉnh trong Trang Web của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương. 

Tỉnh: 

Ngày cập nhật thông tin: 

Thứ 

tự 
Loại  Hạng mục107 Đơn 

vị 
Số lượng

1 NHÂN KHẨU 

Tổng số dân Người 

+ Trẻ em (dưới 16 tuổi) Người

+ Phụ nữ Người

106 Ví dụ, kiểm định với số liệu của Tổng cục thống kê 
107 Khi có thể, nên kiểm tra chéo/ số liệu của Tổng cục thống kê và VietInfo
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Thứ 

tự 
Loại  Hạng mục107 Đơn 

vị 
Số lượng

+ Số người khuyết tật Người 

+ Số Hộ Hộ 

+ Số Hộ nghèo Hộ 

+ Sộ hộ phụ nữ làm chủ Hộ 

2 CHỖ Ở Số nhà Cái

3
NƯỚC SẠCH VÀ 

VỆ SINH 
Hộ không có nước uống an toàn Hộ 

4

LƯƠNG THỰC 

VÀ NÔNG

NGHIỆP 

Hộ không có đủ lương thực Hộ 

Diện tích lúa Ha

Diện tích cây trồng khác Ha

Gia súc lớn Con

Gia súc nhỏ Con

Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha

5 Y TẾ 

Số bệnh viện và trung tâm y tế Ha

+ Số phòng Cái 

+ Số giường Cái

6 GIÁO DỤC 
Số lớp học Lớp 

Số học sinh trong trường Hs

7 HẬU CẦN 

Chiều dài tuyến đường xã quản lý Mét

Chiều dài tuyến đường liên xã Mét

Chiều dài đường tỉnh quản lý Mét

Chiều dài đường quốc gia Mét

Cầu và cống Cái

8 KIỂM SOÁT LŨ 

Chiều dài đế cấp quốc gia Mét

Chiều dài đê địa phương, đê nội vùng, đê 

bao
Mét

Chiều dài kênh thủy lợi (phân thành các 

cấp: 1, 2, 3 và nội đồng) 
Mét

Hồ chứa 

Đập 

Trạm bơm 

Tên
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Chức vụ:  

Chữ ký 

Ngày và thời gian báo cáo 

 Trách nhiệm 

Các dữ liệu cơ sở sẽ được thu thập bởi các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh 

với sự tham gia của Tổng cục Thống kê. 

7.7.4. Nhu cầu cứu trợ và phục hồi sớm 

 Mục đích 

Mục đích của Báo cáo Nhu cầu cứu trợ và phục hồi sớm là cung cấp thông tin thiết yếu về nhu 

cầu cứu trợ của người dân bị ảnh hưởng và nhu cầu để các hộ gia đình có khả năng phục hồi 

sớm nhất có thể. Báo cáo này cung cấp thông tin cho các bên liên quan về những hạng mục cứu 

trợ và phục hồi cần thiết. Bản báo cáo đưa ra một bức tranh tổng thể, nhưng không bao gồm tất 

cả các nhu cầu. Có thể có các nhu cầu khác chưa đề cập. Ngoài ra, cần đưa ra các báo cáo với 

nhiều thông tin tìm kiếm toàn diện, ví dụ: xuất phát từ đánh giá sâu hơn của Nhóm đánh giá 

chung (JAT) đến các khu vực bị ảnh hưởng. 

 Biểu Mẫu 5 

Biểu mẫu 5: NHU CẦU CỨU TRỢ VÀ PHỤC HỒI SỚM 

Báo cáo về Nhu cầu cứu trợ và phục hồi sớm cần được bắt đầu thực hiện ngay khi có thể sau 

khi thiên tai xảy ra.  

Báo cáo này phải được cập nhật thường xuyên trong vòng 4-6 tuần (tùy thuộc vào tính chất, 

mức độ của hiểm họa) và cung cấp thông tin về nhu cầu cứu trợ và phục hồi sớm cho 3-18

tháng sau khi hiểm họa xảy ra. 

Báo cáo này chủ yếu lấy thông tin từ thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, đặc biệt là 

từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác có mặt trong vùng bị thiên tai và 

được bổ sung với các thông tin từ cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ đang 

hoạt động trong vùng. 

Loại hình hiểm họa (nói rõ):  

Tỉnh, huyện, xã: 

Ngày và thời gian xảy ra hiểm họa:  

Mảng 

hoạt 

động 

Nhu cầu Đơn vị 
Tổng 

số 

Nhu cầu 

đã được 

đáp ứng 

(đã được 

cung cấp)

Ghi chú/các nhu cầu 

đặc biệt/mô tả 

BẢO VỆ NGƯỜI (bao gồm cả tìm kiếm và cứu nạn)

Hỗ trợ lực lượng tìm kiếm và

cứu nạn 
Người 

Áo phao Cái/chiếc

Phao Cái/chiếc
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Mảng 

hoạt 

động 

Nhu cầu Đơn vị 
Tổng 

số 

Nhu cầu 

đã được 

đáp ứng 

(đã được 

cung cấp)

Ghi chú/các nhu cầu 

đặc biệt/mô tả 

Dây Mét

Tàu/Thuyền Cái/chiếc

Cuốc Cái/chiếc

Xẻng Cái/chiếc

Máy xúc Xe

Xe cẩu/cần trục Xe

Khác (ghi rõ)

CHỔ Ở 

Chăn Cái/chiếc

Tấm nhựa Mét

Chiếu ngủ Cái/chiếc

Lều Cái/chiếc

Rèm/màn che Cái/chiếc

Áo mưa Cái/chiếc

Quần áo nam Người 

Quần áo nữ Người 

Quần áo trẻ em (dưới 16 tuổi) Người 

Dụng cụ nấu ăn Bộ 

Màn (mùng) Cái/chiếc

Dầu Lít

Tấm lợp Cái/chiếc

Khác (ghi rõ)

NƯỚC VÀ VỆ SINH 

 Thuốc tẩy trùng nước 100 viên

 Xi-téc đựng nước Cái/chiếc

 Bình lọc nước 
Bình 10

Lít

 Thùng/chum chứa nước Cái/chiếc

 Chai nước  1 lít
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Mảng 

hoạt 

động 

Nhu cầu Đơn vị 
Tổng 

số 

Nhu cầu 

đã được 

đáp ứng 

(đã được 

cung cấp)

Ghi chú/các nhu cầu 

đặc biệt/mô tả 

Bồn chứa nước (ghi rõ loại, 

kích cỡ theo lít nước)
Cái/chiếc

 Xà bông (xà phòng) tẩy trùng Cái/chiếc

 Đồ dùng vệ sinh cho phụ nữ Gói

Giếng đào/giếng khoan cần 

sửa 
Số 

 Thiết bị vệ sinh Số 

 Hệ thống ống nước Mét

 Hệ thống xử lý chất thải  Số 

Khác (ghi rõ)

LƯƠNG THỰC 

Gạo Kg

Mỳ ăn liền Kg

Bánh mỳ Kg

Lương khô Kg

Khác (ghi rõ)

Y TẾ 

Bộ dụng cụ cấp cứu Bộ 

Thuốc: (cơ số thuốc theo tiêu

chuẩnTổ chức y tế thế giới) 

Cơ số 

thuốc 

Vắc-xin (ghi rõ) Số 

ORS Gói

Trung tâm y tế cần được xây 

dựng lại 
Phòng

Trung tâm y tế cần được sửa 

chữa 
Phòng

Khác (ghi rõ)

PHỤC HỒI SỚM (phương tiện kiếm sống) 

Giống lúa (ghi rõ loại giống) Kg

Giống ngô Kg
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Mảng 

hoạt 

động 

Nhu cầu Đơn vị 
Tổng 

số 

Nhu cầu 

đã được 

đáp ứng 

(đã được 

cung cấp)

Ghi chú/các nhu cầu 

đặc biệt/mô tả 

Giống cây trồng khác Kg

Lợn giống (Heo giống)  Kg

Gia cầm giống (ghi rõ chủng 

loại)
Kg

Cá giống (ghi rõ chủng loại) Số 

Tôm giống (ghi rõ chủng loại) Số 

Phân bón (ghi rõ loại) Kg

Thuốc trừ sâu (ghi rõ loại) Kg

Lồng cá M3

Dụng cụ đánh bắt cá (ghi rõ) Số 

Tàu/thuyền đánh cá (ghi rõ) Số 

Hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia 

đình 
Số hộ 

Cho vay ưu đãi hộ gia đình Số hộ 

GIÁO DỤC 

Sách giáo khoa Số 

Bàn Số

Ghế  Số

Dụng cụ học tập Số

Khác (ghị rõ)

HẬU CẦN 

Xe tải Xe

Tàu thuyền Cái/chiếc

Máy bay Cái/chiếc

Trực thăng Cái/chiếc

Tên:

Vị trí 

Chữ ký 

Ngày giờ báo cáo  
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 Thời gian và tần số 

Báo cáo này phải được gửi càng nhanh càng tốt sau Báo cáo Tác động đến con người và Nhu 

cầu cứu trợ. Báo cáo này sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến khi các chỉ số tương đối 

chính xác, có thể kéo dài 4-6 tuần sau khi thiên tai. 

 Trách nhiệm 

Trách nhiệm đánh giá nhu cầu là của các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - chủ yếu 

là chi nhánh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ntại các khu vực bị ảnh hưởng (được hỗ trợ bởi Phong 

trào Hội Chữ thập đỏ Quốc Tế) - và các tổ chức quần chúng khác, đặc biệt là Hội Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên và Hội Nông dân. Ngoài ra, tổ chức phi chính phủ và các cơ quan Liên Hiệp Quốc 

trong vùng lân cận sẽ cung cấp số liệu đầu vào. Các tổ chức sẽ gửi thông tin cho Trung tâm 

quản lý thiên tai thuộc Bộ NN & PTNT tại Hà Nội (sao chép cho UNDP hoặc Nhóm tư vấn 

thiên tai và khẩn cấp Quốc gia và chịu trách nhiệm về chia sẻ thông tin rộng rãi với các bên 

liên quan trong nước (ví dụ như các cơ quan LIÊN HIệP QUốC, các nhà tài trợ, đại sứ quán và 

cả khu vực và trên toàn cầu). Trung tâm quản lý thiên tai, (với sự hỗ trợ của UNDP và các tổ 

chức khác) sẽ lập báo cáo. 

 Độ chính xác  

Mỗi bản cập nhật cần đạt mức chính xác cao hơn cho đến khi đạt được mức độ yêu cầu. Đối 

với mỗi chỉ số, yêu cầu về chất lượng và kích thước phải được đánh dấu cụ thể. Điều này quan 

trọng cho các mục nông nghiệp và thuỷ sản. Các giống, chủng loại, chất lượng và kích cỡ cần 

thiết cho các hạng mục này nên được đánh giá bằng cách tham khảo cẩn thận ý kiến của nông 

dân và ngư dân trong vùng bị ảnh hưởng và các cán bộ của huyện và tỉnh, Sở NN & PTNT. 

 Làm thế nào để đánh giá 

Các hướng dẫn riêng biệt sẽ được chuẩn bị cho việc đánh giá các nhu cầu. 

Các bước căn bản trong đánh giá nhu cầu là: 

 Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão nơi thực thi việc đánh giá để 

tránh trùng lặp; 

 Thăm quan một số làng, xã bị ảnh hưởng nhất; 

 Bao gồm tất cả các khu vực địa lý bị ảnh hưởng (ví dụ như bờ biển, đồng bằng ven biển và 

núi) và tất cả các dân tộc thiểu số; 

 Đánh giá tình hình bằng cách kiểm tra trực quan trên trang web; 

 Phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính, ví dụ: trưởng thôn, đại diện Tổ chức 

quần chúng, với mục đích đạt được một cái nhìn tốt hơn về nhu cầu của người dân bị ảnh 

hưởng; 

 Tổ chức họp mặt với những người dân bị ảnh hưởng nhất với sự tham gia bình đẳng giới, 

hỏi họ những vấn đề nào họ phải đối mặt của mỗi mảng hoạt động (bảo vệ, nước, vệ sinh 

môi trường, v.v.); 

 Phỏng vấn nhữn người dân bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương nhất, phụ nữ chủ hộ, người tàn 

tật, người già và trẻ mồ côi - sử dụng một trong hai cách các cuộc phỏng vấn chỉ rõ tính 

chất hoặc bảng câu hỏi; 

 Thẩm tra đánh giá với các thông tin đã thu được; 

 Xem xét cẩn thận năng lực ứng phó của địa phương ở các làng, xã bị ảnh hưởng; 
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 Phỏng vấn một số người cung cấp thông tin chính ở cấp huyện và cấp tỉnh, ví dụ: nhân viên 

của Hội chữ thập đỏ Việt Nam để xem có hay không nhu cầu ở nơi khác, các xã bị ảnh 

hưởng tương tự; 

 Sử dụng các chỉ số tác động đến con người để ước tính nhu cầu trong xã nơi mà nhu cầu 

không được đánh giá, trên giả định rằng nhu cầu thực tế là tỷ lệ thuận với tác động đến con 

người, áp dụng chỉ cho các khu vực địa lý tương tự và có phần lớn dân số là dân tộc tương 

tự; 

 Báo cáo lại và thẩm tra các kết quả với các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa 

phương; 

 Chỉ bao gồm các nhu cầu trong biểu mẫu, các nhu cầu không thể được đáp ứng ở cấp xã, 

thôn, hoặc do bản thân người dân bị ảnh hưởng. Bao gồm các phản ứng của chính quyền 

huyện và tỉnh, khu vực tư nhân và phi chính phủ tổ chức trong cột "Nhu cầu đã được đáp 

ứng". 

 Cảnh báo 

Đánh giá không chính xác nhu cầu phục hồi sớm trong nông nghiệp có thể dẫn đến một hiểm 

họa khác cho người nông dân vùng bị ảnh hưởng, ví dụ: mất mùa. Cung cấp các hạt giống sai 

có thể lần nữa dẫn đến thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. 

7.8.  Tổng kết chương 

 Thông tin chính xác và kịp thời về thiệt hại và nhu cầu đóng vai trò quan trọng trong 

việc ra quyết định và giải quyết vấn đề. 

 Hệ thống quản lý thông tin bao gồm các phương tiện khác nhau thu thập thông tin được 

tiến hành từ cấp dưới (huyện, xã) và được báo cáo lên cấp trên (cấp tỉnh và trung ương). 

Thông tin là cơ sở cho nhà quản lý hoặc nhà lãnh đạo ra quyết định.  

 Đánh giá thiệt hại và nhu cầu là một yếu tố quan trọng trong quá trình lập kế hoạch ứng 

phó của các ngành khác nhau. Trong năm 2010, dự án của Bộ NN & PTNT /UNDP đã 

đề xuất mẫu mới cho việc đánh giá thiệt hại và nhu cầu nhân đạo, với mục đích toàn 

diện, đơn giản và thân thiện với người sử dụng.  

 5 biểu mẫu đánh giá của DANA bao gồm bảy nhóm chỉ số khác nhau sẽ giúp cho các 

thành viên CCFSC, các tổ chức xã hội Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức thuộc Liên hiệp 

quốc và các tổ chức phi chính phủ sử dụng trong việc lập báo cáo về thiên tai..  

7.9.  Câu hỏi thảo luận 

1. Mục đích của công tác đánh giá nhu cầu và thiệt hại là gì? sau bao lâu cần phải cập 

nhật? 

2. Các nhóm chỉ số được sử dụng để đánh giá nhu cầu và thiệt hại 72 giờ sau khi thiên tai 

xảy ra? 

3. Cộng đồng của anh (chị) có tiến hành đánh giá nhu cầu và thiệt hại không? Các hoạt 

động giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng của bạn có phù hợp với đánh giá này không? 
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8.1. Giới thiệu khái niệm Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng 

(CBDRM)

8.1.1. Giới thiệu  

Sáng kiến về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) đã được thực hiện ở nhiều 

nơi trên thế giới và đã đem lại kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, thực hiện CBDRM trong nhiều dự 

án vẫn phải dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính bên ngoài và thường khi kết thúc tài trợ cũng đồng 

nghĩa với việc kết thúc các sáng kiến này. Vì vậy, chừng nào cộng đồng còn chưa phải là 

những người chủ dự án, thì dự án không thể thực hiện được một cách bền vững.  

Vì vậy, những bài học quý giá từ các các tổ chức với các hoàn cảnh kinh tế - xã hội khác nhau 

là rất quan trọng. Để áp dụng những bài học này một các hiệu quả, cần phải thiết lập khung 

chiến lược về Quản lý rủi ro thiên tai bền vững và cách thực hiện tốt nhất cần phổ biến rộng 

rãi tới các bên liên quan thông qua chương trình đào tạo. 

8.1.2. Những nội dung chính 

Sau khi học chương này, các học viên có thể: 

 Hiểu được mục đích, tầm quan trọng và đặc điểm chính của CBDRM; hiểu được mục 

tiêu của CBDRM là giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng bằng cách giảm tình 

trạng dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực của người dân với sự tham gia tích cực 

của người dân.  

 Nhận thức được CBDRM đóng góp tích cực cho phong trào tham gia của người dân 

và đạt được sự phát triển bền vững cũng như chia sẻ lợi ích.  

 Hiểu được các khái niệm chính và các phương pháp tiếp cận - động viên cộng đồng 

tham gia vào quản lý rủi ro và nâng cao năng lực của họ đối với QLRRTT, trong đó 

người dân địa phương – những người rất dễ bị tổn thương, là người tham gia chính 

trong việc phân tích tình hình, lập kế hoạch hành động nhằm giải quyết các tình huống 

thiên tai và thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình. 

 Đánh giá các bước thực hiện trong CBDRM và đánh giá các nhiệm vụ cụ thể của các 

bên tham gia trong từng bước.  

 Hiểu được các hợp phần chính của chương trình CBDRM của chính phủ Việt Nam. 

 Phát hiện các cách thức chính để thực hiện các hoạt động CBDRM ở cộng đồng 

thường xảy ra các thiên tai; các nguyên tắc làm việc với người dân ở làng, xã và các 

bên tham gia có vai trò hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện  

CBDRM, nâng cao nhận thức của người dân. 

8.1.3. Phương pháp tiếp cận trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam  

Một nghiên cứu gần đây108 cho thấy: thiên tai có xu hướng gia tăng ở hầu hết các vùng nghèo 

trên thế giới và nơi có nhiều người dễ bị tổn thương đang sinh sống như cận vùng sa mạc 

Saharan ở Châu Phi, Nam và Đông Nam Á, Nam Mỹ và vùng Caribê109. Tình trạng này chủ 

yếu do lũ lụt ngày gia tăng tại các vùng trên thế giới. Khi phân tích độc lập các hiện tượng 

108 Nghiên cứu về các trận lũ lớn trong lịch sử: Xu hướng thiên tai được báo cáo, Steve Jennings Oxfam GB, 27 
May 2011.
109 Xem thêm IFRC, Báo cáo về thiên tai thập kỷ qua. 
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thiên tai liên quan đến thời tiết cho thấy  mức độ tăng trung bình chung vào khoảng 4.9% 

/năm110.

Số lượng người bị ảnh hưởng thiên tai ngày càng gia tăng phần nào giải thích xu hướng trên, 

nhưng không phải là tất cả. Có thể là sự gia tăng số lượng hiểm họa là nguyên nhân chính dẫn 

đến thiên tai gia tăng theo như các báo cáo, cho dù chỉ là phần nhỏ. Điều này phù hợp với sự 

gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Sự gia tăng liên tục số lượng 

thiên tai đối với hàng triệu người dễ bị tổn thương sống ở Việt Nam là rõ ràng.  

Ở cấp độ quốc gia, số lượng thiên tai theo các báo cáo là nhiều hơn đối với các nước đông 

dân111. Tình trạng này một phần được giải thích trong định nghĩa về thiên tai, song điều đáng 

quan tâm là dân số của các nước này lại xấp xỉ với số người bị ảnh hưởng thiên tai. Điểm này 

quan trọng bởi vì dân số Việt Nam sẽ tăng lên trong những thập kỷ tới - Việt Nam là một 

trong mười ba nước đông dân nhất thế giới - có nghĩa rằng thiên tai sẽ xảy ra với nhiều người 

hơn và hỗ trợ nhân đạo cần nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu nhà nước quản lý quyết liệt hơn, 

thiên tai sẽ hạn chế hơn. Một nhà nước có trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện các biện pháp 

GNRRTT để có thể ngăn chặn một hiểm hoạ trở thành thiên tai. Điều này cho thấy việc tăng 

cường quản lý nhà nước ở một mức độ nào đó có thể giảm nhẹ sự gia tăng số lượng thiên tai 

trong tương lai. 

Ở Việt Nam, phương pháp tiếp cận truyền thống đối với quy hoạch phát triển chủ yếu theo 

cách “từ trên xuống”112, và không hoàn toàn thành công trong giải quyết vấn đề về đói nghèo 

và bất bình đẳng. Một lý do nữa là người dân địa phương ít tham gia nên họ không có quyền 

làm chủ, các hoạt động thiếu tính hợp lý đối với các vấn đề thực tế và không bền vững. 

Phương pháp tiếp cận “từ dưới lên” hay phương pháp tiếp cận có sự tham gia đặt người dân 

địa phương vào vị trí trung tâm trong quá trình ra quyết định. Hiện nay, phương pháp tiếp cận 

có sự tham gia và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đã được lồng ghép vào nhiều 

chương trình phát triển.  

Phương pháp tiếp cận quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) ngày càng trở nên phù 

hợp trong hoàn cảnh các tổn thất ngày càng tăng do thiên tai tác động tới các cộng đồng dễ bị 

tổn thương. Việt Nam nằm trong khu vực có nhiều bão nhất trên thế giới. Từ 1990-2009, Việt 

Nam chịu tổn thất kinh tế hàng năm ước tính tương đương khoảng 1,3% GDP. Hơn 70% dân 

số chịu nhiều nguy cơ rủi ro từ hiểm hoạ tự nhiên. Do phát triển và đô thị hóa nhanh và thành 

phố càng ngày càng dễ bị tổn thương. 

Cường độ mưa lớn và bão ngày càng tăng do biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á, thiệt hại 

càng nghiêm trọng hơn do mật độ dân số ngày càng tăng và cơ sở hạ tầng kinh tế ở trong khu 

vực dễ bị nguy hiểm - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT) dự báo sẽ có sự gia tăng 

mưa và lũ cực trị. Loại hình thiên tai thay đổi là do sự gia tăng lớn về sự xuất hiện của những 

thiên tai quy mô nhỏ và vừa, như sạt lở đất, lũ, hạn hán và hoả hoạn. Trong hoàn cảnh này, 

110Cho các nước mà báo cáo đầu tiên từ năm 1990 hoặc trước(159% trên 20 năm). 
111 Theo Tổng cục Thống kê (GSO), dân số Việt Nam trong năm 2009 là khoảng 86 triệu người - đất nước có 
dân số lớn thứ ba ở Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines) và là một trong 30 nước đông dân nhất thế giới. 
Gần 30% dân số sống tại các khu vực đô thị. Những người sống ở các vùng nông thôn chiếm 70% toàn bộ dân số 
nhưng số lượng này giảm mạnh là do đô thị hóa nhanh và di cư vào các thành phố lớn. 
112 "Từ trên xuống" quyết định được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo ở các cấp độ cao xuống thấp. 
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cách tiếp cận CBDRM cho ta phương án khả thi để quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt 

Nam.

8.2.  Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. 

Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai không phải là mới đối 

với Việt Nam; nó đã được áp dụng hơn một thập niên trước thông qua các hoạt động của các 

tổ chức phi chính phủ quốc tế và Hội chữ thập đỏ Việt Nam113.

Nhận thức được tầm quan trọng của cách tiếp cận CBDRM, tháng 7 năm 2009 Chính phủ 

Việt Nam đã phê duyệt  Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng theo Quyết định 1002/QĐ-TTg.  Đề án 988,7 tỷ đồng (tương đương 53,5 triệu 

đô la Mỹ)114 đầy tham vọng này sẽ được thực hiện trong giai đoạn mười hai năm ở khoảng 

6.000 xã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Đề án có hai hợp phần chính:  

 Hợp phần 1: Tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương các cấp để quản lý 

và thực hiện các hoạt động CBDRM; 

 Hợp phần 2: Nâng cao năng lực của các xã về CBDRM. 

Chi tiết của Đề án được tóm tắt ở Phụ lục VIII.1. 

Yếu tố cần thiết đối với sự phát triển đúng đắn và thực hiện tốt chương trình CBDRM của 

Chính phủ, là cần phải dựa vào các kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức phi chính phủ quốc 

tế và Hội chữ thập đỏ trong quá trình làm việc với nhiều đối tác địa phương và cơ quan nhà 

nước trong phạm vi cả nước trong thời gian qua. 

Quan hệ đối tác là nền tảng cho sự thành công cuối cùng của chương trình CBDRM. Các cách 

tiếp cận sáng tạo, đổi mới mang lại lợi ích do những hiệp lực bắt nguồn từ sự kết hợp của các 

bên tham gia, lập kế hoạch và thực hiện chương trình. 

Nội dung liên quan đến CBDRM được trình bầy trong các phần dưới đây  

8.3.  Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là gì? 

CBDRM là một quá trình giảm tình trạng dễ bị tổn thương của người dân và tăng cường năng 

lực của họ để phòng ngừa, giảm nhẹ và chuẩn bị ứng phó và phục hồi sau hiểm họa. Đánh giá 

toàn diện về mức độ rủi ro của người dân đối với hiểm hoạ và phân tích tình trạng dễ bị tổn 

thương cũng như năng lực của họ là cơ sở của chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Sự tham 

gia trực tiếp về người dân trong cộng đồng khi thực hiện các họat động giảm nhẹ rủi ro 

(GNRRTT) ở cấp địa phương là rất cần thiết.  

Khi người dân trong cộng đồng tham gia vào toàn bộ quá trình, nhu cầu cũng như nguồn lực 

và năng lực riêng của họ được xem xét. Do đó, nhiều khả năng các vấn đề của họ sẽ được giải 

quyết hợp lý hơn, tốt hơn.  

Mục tiêu của CBDRM là tạo ra cộng động kiên cường hơn, thích ứng hơn, tức là người dân 

và chính quyền địa phương có đủ kiến thức và kỹ năng ứng phó và khôi phục trong tình 

huống khẩn cấp hoặc thiên tai xảy ra rất nhanh bằng cách sử dụng nguồn lực do họ tự huy 

113 Ví dụ: Hội chữ thập đỏ Việt Nam bắt đầu xây dựng mạng lưới 35 Trung tâm phòng tránh thiên tai tại các tỉnh 
dễ bị thiên tai nhất của đất nước. 
114 Trong đó, 55% dự định thuộc Ngân sách Nhà nước, 5% từ người dân và 40% - dưới hình thức các khoản tài 
trợ - từ chính phủ các nước khác và các tổ chức quốc tế.
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động. Cách thức được sử dụng trong CBDRM là chủ động động viên người dân trong cộng 

đồng chịu rủi ro tham gia vào việc xác định, phân tích, xử lý, giám sát và đánh giá rủi ro thiên 

tai, nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực của họ. Điều này có nghĩa là 

người dân đóng vai trò trung tâm trong việc ra quyết định và thực hiện các hoạt động 

CBDRM. Việc tham gia và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất là hết sức quan trọng.  

8.3.1.  Cộng đồng 

Một cộng đồng có thể được xem là một nhóm/tập hợp nhóm người cùng có một hoặc nhiều 

điểm chung, như cùng môi trường sống, nơi sống, cùng chịu rủi ro thiên tai hoặc cùng chịu 

ảnh hưởng thiên tai. Họ có thể cùng phải đối mặt với những vấn đề do thiên tai gây ra hoặc 

cùng bị ảnh hưởng giống nhau bởi các trận thiên tai trước đó. Mặc dù cộng đồng không phải 

là khối đồng nhất mà là sự pha trộn động của những nhóm người khác nhau, có các mối 

quan tâm và quan điểm khác nhau, việc chia sẻ những điểm chung theo một nghĩa cụ thể nào 

đó, những người này có liên quan với nhau. Trong tài liệu này, chúng ta sử dụng thuật ngữ 

cộng đồng để mô tả những người sống trong xã, làng, thôn thuộc địa phương cụ thể.

8.3.2.  Những khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

và vai trò của cộng đồng 

CBDRM là cơ sở lập luận cho 3 vấn đề thực tiễn sau:  

 Người dân địa phương hiểu cơ hội cũng như khó khăn/hạn chế của mình hơn người 

bên ngoài;

 Hiểu biết về các vấn đề địa phương, không ai bằng người dân sống trong cộng đồng 

khi cuộc sống và lợi ích của họ bị đe dọa;  

 Người dân là nguồn lực phát triển dồi dào và quý giá nhất của đất nước; nguồn lực này 

cần được khai thác và phát triển.  

8.3.3. Tầm quan trọng của CBDRM 

Bảng dưới đây đưa ra những điểm quan trọng và phù hợp trong CBDRM: 

No.

Những điểm quan 

trọng và liên quan của 

CBDRM

Giải thích chi tiết 

1 Ứng phó 

Dựa trên nhu cầu của cộng đồng; xem xét nhận thức của 

cộng đồng và sắp xếp ưu tiên đối với các biện pháp giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai. CBDRM đem lại sự cải thiện chung về 

chất lượng cuộc sống cho đại đa số người nghèo và môi 

trường tự nhiên. 

2

Các hoạt động giảm 

nhẹ rủi ro và các hoạt 

động cụ thể của cộng 

đồng 

Được xác định sau khi phân tích rủi ro thiên tai (hiểm hoạ, 

tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực) của cộng đồng và 

nhận thức về rủi ro thiên tai  

3
Kết nối giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai với phát triển 

Hai vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển đều nhằm 

mục đích giải quyết các điều kiện, tình trạng dễ bị tổn 
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thương và nguyên nhân của tình trạng dễ bị tổn thương đó. 

4
Quá trình và nội dung 

tham gia của cộng đồng 

 Chiến lược từ dưới lên bao gồm sự tham gia rộng rãi của 

địa phương trong lập kế hoạch toàn diện ra quyết định và 

các hoạt động thúc đẩy động lực tham gia. 

5

Năng lực hiện tại và cơ 

chế ứng phó được công 

nhận

Xây dựng và tăng cường năng lực hiện tại và chiến lược 

ứng phó 

6  Tổng hợp 

Các biện pháp trước, trong và sau thiên tai được lên kế 

hoạch và thực hiện khi cần thiết theo yêu cầu của cộng 

đồng; có những mối liên kết của cộng đồng này với các 

cộng đồng khác, với các tổ chức, cơ quan nhà nước ở các 

cấp, đặc biệt khi cộng đồng địa phương không thể tự giải 

quyết được tình trạng dễ bị tổn thương của họ. 

7 Chủ động
Nhấn mạnh vào các biện pháp và phòng tránh, giảm nhẹ 

trước khi thiên tai xảy ra,. 

8 Toàn diện

Biên pháp công trình (còn gọi là phần cứng) và biện pháp 

phi công trình (phần mềm như y tế, giáo dục, sinh kế, tổ 

chức, tuyên truyền vận động v.v.) Các hoạt động giảm nhẹ 

rủi ro thực hiện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm 

giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương 

9
Đa nghành và đa 

phương diện 

Xem xét vai trò và sự tham gia của tất cả các bên liên quan 

trong cộng đồng; kết hợp kiến thức và nguồn lực bản địa/ 

địa phương với khoa học, công nghệ và sự hỗ trợ từ bên 

ngoài; giải quyết các vấn đề quan tâm của các bên liên 

quan khác nhau, trong khi vẫn duy trì lợi ích cơ bản của 

các ngành và nhóm dễ bị tổn thương nhất  

10
Trao quyền cho cộng 

đồng 

Người dân sẽ có nhiều phương án hơn, năng lực của họ 

được tăng cường hơn; họ tiếp cận, kiểm soát tốt hơn các 

nguồn lực và các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua hành 

động phối hợp; tham gia có ý nghĩa hơn trong việc ra quyết 

định vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, kiểm soát tốt 

hơn đối với môi trường tự nhiên và môi trường vật lý; tham 

gia vào công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai làm tăng niềm tin 

của các thành viên cộng đồng khi tham gia vào các hoạt 

động phát triển khác. 

11 Phát triển

Đóng góp để giải quyết và giảm nhẹ mối quan hệ phức tạp 

các điều kiện, yếu tố và các quá trình thuộc tình trạng dễ bị 

tổn thương hiện có trong xã hội, quá trình CBDRM cần 

đóng góp vào việc cải thiện không ngừng về an toàn, khả 

năng ứng phó, thích ứng của cộng đồng và xã hội, đảm bảo 



210

phát triển công bằng và bền vững. 

12 Tạo cơ hội 
Đối với giáo dục, hỗ trợ tài chính, giải quyết các nhu cầu 

xác định của địa phương.  

13
Nhân rộng thành công 

của cộng đồng  

Là yếu tố có tác động mạnh mẽ trong việc tiếp tục triển 

khai các sáng kiến của địa phương và cải thiện việc sử 

dụng và quản lý các nguồn lực địa phương. 

8.3.4. Các đặc điểm của CBDRM 

Các đặc điểm chính của CBDRM gồm: 

 Cộng đồng địa phương đóng vai trò trung tâm và chủ động trong phòng tránh  thiên 

tai. Ưu tiên các can thiệp và giải pháp hỗ trợ cho nhóm người dễ bị tổn thương nhất 

trước thiên tai. 

 Bản chất của CBDRM là giải quyết các yếu tố gia tăng rủi ro thiên tai, đặc biệt là 

các điều kiện không an toàn cũng như các áp lực động thái và có thể cả những nguyên 

nhân gốc rễ của tính dễ bị tổn thương. Chiến lược chính là nâng cao năng lực của cộng 

đồng.  

 Mở rộng cơ sở nguồn lực của cộng đồng, CBDRM kết nối nhiều bên liên quan với 

nhau, từ cấp quốc gia đến cấp địa phương - đối với giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Nhiều 

cách tiếp cận trong GNRRTT được sử dụng.  

 CBDRM là quá trình luôn phát triển và linh hoạt. Lý thuyết về CBDRM được xây 

dựng trên cơ sở những bài học thực tế của cộng đồng, những kinh nghiệm và kiến thức 

bản địa.  

 Vai trò hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức xã hội đối với CBDRM là rất quan trọng.  

Tuy nhiên sự chỉ đạo và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với CBDRM  

đặt lên hàng đầu .  

 Những người sống trong cộng đồng phải có trách nhiệm đối với những hoạt động quản 

lý rủi ro thiên tai.  

8.3.5. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia 

Một chương trình CBDRM chỉ có thể thành công với sự tham gia đầy đủ của các thành viên 

cộng đồng trong việc phân tích tình hình, đánh giá nhu cầu và đưa ra quyết định. 

Những lợi thế tham gia của cộng đồng: 

 Thông tin tốt hơn 

Người dân địa phương cung cấp nguồn thông tin tốt nhất về môi trường sống của họ; kiến 

thức của họ có thể được sử dụng cho việc ra quyết định. 

 Trao quyền cho cộng đồng  

Quá trình tham gia của người dân làm tăng niềm tin, phát triển kỹ năng, năng lực và hợp tác 

của người dân địa phương. Điều này giúp họ tăng khả năng đối phó với các thách thức của 
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các cá nhân và nhóm cư dân trong cộng đồng. 

 Học hỏi chuyên môn  

Các chuyên gia bên ngoài hiểu biết toàn diện hơn về cộng đồng khi họ trợ giúp cộng đồng và 

do đó và đạt được hiệu quả hơn trong công việc của họ. 

 Ứng phó thích hợp hơn. 

Các giải pháp thích hợp hơn đối với nhu cầu và mong muốn của người dân. Đề xuất, dự án 

được cộng đồng chuẩn bị cho chính bản thân họ, nên có thể chỉnh sửa, bổ sung cho đúng 

trước khi phê duyệt. Kết quả là các nguồn lực được sử dụng thích hợp hơn. 

 Hướng tới phát triển 

Người dân có sự hiểu biết rõ ràng về các giải pháp thực tế đối với cộng đồng và họ có thái độ 

tích cực đối với phát triển, điều này có thể giúp tránh được những mâu thuẫn, tranh chấp. 

 Chi phí thấp hơn 

Người dân có cam kết và có thể duy trì các cam kết tốt hơn trong việc giảm khả năng sử dụng 

không đúng các nguồn lực của địa phương. 

 Mong muốn có dân chủ 

Sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch là một phần quan trọng trong xu hướng 

tiến tới một xã hội dân chủ hơn. 

 Những giải pháp mang tính nhân văn và bền vững hơn  

Đây là kết quả của các hành động trên.  

8.4.  Thực hiện chương trình CBDRM của Chính phủ Việt Nam 

Chính phủ và các bên liên quan khác có vai trò trong việc hỗ trợ các cộng đồng thường bị 

thiên tai để thực hiện chương trình CBDRM và nâng cao năng lực ứng phó, thích ứng và phục 

hồi của người dân. 

Lựa chọn xã/phường 

6.000 xã sẽ là mục tiêu trong mười năm tới trong chương trình CBDRM của Chính phủ. Để 

xác định các xã nào tham gia, cần phải xây dựng một bộ các tiêu chí lựa chọn quốc gia 115-

 đây là một phần trong đánh giá rủi ro trên toàn quốc - ở trung ương. Do đó, chính quyền 

tỉnh và huyện sẽ chọn các xã dễ bị tổn thương nhất để đưa vào chương trình Chính phủ, dựa 

trên bộ tiêu chí, theo hướng dẫn của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai, thuộc Bộ 

NN & PTNT, cùng với tham vấn của Văn phòng thường trực của Ủy ban phòng chống lụt bão 

(CFSC) và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và xã cùng với các tổ chức khác tham gia vào 

QLRRTT.

115 Tiêu chuẩn đề nghị lựa chọn có khả năng được dựa trên một loạt các chỉ số định lượng và định tính, bao gồm, 
ví dụ: lịch sử tần số và cường độ của mối nguy hiểm; thống kê nghèo cho các xã / thôn, bản; dân số và nhân khẩu 
của xã / thôn, bản; mức độ của cộng đồng tiếp xúc với rủi ro thiên tai; năng lực của chính quyền địa phương, tổ 
chức quần chúng và các bên liên quan có mặt trong vùng lân cận; sự sẵn sàng và cam kết của cộng đồng thực 
hiện chương trình; khả năng tiếp cận đến các xã. Dữ liệu thứ cấp là cần thiết cho quá trình này và các thông tin 
có thể được thu thập từ hồ sơ y tế từ tỉnh, huyện và bệnh viện cấp xã và phòng khám và phòng giáo dục cấp tỉnh 
/ huyện.
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Những quyết định này cần dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về các cơ cấu kinh tế xã hội, văn 

hoá và thể chế thông dụng ở các xã có thể được lựa chọn để thực hiện chương trình. Một yếu 

tố quan trọng nữa là sự cam kết và quan tâm của người dân và chính quyền địa phương để 

thực hiện chương trình CBDRM. 

Để tránh những vấn đề rắc rối /sự hiểu lầm, các cán bộ chính quyền địa phương cần đến các 

xã để có thể tham vấn các bên liên quan. Điều này có thể được thực hiện cùng với đại diện các 

tổ chức đoàn thể và NGO quốc tế (nếu có). 

Các hoạt động trong bước này có thể bao gồm: 

 Tổ chức các cuộc họp nhằm giới thiệu về chương trình CBDRM và tiêu chí lựa chọn 

cho chính quyền tỉnh, huyện, xã và đại diện của các xã/phường, các bên liên 

quan khác.

 Thu thập dữ liệu thứ cấp đối với tất cả các xã /phường thường bị thiên tai từ các cơ 

quan cấp huyện và cấp tỉnh. 

 Phân tích thông tin và so sánh mức độ rủi ro trong cộng đồng. Thông tin có liên 

quan cần phải được chuẩn bị và lưu giữ như một phần của dữ liệu cơ bản. 

 Chọn các xã/phường dễ bị tổn thương nhất dựa trên các tiêu chí lựa chọn của quốc gia. 

 Thông báo cho các xã / phường được lựa chọn, các cơ quan chính quyền địa 

phương và các đối tác khác. 

8.5. Các bước thực hiện chương trình CBDRM  

Các bước thực hiện CBDRM có thể khác nhau, tuy nhiên, trong tài liệu này 6 bước cần được 

thực hiện theo thứ tự, mặc dù đôi khi, các hoạt động cụ thể của một bước có thể được thực 

hiện cùng với các hoạt động khác. 

Các bước quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

Bước 1: Định hướng và bước đầu làm quen - giới thiệu CBDRM với các bên liên quan ở 

cấp làng/xã và thiết lập cơ cấu tổ chức để thực hiện chương trình CBDRM của chính phủ. 

Bước 2: Công tác chuẩn bị thực hiện CBDRM – cấp làng/xã  

Bước 3: Đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng và xác định các hành động giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai – xem chi tiết ở chương 5 và chương 6

Bước 4: Lập Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng

Bước 5: Thực hiện kế hoạch có sự tham gia (cộng đồng quản lý)  

Bước 6: Giám sát và đánh giá có sự tham gia

Bước 1: Định hướng và bước đầu làm quen

Lý tưởng nhất, các cán bộ nhà nước cấp xã/phường và cán bộ tổ chức đoàn thể, cũng như lãnh 

đạo thôn, đại diện dân làng, v.v nên được tham gia đầy đủ trong quá trình CBDRM, để nhận 

thức rõ những mục tiêu tổng thể, mục đích, cấu phần và kết quả đầu ra của chương 

trình Chính phủ. Các cuộc họp định hướng có thể được tổ chức cho các cơ quan, cá nhân liên 

quan ở các cấp khác nhau. 
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a. Định hướng đối với các bên liên quan 

Các bên liên quan ở cấp huyện, xã/phường và làng, cần được tư vấn càng nhiều càng tốt để có 

hiểu biết về bối cảnh thiên tai phổ biến ở huyện/xã , về các biện pháp tiềm năng đối với 

GNRRTT, trước khi bắt đầu thực hiện các hoạt động ở cấp cộng đồng. Ví dụ: ưu tiên trước 

tiên cho các cộng đồng dễ bị thiên tai và dễ bị tổn thương hơn, và nếu hoạt động CBDRM 

thích hợp trong tình huống đó. Điều này cũng sẽ tăng cường mối quan hệ giữa các bên liên 

quan, giúp tăng cường hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện quá trình CBDRM. Điều này 

cũng xác nhận sự phù hợp của đề xuất dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (tiếp sau đánh giá rủi 

ro) với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện, cũng như phù hợp với kế hoạch 

phòng chống lụt bão hàng năm của tỉnh. 

 Cuộc họp giữa các bên liên quan cần được tổ chức để chia sẻ thông tin. 

Một số bên liên quan cấp tỉnh, huyện và xã gồm:  

 Thành viên của CFSC 

 Chủ tịch/Phó chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh,huyện, xã  

 Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã  

 Cán bộ của Trung tâm Phòng tránh và 

GNTT của tỉnh 

 Sở/Ban/Phòng Nông nghiệpvà Phát 

trỉển Nông thôn  

 Văn phòng UBND các cấp  

 Sở /Ban/Phòng Xây dựng  

 Sở/Ban/Phòng giao thông vận tải 

 Sở /Ban/Phòng Thuỷ lợi  

 Sở /Ban/Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội  

 Cty cấp nước 

 Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Cơ quan Điện lực 

 Sở/Phòng/Ban Văn hóa, thông tin và 

thể thao 

 Cơ quan Bưu chính và Viễn thông  

 Sở /Ban/Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 Công an, phòng cháy và cấp cứu  

 Tổ chức quần chúng : Hội chữ thập 

đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn TN 

 Tổ chức phi chính phủ 

 Người đứng đầu tôn giáo 

 Doanh nghiệp tư nhân  

b. Các thông tin cần làm rõ cho đối tác trong phiên họp định hướng: 

 Chi tiết về Quyết định 1002 chương trình CBDRM của chính phủ (phụ lục VIII.1); 

 Phạm vi chương trình (xã/phường/thôn bản trong huyện/tỉnh sẽ tham gia chương 

trình);

 Kết quả đầu ra và các hoạt động của chương trình; 

 Kế hoạch thực hiện và phương pháp luận (phương pháp tiếp cận);  

 Cơ hội hợp tác và phối hợp giữa cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức 

phi chính phủ và người dân địa phương.  

c. Thiết lập cơ cấu CBDRM 

 Bước này cũng bao gồm việc thành lập cơ cấu CBDRM ở các cấp khác nhau, chẳng 

hạn như nhóm giảng viên cấp tỉnh, nhóm công tác kỹ thuật … như đã nêu trong 
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Hướng dẫn thực hiện CBDRM của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (xem 

tài liệu riêng biệt). 

 Mọi nỗ lực cần được thực hiện để đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam giới 

và phụ nữ trong các nhóm này. Nếu phụ nữ không đáp ứng tiêu chí lựa chọn tại thời 

điểm này, cần đưa ra các kế hoạch xây dựng năng lực và tăng cơ hội cho họ tham 

gia. Cần giới thiệu những người tham gia vào chương trình CBDRM – các cán bộ nhà 

nước, tình nguyện viên, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và những 

người liên quan khác ở các huyện/ xã / phường. 

Bước 2: Công tác chuẩn bị thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

Cán bộ và tình nguyện viên đang thực hiện chương trình CBDRM ở cộng đồng cần phải được 

đào tạo cơ bản về CBDRM116. Các thành viên nhóm công tác kỹ thuật phụ trách đào tạo cần 

phối hợp với nhóm giảng viên cấp tỉnh trong việc tổ chức các khoá đào tạo theo kế hoạch. 

Tổ chức và huy động cộng đồng 

Để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cả nam giới và nữ giới trong cộng đồng, cần phải có đại 

diện của cả nam và nữ trong các ban CBDRM của xã /phường /làng: 

Thành lập, nâng cao năng lực và đào tạo ban quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng cấp 

thôn/xã/phường  

Rủi ro thiên tai sẽ được quản lý tốt hơn bởi một nhóm người do cộng đồng lựa chọn, ví dụ: 

một Ban quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn hoặc xã/phường sẽ đảm bảo rằng các rủi ro sẽ được 

giảm thiểu thông qua việc thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai của cộng đồng. Vì vậy, 

nhiệm vụ của nhóm dự án là giúp đỡ cộng đồng thành lập một tổ chức Ban quản lý rủi ro 

thiên tai cho cộng đồng của mình nếu chưa có, và nếu cộng đồng đó đã có Ban này cần phải 

được tăng cường năng lực .  

Đào tạo cho lãnh đạo và các thành viên của Ban quản lý RRTT để nâng cao năng lực của họ 

là rất quan trọng (hoạt động này cũng được thực hiện trong Bước 3). Tốt nhất, cần gộp 30-50 

hộ trong thôn/xã/phường (tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý) thành một nhóm nhỏ. Các nhóm này 

sẽ cử ra người đại diện và các thành viên tích cực để tham gia vào Ban quản lý RRTT 

thôn/xã/phường và nhóm hành động của thôn/xã/phường. 

Ban quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn (VDRMC)

Ban Quản lý rủi ro thiên tai nên được thành lập trong một cuộc họp cộng đồng có nhiều người 

dân tham gia. Trong cuộc họp, cần giới thiệu Chương trình Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng; cần giải thích rõ ràng mục đích của việc thành lập Ban quản lý RRTT và nhóm 

hành động của thôn cũng như dự kiến nhiệm vụ của họ cho mọi người (xem phần dưới): 

 Các thành viên VDRMC là các đại diện được bầu từ các nhóm nhỏ hoặc người lãnh 

đạo có uy tín được cộng đồng đề cử. Mỗi ban phải bầu một trưởng ban, một thủ 

quỹ và một thư ký chịu trách nhiệm về lưu giữ sổ sách. Có thể thêm các thành 

viên khác.

116 Các khoá đào tạo có thể được tổ chức trong quá trình thực hiện. Ví dụ: đào tạo về đánh giá rủi ro có thể tổ 

chức trước khi các cán bộ và tình nguyện viên thực hiện đánh giá trong cộng đồng, nhưng đào tạo nâng cao nhận 

thức cho các nhóm đối tượng khác nhau có thể được thực hiện sau. 
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 Số lượng thành viên của Ban quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn (VDRMC) không nên 

vượt quá 7người. Thành viên của Ban là những người được cộng đồng tôn trọng và có 

thể đưa ra được quyết định có tham vấn người dân trong cộng đồng.  

 Nhóm hành động của thôn (VAT) cần có từ 20 – 25 thành viên. Các thành viên này có 

khả năng thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai đã được phê 

duyệt và có trong kế hoạch của Ban quản lý rủi ro thiên tai cấp thôn. 

Cộng đồng có thể cùng nhau quyết định về tiêu chí lựa chọn các thành viên của Ban quản lý 

rủi ro thiên tai và nhóm hành động của thôn, phương pháp bầu cử riêng của mình (ví dụ như: 

biểu quyết hoặc bỏ phiếu), nhưng trước khi cuộc bầu cử diễn ra cần khuyến khích các vấn đề 

sau:

 Cân bằng giới: đại diện nam và nữ, đóng góp các ý kiến, tham gia vào việc ra quyết 

định của cộng đồng v.v. Hơn nữa, đây là cơ hội bình đẳng để bày tỏ quan điểm hoặc 

cả nam và nữ đều cần tham dự các khoá đào tạo.  

 Đại diện của các nhóm xã hội và kinh tế khác nhau và các nhóm dân tộc thiểu số trong 

thôn, đặc biệt là những người nghèo và rất nghèo. 

 Đại diện từ các khu vực khác nhau trong thôn. 

 Có mối quan hệ tốt với các Ban khác. 

Những nơi đã có các Ban QLRRTT, các ban này cần phải có trách nhiệm về các hoạt động 

quản lý rủi ro thiên tai.  

Nhiệm vụ Ban quản lý rủi ro thiên tai gồm:  

 Gặp gỡ thường xuyên để thảo luận và nhất trí về một kế hoạch hành động 

VDRMC (ban đầu là hàng tháng). 

 Tổ chức các cuộc họp thôn để thảo luận về các vấn đề / mối quan tâm liên quan 

đến thiên tai. 

 Tham gia vào các khoá đào tạo phù hợp ở cấp xã/phường 

 Chủ trì việc đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và lập kế hoạch GNRRTT và 

đảm bảo sự tham gia của các thành viên khác trong cộng đồng trong toàn bộ quá trình. 

 Trao đổi thông tin giữa các xã/phường, thôn và hộ gia đình. 

 Phổ biến thông tin liên quan đến hiểm họa 

 Huy động nguồn nhân lực, vật lực và nguồn tài chính cho việc thực hiện kế 

hoạch CBDRM. 

 Phân công nhiệm vụ cho VAT. 

 Tổ chức các hoạt động GNRRTT theo như ưu tiên được cộng đồng xác định. 

 Giám sát việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch CBDRM và đảm bảo chắc chắn 

đạt được mục tiêu của kế hoạch. 

 Phối hợp làm việc với các bên liên quan quản lý thiên tai khác trong thôn và ở các cấp 

cao hơn. 

Nhóm hành động thôn (VAT) 
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Các thành viên của Nhóm hành động thôn (VAT) cần phải có tinh thần và sức khỏe. Họ có 

thể được các nhóm nhỏ các hộ gia đình lựa chọn, nhưng bản thân họ phải cam kết thực hiện 

CBDRM trên cơ sở tự nguyện. Có thể trong xã đã có tổ chức theo hình thức “Đội Chữ thập 

đỏ Xung kích ", nếu như vậy không cần phải thành lập đội mới, nhưng cần cung cấp định 

hướng CBDRM cho đội này. 

Nhiệm vụ của VAT:

 Tham gia vào các cuộc họp cộng đồng, đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế 

hoạch GNRRTT. 

 Tham gia vào các khoá đào tạo thích hợp. 

 Thực hiện các hoạt động GNRRTT như đã xác định trong kế hoạch CBDRM 

 Tới thăm các hộ gia đình để phổ biến bản tin GNRRTT (bao gồm cả bản tin cảnh báo 

sớm) và đảm bảo rằng các hoạt động phòng ngừa đang được tiến hành. 

 Thực hiện sơ cứu, tìm kiếm, cứu nạn và giúp đỡ người đi sơ tán trong khi xảy ra thiên 

tai

 Trợ giúp người dễ bị tổn thương trong thôn và trợ giúp các hoạt động phục 

hồi sau thiên tai 

 Làm sạch môi trường sau thiên tai. 

Bước 3: Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và xác định các hành động 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một quá trình nhờ đó tất cả các bên liên quan 

thu thập và phân tích thông tin rủi ro thiên tai theo sự chỉ đạo của các thành viên nhóm công 

tác kỹ thuật. Căn cứ vào đánh giá này, tiến hành lập kế hoạch đối với các hoạt động thích hợp 

nhằm giảm những rủi ro thiên tai có thể có ảnh hưởng bất lợi đến đời sống của người dân. 

Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng bao gồm việc phân tích có sự tham gia ở cấp cộng 

đồng về các loại hình hiểm hoạ trong quá khứ, các mối đe doạ hiện tại cũng như xu hướng 

thay đổi khí hậu – đánh giá hiểm họa, kết hợp với hiểu biết các nguyên nhân cơ bản: tại sao 

các hiểm họa trở thành thiên tai – đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và các nguồn lực cộng 

đồng bị ảnh hưởng có thể khai thác sử dụng để giảm nhẹ rủi ro – đánh giá năng lực, và xem 

cách người dân đánh giá rủi ro khác nhau như thế nào, tức là đánh giá nhận thức của người 

dân về rủi ro. 

Thông tin liên quan đến rủi ro thiên tai được thu thập bằng cách sử dụng các công cụ hoặc kỹ 

thuật có sự tham gia. Nhóm đánh giá ban đầu có thể phân tích các thông tin đã thu thập, 

nhưng phần quan trọng của quá trình này là để chia sẻ và xác minh thông tin với cộng đồng 

trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.  

Người dân địa phương, chính quyền, các tổ chức và các bên liên quan khác trong các cộng 

đồng gặp rủi ro thiên tai cần tham gia vào quá trình đánh giá này. Chính quyền/Hội chữ thập 

đỏ hay các cán bộ của tổ chức phi chính phủ và các tình nguyện viên chỉ đóng vai trò hỗ trợ 

cộng đồng. Để đảm bảo chất lượng và tính khách quan thông tin thu thập được, chỉ những 
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người được đào tạo về đánh giá mới hỗ trợ cho việc đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng. 

Đối với tất cả cuộc họp cộng đồng, nhóm đánh giá cùng các thành viên nam, nữ khác của 

cộng đồng họ tư vấn trong suốt quá trình ra quyết định, cần kiểm tra chéo thông tin. 

Các phát hiện từ đánh giá trên cần được tổng hợp lại trong đánh giá rủi ro (hoặc báo cáo về 

hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực). Báo cáo này cần được chia sẻ với các lãnh 

đạo thôn và chính quyền xã và được dùng làm tài liệu làm việc, tức là nó cần được kiểm tra 

thường xuyên theo tình hình của cộng đồng và kế hoạch hành động quản lý rủi ro thiên tai để 

đảm bảo rằng các hoạt động được hỗ trợ bởi dự án là phù hợp.  

Hướng dẫn chi tiết về cách đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được trình bày trong 

chương 5 và chương 6. 

Bước 4: Lập Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng 

 Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 117 cần được xây dựng từ các kết quả 

đánh giá rủi ro. Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa trên cộng đồng giúp hợp nhất tất cả 

những nỗ lực của cộng đồng để phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và phục hồi sau thiên tai 

cũng như giảm nhẹ rủi ro thiên tai bằng cách giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và nâng 

cao năng lực của người dân và chính quyền địa phương. Kế hoach này đưa ra các hướng dẫn 

về hoạt động và làm rõ vai trò và trách nhiệm trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. 

Kế hoạch này gồm 2 khía cạnh:  

 Ứng phó khẩn cấp, và  

 Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dài hạn. 

 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp bao gồm: cảnh báo sớm, sơ tán (bao gồm cả đường đi 

sơ tán, vị trí người dân đến sơ tán,…), tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ. Các thông tin này cần 

phải có trong kế hoạch phòng chống lụt bão hay phòng chống thiên tai của xã và cần được 

trình nộp cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp huyện và cấp tỉnh và cần được đưa vào 

trong kế hoạch phòng chống lụt bão của tỉnh.  

Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cần bao gồm các hoạt động giảm nhẹ rủi 

ro để giảm bớt tác động có thể của thiên tai, liên kết công tác sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và 

các nỗ lực giảm nhẹ và phục hồi với những sáng kiến phát triển cộng đồng ngắn hạn và dài 

hạn. Thông tin này cần phải đưa vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch này 

sẽ trình nộp lên cơ quan cấp huyện và tỉnh để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. 

Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cụ thể như sau: 

 Danh sách các hiểm họa thường gặp nhất; 

 Xác định rõ các yêu cầu của cộng đồng trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai để giải 

quyết khắc phục các tình trạng dễ bị tổn thương; 

117 Điều này cần được làm rõ với các xã vài cá nhân có thể có một kế hoạch CBDRM. Các xã có thể có hai kế 
hoạch như giải thích ở trên. Trong trường hợp này chúng ta có thể hướng dẫn các thông tin cần có được bao gồm 
trong đó kế hoạch
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 Xác định các nguồn lực hiện có và năng lực cộng đồng có thể dựa vào hoặc phải huy 

động từ bên ngoài (thuyền, xe cộ, trang thiết bị thông tin liên lạc, các địa điểm sơ tán, 

các tình nguyện viên…); 

 Cơ cấu tổ chức của cộng đồng (các nhóm dựa trên cộng đồng, nếu có); 

 Vai trò và trách nhiệm của những người lãnh đạo và Ban; 

 Các chính sách, các cơ chế ra quyết định và hướng dẫn thực hiện ; 

 Các hệ thống cảnh báo sớm; 

 Các quy trình và tuyến đường đi sơ tán; 

 Kế hoạch quản lý trung tâm sơ tán ; 

 Các biện pháp giảm nhẹ như là gia cố nhà ở, cải thiện hệ thống thoát nước, duy tu bảo 

dưỡng cầu dành cho người đi bộ, hoặc đa dạng hóa cây trồng là các ví dụ có thể bao 

gồm trong kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai; 

Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cần có những thông tin sau:  

 Cơ sở dữ liệu về nhà ở, các tòa nhà và các loại công trình xây dựng khác; 

 Lịch trình thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hay lịch trình tiến hành diễn tập để 

kiểm tra hiệu quả và hiệu lực của bản kế hoạch; 

 Danh sách lãnh đạo của cộng đồng (tên, thành viên trong gia đình, độ tuổi, giới tính);  

 Danh sách các đội tình nguyện viên bao gồm cả các địa chỉ liên hệ chi tiết;  

  Bản tóm tắt về đánh gía rủi ro (bao gồm cả bản đồ đánh giá rủi ro); 

 Danh bạ điện thoại của những người chủ chốt và địa chỉ liên lạc chi tiết của họ: cán bộ 

nhà nước ở địa phương, cán bộ của các tổ chức phi chính phủ, những người đứng đầu 

các nhóm tôn giáo…

 Cơ cấu tổ chức bao gồm các chức năng và trách nhiệm của tất cả các Ban; 

 Xác định và lên danh mục các phương tiện truyền thông nhà nước và tư nhân 

 Những địa điểm có thể thuê các trang thiết bị khác nhau như máy bơm, máy phát điện, 

máy xúc, thùng chứa nước … 

 Xác định các cửa hàng tư nhân và nhà nước để mua sắm các mặt hàng khác nhau như 

hàng hoá cứu trợ, vật liệu để xây dựng lại;  

 Mạng lưới đường thay thế được sử dụng trong trường hợp thiên tai xảy ra (nếu như 

các tuyến đường hiện tại có nguy cơ bị phá hủy). 

Tất cả các hoạt động chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) có 

trong kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa trên cộng đồng cần được người dân địa phương xác 

định và sắp xếp ưu tiên trên cơ sở mức độ rủi ro và nguồn lực hiện có.  

Quá trình sau đây cần phải được thực hiện để xác định rõ các hoạt động cộng đồng:  

 Trình bầy các phát hiện từ việc đánh giá rủi ro, cho đại diện cộng đồng của tất cả các 

ngành và nhóm nghe;

 Kiểm tra độ chính xác của các thông tin và tìm kiếm những giải trình; 
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 Trợ giúp người dân để sắp xếp ưu tiên các yếu tố bị rủi ro và hỏi tại sao họ cảm thấy 

họ có khả năng bị rủi ro;  

 Thảo luận về các kinh nghiệm trước đây của người dân về việc giải quyết các rủi ro; 

 Trợ giúp người dân xác định các vấn đề liên quan đến thiên tai trong cộng đồng của 

họ, sau đó lập danh mục các giải pháp có thể hoặc các hoạt động đối với việc chuẩn bị 

sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ rủi ro (để giảm tình trạng dễ bị tổn thương và 

nâng cao năng lực);  

Đặc biệt, đối với các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) cần phải thảo luận 

những điểm sau: 

 Phân tích tiêu chí người dân sử dụng để lựa chọn các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai;

 Thảo luận mọi hoạt động có liên quan đến giới tính, đẳng cấp xã hội, môi trường, tuổi 

tác…

 Kiểm tra các thông tin đã được phân tích trong ma trận HVCA hay “tiến triển của tình 

trạng dễ bị tổn thương” để xác định tình trạng dễ bị tổn thương đang được giải quyết 

(xem “tiến triển của tình trạng dễ bị tổn thương” trong Phần II, Chương 6; Các mô 

hình quản lý rủi ro thiên tai và ma trận HVCA ở phần III, Chương 5, Đánh giá rủi ro 

thiên tai);

 Sắp xếp các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo thứ tự ưu tiên; 

 Có sự đồng thuận/nhất trí giữa các nhóm khác nhau về các biện pháp giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai đã được sắp xếp ưu tiên; 

 Xác định phạm vi thực hiện các biện pháp liên quan đến nguồn lực, các kỹ năng, chức 

năng nhiệm vụ…  

 Đối với từng hoạt động, thảo luận và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên 

của Ban quản lý rủi ro thiên tai của thôn, Nhóm hành động và người dân... 

Mô hình áp lực và giải toả thiên tai giúp nhóm thực địa trong việc hỗ trợ thảo luận cộng đồng 

(xem chương 4 và chương 6). 

Các hỗ trợ viên Quản lý rủi ro thiên tai dựa trên cộng đồng (tập huấn viên đã được đào tạo) có 

thể tư vấn kỹ thuật cho người dân trong các cộng đồng; giúp họ làm việc với các bên liên 

quan khác để thực hiện các hoạt động ưu tiên. Trong trường hợp nếu đội hỗ trợ viên không có 

chuyên môn về lĩnh vực yêu cầu thì có thể nhờ các hỗ trợ bên ngoài. 

Việc chuẩn bị ứng phó khẩn cấp được ưu tiên và các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai sau 

đó được đưa vào trong kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa trên cộng đồng theo mẫu (xem 

Phụ lục VIII.2). 

Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa trên cộng đồng (CBDRM) cần được kiểm tra và điều 

chỉnh hàng năm. Cộng đồng cũng cần tiến hành các buổi diễn tập, huấn luyện đối với một số 

hoạt động cụ thể, như là cảnh báo sớm và sơ tán. 

Bước 5: Thực hiện kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng 

VDRMC cần chỉ đạo quá trình thực hiện kế hoạch CBDRM và thúc đẩy các thành viên khác 

của cộng đồng để hỗ trợ các hoạt động trong kế hoạch. 
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Nội dung của kế hoạch này phải được mọi người trong cộng đồng nắm rõ để họ nhận thức 

được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kế hoạch, ví dụ: tham gia vào các 

hoạt động khác nhau, đóng góp các kỹ năng, cung cấp lao động, nguyên vật liệu,  

Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho các thành viên của VDRMC và người dân trong cộng 

đồng. Tốt nhất là hàng năm tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. 

Kế hoạch này không cứng nhắc và cần phải được xem xét và điều chỉnh thường xuyên (6 

tháng hoặc hàng năm) để giúp cộng đồng đạt được mục tiêu quản lý rủi ro thiên tai của mình.  

Bước 6: Giám sát và đánh giá có sự tham gia  

Giám sát và đánh giá có sự tham gia (M&E) là hệ thống trao đổi thông tin, trong đó thông tin 

được trao đổi với tất cả mọi người tham gia dự án: bao gồm người dân, cán bộ thực hiện, cơ 

quan hỗ trợ, cơ quan chính quyền có liên quan và các nhà tài trợ.  

Tiến độ và hiệu quả của các hoạt động cần phải được kiểm tra để đảm bảo rằng các hoạt động 

đó đóng góp vào việc đạt được mục tiêu chương trình CBDRM. 

Các chỉ số để đo lường sự thành công của từng hoạt động cũng như toàn bộ chương trình nên 

được xác định và thống nhất từ giai đoạn thiết kế và thông báo cho tất cả các bên liên quan. 

Phương pháp luận, các chỉ số về kết quả và tác động dự kiến của dự án cần được thảo luận và 

thống nhất; các cán bộ/tình nguyện viên được phân công thực hiện M & E cũng cần hiểu rõ 

các vấn đề này ngay từ khi bắt đầu chương trình. Nhóm giám sát và đánh giá dựa vào cộng 

đồng cần được thanh lập để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện đã có Khung hướng dẫn thực hiện 

giám sát và đánh giá cho chương trình CBDRM của chính phủ và và Khung này cần được sử 

dụng cho mục đích này.  

8.6.  Xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và thích ứng 

Tăng cường khả năng tự lực (khả năng của nam giới, nữ giới, óc phán đoán, nguồn lực và tính 

độc lập) và xây dựng cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn là mục tiêu chính của tất cả các 

phương pháp tiếp cận CBDRM. Tất cả những nỗ lực cuối cùng cần phải tập trung vào việc 

tăng cường khả năng ứng phó, phục hồi, thích ứng của các cộng đồng nhằm nâng cao năng 

lực, thúc đẩy các biện pháp và hành động đối với GNRRTT và TƯBĐKH. Điều này chỉ khả 

thi khi có sự hợp tác với chính quyền trung ương và địa phương, cơ quan phi chính phủ và các 

bên liên quan khác, để các cơ quan này cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong khoa học 

(môi trường, thuỷ văn, xã hội…), giáo dục, văn hóa và truyền thông và thông tin nhằm cải 

thiện các điều kiện của các cộng đồng phòng chống các thiên tai tái diễn và tác động có thể có 

của biến đổi khí hậu. 

Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để thực hiện GNRRTT sẽ sử dụng các công cụ hiện 

tại đã chứng tỏ có hiệu quả đối với phòng tránh thiên tai và các sự kiện liên quan đến khí 

hậu. Bao gồm, nhưng không giới hạn: đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và đánh giá rủi ro, 

hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch sử dụng đất, và quy chuẩn xây dựng, năng lực thể chế và 

pháp luật. Chương trình CBDRM cũng sẽ đảm bảo rằng các biện pháp thích ứng biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai được lồng ghép trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và 

quy hoạch phát triển cộng đồng. 

Xem Chương 4 để biết chi tiết xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và thích 

ứng. 
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8.7.  Vận động chính sách 

Định nghĩa vận động chính sách tương đối đa dạng, tuy nhiên, định nghĩa do CARE USA đưa 

ra tương đối rõ ràng: 

“Vận động là một chiến lược gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách khi họ làm 

luật và các quy định, quy chế, phân phối nguồn lực, và khi làm các quyết định khác có ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân”. 

Mục đích chủ yếu của vận động là tạo ra các chính sách, cải cách chính sách, và đảm bảo 

chính sách được thực thi. Có các chiến lược vận động, chẳng hạn như trao đổi vấn đề trực tiếp 

với các nhà hoạch định chính sách, chuyển thông điệp qua các phương tiện truyền thông, hoặc 

tăng cường khả năng của các tổ chức địa phương để họ ủng hộ (CARE USA)118.

Vận động chính sách trong CBDRM sẽ có nhiều khả năng trước tiên nhắm vào hệ thống nhà 

nước từ cấp thấp đến cấp cao hơn (ví dụ như thôn vận động chính quyền xã, xã vận động 

huyện...); trong khi đó, các tổ chức chức phi chính phủ lại hướng mục tiêu chính vào các nhà 

tài trợ song phương, các tổ chức tài chính quốc tế và các cơ quan Liên Hợp Quốc. Đó là các 

cơ quan tài trợ chính cho các biện pháp GNRRTT và các dự án phát triển. Người dân địa 

phương rất có thể sẽ sử dụng hệ thống nhà nước hiện tại ở địa phương ví dụ như trưởng thôn/ 

người địa phương có uy tín 'sẽ vận động hành lang "119 chính quyền xã / huyện hoặc tỉnh các 

tổ chức chức phi chính phủ ở địa phương hoặc các tổ chức quần chúng trong vùng lân cận. 

Các ưu tiên vận động phổ biến nhất liên quan đến phương pháp tiếp cận CBDRM có thể xung 

quanh các vấn đề: tăng cường năng lực, hợp tác và quan hệ đối tác, thực hiện các khía cạnh 

khác nhau trong những ưu tiên đối với các hành động của Khung hành động Hyogo; hệ thống 

thông tin quản lý thiên tai; đô thị hóa/di cư; tình trạng dễ bị tổn thương/ nghèo; lồng ghép (ví 

dụ như GNRRTT và TƯBĐKH trong SEDP); bền vững /sinh kế thích ứng; vai trò của giới và 

trẻ em trong GNRRTT và TƯBĐKH. 

8.8.  Liên kết giữa quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và phương châm 4 

tại chỗ  

 Có một mối liên kết rõ ràng giữa các phương pháp tiếp cận truyền thống đối với QLRRTT – 

thể hiện qua "Phương châm bốn tại chỗ" 120, và CBDRM. Cả hai phương pháp tiếp cận này 

nhằm vào việc thúc đẩy và phát triển năng lực của cộng đồng và cơ quan nhà nước ở địa 

phương ('tại chỗ') để giải quyết vấn đề của địa phương. Phương châm 4 tại chỗ đưa ra những 

hướng dẫn thực hiện cho các nhà quản lý rủi ro thiên tai để thực hiện phòng ngừa, ứng phó 

thiên tai và khôi phục sau thiên tai bằng cách sử dụng nguồn lực sẵn có 'tại chỗ'. Vì vậy, đối 

với những người thực hiện chương trình 'CBDRM tham gia vào việc đánh giá, lập kế hoạch 

và thực hiện các dự án GNRRTT ở cấp xã/phường/thôn, phương châm “4 tại chỗ” là một 

nguồn thông tin và chỉ dẫn hữu ích góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản công và tư.  

118 CARE USA 2001 Công cụ hướng dẫn vận động chính sách. 

119 Hành động ảnh hưởng tới 1quan điểm.  

120 Vấn đề này đã được tổng hợp trong một cuốn sách được xuất bản bởi Sáng kiến Mạng lưới vận động chung 
(JANI) trong năm 2010, xem: http://www.preventionweb.net/files/13235_13235FouronthespotMotto1.pdf. theo 
một dự án được tài trợ bởi Bộ Ủy ban châu Âu viện trợ nhân đạo và điều phối bởi CARE Quốc tế tại Việt Nam. 
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8.9.  Tổng kết chương 

 Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng CBDRM là quá trình giảm thiệt hại cho 

người dân và tăng cường năng lực ứng phó, ngăn ngừa, giảm nhẹ và chuẩn bị ứng 

phó với hiểm họa.  

 Mục tiêu của CBDRM là tạo ra cộng động kiên cường hơn, thu hút người dân tham 

gia vào các hoạt động ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ rủi ro. 

 Một trong những lý do quan trọng nhất thực hiện Phương pháp tiếp cận CBDRM vì 

đó là quá trình tăng cường năng lực cho cộng đồng.  

 Đặc điểm chính của CBDRM là tập trung quan tâm đến: cộng đồng địa phương, giải 

quyết các điều kiện không an toàn, ở mức độ nào đó giải quyết áp lực và nguyên nhân 

gốc rễ của tình trạng dễ bị tổn thương; động viên các bên tham gia và nêu cao trách 

nhiệm của người dân địa phương.  

 Các hợp phần chính của chương trình CBDRM của chính phủ Việt Nam. 

 6 bước thực hiện chương trình CBDRM: 

o Bước 1: Định hướng và bước đầu làm quen  

o Bước 2: Công tác chuẩn bị thực hiện CBDRM  

o Bước 3: Đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng và xác định các hành động giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai 

o Bước 4: Lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng 

o Bước 5: Thực hiện kế hoạch có sự tham gia (cộng đồng quản lý)  

o Bước 6: Giám sát và đánh giá có sự tham gia  

 Ban QLRRTT thôn/xã/phường và Nhóm hành động thôn/xã/phường được thành lập ở 

các xã/phường để thực hiện CBDRM ở địa phương.

8.10. Câu hỏi thảo luận 

1. Nêu các đặc điểm chính của CBDRM? 

2. Tại sao CBDRM lại quan trọng? CBDRM có phù hợp với cộng đồng của anh (chị) 

không? Giải thích tại sao?

8.11. Phụ lục 

8.11.1.     Phụ lục VIII.I: Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức 

cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng 

và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
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Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 

2020;

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng với các nội dung chủ yếu sau đây:  

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN  

Mục tiêu chung:  

Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã 

nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên 

thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm sự phát triển 

bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Mục tiêu cụ thể:  

- Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng xuyên suốt từ 

Trung ương đến địa phương. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống 

thiên tai; đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán bộ được tập huấn, nâng cao năng lực và trình 

độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

- Tất cả các làng, xã ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai xây dựng được kế hoạch 

phòng tránh thiên tai, có hệ thống thông tin liên lạc và xây dựng được lực lượng nòng cốt có 

chuyên môn, nghiệp vụ về giảm nhẹ thiên tai, lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn và hỗ 

trợ nhân dân trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

+ 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, 

chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. 

+ Đưa kiến thức phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vào chương trình đào tạo của trường học phổ 

thông.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ CỦA ĐỀ ÁN  

Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Đề án gồm 2 hợp phần có 

mối liên hệ mật thiết với nhau, bao gồm:  

a) Hợp phần 1: nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên 

tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các cấp. 

Hợp phần 1 có mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác quản lý thiên tai 

dựa vào cộng đồng được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về quản lý thiên tai dựa vào 

cộng đồng. Bao gồm các hoạt động sau:  

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất về quản lý, hướng dẫn, triển khai 

thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp và tại cộng đồng. 
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- Hoàn thiện bộ máy phòng, chống và quản lý thiên tai của cơ quan chuyên trách các cấp của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Xây dựng hệ thống đào tạo về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp. 

- Xây dựng các bộ tài liệu đào tạo về chính sách, cơ chế và các hoạt động triển khai quản lý 

thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp và cộng đồng (bao gồm cả bộ tài liệu cho giảng viên và 

bộ tài liệu cho học viên). 

- Tổ chức đào tạo về chính sách, cơ chế, các bước thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng 

đồng cho đội ngũ giảng viên, các cơ quan, cán bộ địa phương và cán bộ trực tiếp triển khai 

thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp. 

- Đưa chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cơ quan chính quyền và đội ngũ giảng viên 

chuyên nghiệp quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng như một hoạt động thiết yếu trong chương 

trình, kế hoạch hoạt động về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai hàng năm ở các cấp. 

- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão cho các cơ quan, chính quyền các cấp 

và bộ dụng cụ giảng dạy về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ giảng viên 

chuyên nghiệp. 

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trụ sở cơ quan chuyên trách về phòng, chống lụt bão và 

giảm nhẹ thiên tai cấp tỉnh, thành phố. 

b) Hợp phần 2: tăng cường truyền thông giáo dục, nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản 

lý rủi ro thiên tai. 

Hợp phần này với mục tiêu: tăng cường năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ thiên tai; trên 

70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, 

chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Bao gồm các hoạt động chủ yếu sau:  

- Thành lập nhóm triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại 

cộng đồng (do cộng đồng bầu chọn). 

- Thiết lập bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở từng cộng đồng (do cộng đồng tự 

xây dựng dựa trên hướng dẫn của nhóm thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại 

cộng đồng); xây dựng pano, bản đồ và bảng hướng dẫn các bước cơ bản về chuẩn bị, ứng phó 

và khắc phục hậu quả tại địa điểm trung tâm của mỗi cộng đồng. 

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai các hoạt động cơ bản của cộng đồng về chuẩn bị, ứng 

phó và khắc phục hậu quả ứng với từng giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai phù hợp cho 

từng cộng đồng (theo truyền thống văn hóa và điều kiện kinh tế - xã hội của từng nhóm cộng 

đồng). 

- Hàng năm, thành viên cộng đồng thu thập, cập nhật thông tin cho bản đồ thiên tai và tình 

trạng dễ bị tổn thương. 

- Hàng năm, cộng đồng xây dựng kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai có lồng 

ghép với tác động của biến đổi khí hậu. 

- Các thành viên cộng đồng xây dựng kế hoạch phát triển của cộng đồng có lồng ghép kế 

hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai. 

- Hàng năm, tổ chức diễn tập về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng (bao gồm 

cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ). 
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- Thiết lập hệ thống về cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng (bao gồm cả các 

trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ). 

- Thiết lập hệ thống đánh giá và giám sát các hoạt động về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

trong cộng đồng. 

- Các hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thường xuyên được truyền thông qua 

trang internet, tivi, đài, báo và các pano áp phích, tờ rơi… 

- Xây dựng bộ tài liệu đào tạo về các hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong 

cộng đồng (bộ tài liệu này sẽ bao trùm lên quá trình quản lý rủi ro thiên tai như chuẩn bị lập 

kế hoạch, lập kế hoạch, các hoạt động ứng cứu trong thiên tai, các hoạt động về khôi phục và 

phục hồi sau thiên tai…). 

- Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo cho cộng đồng về từng hoạt động riêng biệt trong công 

tác quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn này được tổ chức 

riêng biệt cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng như giới tính, học sinh phổ thông, người 

lớn tuổi…). 

- Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại 

cộng đồng nhân các ngày lễ hội. 

- Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

tại cộng đồng (đường tránh lũ, trường học, trạm y tế, nước sạch…). 

Khung hành động, kế hoạch thực hiện và kinh phí thực hiện được thể hiện tại Phụ lục I, II và 

III ban hành kèm theo Quyết định này. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

Đề án dự kiến thực hiện trong 12 năm, bắt đầu từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2020 và dự 

kiến được thực hiện ở khoảng 6.000 làng, xã thường bị ảnh hưởng do thiên tai trên toàn quốc. 

IV. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện Đề án khoảng 988,7 tỷ đồng, được phân bổ cho các hợp phần 

như sau:  

- Hợp phần 1: nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở các cấp về quản lý, 

triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng: 182,9 tỷ đồng. 

- Hợp phần 2: nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng: 805,8 

tỷ đồng. 

a) Cơ chế tài chính:  

Với tổng nhu cầu về vốn để thực hiện Đề án, dự kiến kinh phí thực hiện Đề án được xác định 

từ các nguồn vốn sau đây:  

- Vốn ngân sách: 546,9 tỷ đồng (chiếm 55%). 

- Vốn dân đóng góp: 46,322 tỷ đồng (chiếm 5%). 

- Vốn tài trợ không hoàn lại từ các Chính phủ và các tổ chức quốc tế: 395,48 tỷ đồng (chiếm 

40%).

b) Giai đoạn thực hiện và phân kỳ đầu tư:  

- Giai đoạn 1 (2009 - 2010): 75,4 tỷ đồng. 



226

- Giai đoạn 2 (2011 – 2015): 366,4 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 3 (2016 - 2020): 546,9 tỷ đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương 

là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Đề án và có trách nhiệm:  

- Xác định mục tiêu, phê duyệt nội dung, tính toán kinh phí cần thiết và đề xuất các giải pháp 

thực hiện hàng năm, 5 năm; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chuẩn bị kinh 

phí và đề xuất phân bổ cho các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

- Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Đề án; làm đầu mối quốc gia liên hệ với các tổ 

chức quốc tế về lĩnh vực này. 

- Trên cơ sở các danh mục kế hoạch hành động của các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, xây 

dựng kế hoạch hành động chi tiết, xác định rõ những nội dung cần ưu tiên gửi các Bộ, ngành, 

địa phương để tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án của các địa phương; định kỳ hàng năm sơ 

kết, đánh giá rút kinh nghiệm. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cân đối, bố trí từ ngân sách, tìm 

nguồn vốn tài trợ khác để thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống, lụt bão Trung ương biên soạn tài liệu và đưa nội dung phòng, chống và 

giảm nhẹ thiên tai lồng ghép vào các môn học để giảng dạy ở các trường tiểu học, trung học 

trong các giờ chính khóa hoặc ngoại khóa. 

4. Các Bộ, ngành: theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, chống, lụt bão Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh để 

tổ chức thực hiện Đề án này. 

5. Các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch của Đề án cho địa phương mình. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan được phê duyệt trong Đề án. 

- Đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn của Đề án, thực hiện chống tham 

nhũng và thất thoát vốn của Đề án. 

- Chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép với các hoạt động có liên quan của các 

chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục tiêu của Đề án. 

- Chuẩn bị địa bàn thực hiện Đề án, các báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định. 

6. Các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân. 

Các hoạt động về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

là sự nghiệp của toàn xã hội. Quá trình hoạch định các chủ trương chính sách, tổ chức và triển 

khai các hoạt động của Đề án, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, cần huy động sự tham gia của 

các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

8.11.2. Phụ lục VIII.2: Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro năm  

Rủi ro/tổn thương  

Kết 

quả 

mong

muốn

?

Cần 

làm

(hoạt 

động) 

Cách

đo 

mức 

độ 

thành

công?

Ai chịu 

trách

nhiệm 

thực 

hiện  

Ai nên

tham

gia hoạt 

động  

Khun

g thời 

gian

Nguồn 

lực nào 

có trong

cộng 

đồng  

Chúng ta có

thể tự tìm 

nguồn lực 

nào không có

không?

Nguồn 

lực gì là 

cần thiết?

(Con

người, vật 

chất và 

tài chính)

Những 

loại hỗ 

trợ kỹ 

thuật gì 

là cần 

thiết? 

Hoạt 

động 

1

Thảm hoạ/ rủi ro / tổn thương 

Kết 

quả 

mong

muốn

?

Cần 

làm

(hoạt 

động) 

Cách

đo độ 

thành

công?

Ai chịu 

trách

nhiệm 

thực 

hiện  

Ai nên

tham

gia hoạt 

động  

Khun

g thời 

gian

Nguồn 

lực nào 

có trong

cộng 

đồng  

Chúng ta có

thể tự tìm 

nguồn lực 

nào không có

không?

Nguồn 

lực gì là 

cần thiết?

(Con

người, vật 

chất và 

tài chính)

Những 

loại hỗ 

trợ kỹ 

thuật gì là 

cần thiết? 

Hoạt 

động 

2
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CHƯƠNG 9. THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ 

TÍCH HỢP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI 

GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 
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9.1. Giới thiệu 

Chương 1 đã giới thiệu các thuật ngữ liên quan đến BĐKH và chương 3 đưa ra chi tiết các tác 

động có thể của BĐKH đến Việt Nam, không chỉ nhấn mạnh về tình trạng dễ bị tổn thương 

của quốc gia mà còn của các ngành và các nhóm xã hội nhất định.  

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (2008), để Việt Nam có thể ứng 

phó với BĐKH, cần phải thực hiện các hoạt động thích ứng ngay bây giờ. Cần đầu tư mới các 

nguồn lực tài chính, thể chế và con người để hiểu, chuẩn bị và làm giảm nhẹ tác động của 

BĐKH. Cần tranh thủ các cơ hội để xây dựng kế hoạch thích ứng và lồng ghép/tích hợp 

chúng vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. 

Phần đầu của chương này thảo luận về TƯBĐKH nói chung, bao gồm những biến đổi về lâu 

dài trong điều kiện trung bình như nhiệt độ trung bình và phân bố mưa theo mùa, cũng 

như những thay đổi về loại hình và cường độ của các sự kiện thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, 

đối với một quốc gia dễ bị rủi ro bởi các hiểm họa về khí hậu như Việt Nam, ảnh hưởng của 

BĐKH đến các sự kiện thời tiết cực đoan là rất lớn và các hoạt động thích ứng đối với BĐKH 

là đặc biệt quan trọng về trước mắt và lâu dài.  

Do đó, phần thứ hai của chương này tập trung vào mối liên kết giữa TƯBĐKH và GNRRTT, 

nhấn mạnh vào sức mạnh và tính logíc của chúng trong một quá trình tích hợp.  

9.2.  Nội dung chính 

Đến cuối chương, các học viên sẽ có thể: 

 Hiểu được khái niệm TƯBĐKH và các loại hoạt động TƯBĐKH; 

 Làm quen với các khái niệm về thích ứng dự phòng, thích ứng tự điều chỉnh và thích 

ứng có kế hoạch, và năng lực thích ứng; 

 Hiểu được tầm quan trọng của việc cùng chung mục đích và các mối liên kết giữa 

TƯBĐKH và GNRRTT, những thách thức và cơ hội trong việc tích hợp TƯBĐKH và 

GNRRTT với phát triển. 

 Nhận ra tầm quan trọng của việc tích hợp các vấn đề giới trong các hoạt động thích 

ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

9.3. Thích ứng với BĐKH (TƯBĐKH) 

9.3.1. Các khái niệm về thích ứng với BĐKH 

Chương 1 đã định nghĩa “thích ứng” là một "là sự điều chỉnh trong các hệ thống tự nhiên hoặc 

con người nhằm ứng phó với những biến đổi thực tế hoặc dự kiến của khí hậu hoặc các ảnh 

hưởng của chúng, để giảm bớt tác hại hoặc khai thác những cơ hội mang lại lợi ích"121. Nói

một cách đơn giản, thích ứng là các hoạt động nhằm giảm thiểu tác hại và tận dụng các cơ hội 

ở điều kiện khí hậu trung bình và các loại hình khí hậu cực đoan. Tuy nhiên chúng ta cần phải 

xem xét sâu hơn nữa ngoài khái niệm đơn giản này. 

Thuật ngữ TƯBĐKH thường được dùng để chỉ việc ứng phó với những thay đổi theo xu thế 

dài hạn của khí hậu và những thay đổi về môi trường do khí hậu gây ra. Những thay đổi này 

bao gồm mực nước biển dâng do sự nóng lên toàn cầu - thông qua giãn nở nhiệt của nước 

121
IPCC 2007
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biển và băng tan. Thuật ngữ này thường không chỉ những "điều chỉnh" ngắn hạn để ứng phó 

với các biến động ngắn hạn của khí hậu. Ví dụ như nông dân nuôi tôm ở Việt Nam thường 

xuyên thay đổi canh tác và giá cả theo dự đoán thu hoạch dựa trên điều kiện thời vụ122. Tuy

nhiên, sự khác biệt giữa hai hình thức điều chỉnh ngắn hạn và dài hạn là không rõ 

ràng. Trong thực tế, thích ứng có thể tiến hành theo từng bước, như người dân và các tổ chức 

thực hiện hàng loạt các điều chỉnh ngắn hạn. 

Phạm vi của các hành động thích ứng là rất rộng. Thích ứng không được hiểu theo một nghĩa 

hạn hẹp và có thể được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, thích ứng có thể 

gồm các hành động bảo vệ sinh kế và đời sống, duy trì sức khỏe cộng đồng, duy trì nền kinh 

tế và các nguồn lực, và ngăn chặn suy thoái môi trường. Những hành động thích ứng này có 

thể được thực hiện theo biện pháp công nghệ (ví dụ như tăng cường phòng chống lũ), biện 

pháp về hành vi (ví dụ như thay đổi chế độ ăn uống của người dân khi một loại cây lương 

thực nào đó ít được canh tác), biện pháp về quản lý (ví dụ như lập kế hoạch phân 

bổ nước trong hệ thống thủy lợi) hoặc biện pháp về chính sách (ví dụ như thay đổi ưu 

tiên trong y tế để phù hợp với thay đổi về rủi ro bệnh tật). 

Đối với ngành nông nghiệp ở Việt Nam, các hành động thích ứng có thể là rất quan 

trọng. Nhiều sức ép về khí hậu ảnh hưởng đến các hoạt động sinh kế này của người dân và rất 

nhiều người nghèo và người dễ bị tổn thương phụ thuộc vào các hoạt động sinh kế này, đặc 

biệt là phụ nữ nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số. Cần tăng cường đầu tư bền vững vào 

giống cây trồng cũng như các lĩnh vực khác của hệ thống canh tác cho người dân. Những 

khoản đầu tư này sẽ giúp đảm bảo sản lượng và năng suất tốt ngay cả khi hình thái khí hậu 

cực đoan xảy ra trên một phạm vi lớn. 

Thích ứng có thể thực hiện ở bất kỳ quy mô nào, theo các chương trình và chiến lược của các 

tổ chức quốc tế đối với các hành động được thực hiện bởi các cá nhân và các hộ gia đình. 

Các cuộc thảo luận quốc tế thường tập trung vào việc thúc đẩy thích ứng dự phòng- "thích

ứng thực hiện trước khi xảy ra tác động của BĐKH"- hay là thích ứng chủ động123. Điều này 

nhấn mạnh sự cần thiết để thực hiện các bước điều chỉnh trước khi có thể xảy ra các tác động 

của BĐKH, để cộng đồng, xã hội chủ động chuẩn bị đối với những thay đổi và làm giảm tác 

động và gánh nặng chi phí trong tương lai. 

IPCC đưa ra phân biệt giữa thích ứng dự phòng và thích ứng bị động (tức là điều chỉnh ứng 

phó đối với các tác động đã xảy ra124. Tuy nhiên, sự phân biệt này có thể không rõ ràng trong 

thực tế và theo thời gian – bởi các hành động thường theo một số dạng của sự kiện xảy ra: 

người ta có thể ứng phó bị động đối với sự thay đổi bằng cách dự kiến thay đổi lớn hơn trong 

tương lai. 

IPCC cũng phân biệt giữa thích ứng tự điều chỉnh và thích ứng có kế hoạch. Thích ứng tự 

điều chỉnh không chỉ là hoạt động có ý thức hoặc có hiểu biết nhằm thích ứng với BĐKH mà 

đơn giản là ứng phó với những thay đổi đã xảy ra, thông thường "được bắt đầu bởi những 

thay đổi sinh thái trong các hệ thống tự nhiên và bằng sự thay đổi thị trường hoặc phúc lợi 

122
FAO 2004

123
IPCC 2007

124
IPCC 2007
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trong hệ thống xã hội loài người "125. Dạng thích ứng này cũng có thể được gọi là thích ứng 

tự phát. Thích ứng tự điều chỉnh là loại thích ứng phổ biến nhất được thực hiện độc lập bởi 

các cộng đồng địa phương ở Việt Nam và ở các nơi khác. 

Thích ứng tự điều chỉnh trái ngược với thích ứng có kế hoạch. Thích ứng có kế hoạch là "kết 

quả của một quyết định chính sách thận trọng dựa trên nhận thức rằng các điều kiện đã thay 

đổi hoặc sắp thay đổi và hành động đó là cần thiết để quay lại, duy trì, hoặc để đạt được một 

trạng thái mong muốn"126. Thích ứng có kế hoạch là những gì mà Chính phủ Việt Nam hướng 

tới đầu tiên để thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Thích ứng loại này nên bao gồm các hoạt 

động nhờ đó các tổ chức hướng tới định dạng thích ứng và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn 

thương trong tương lai, bằng cách đánh giá sự phân bố của các tác động khí hậu, khả năng của 

các cá nhân để ứng phó với BĐKH, các phương án thích ứng và các cách thức để những 

người tiên phong cung cấp và và truy cập vào nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy việc thích 

ứng127.

Sự khác biệt giữa hai hình thức thích ứng trên là không rõ ràng. Không chỉ chính phủ có thể 

thực hiện thích ứng có kế hoạch, mà cả cộng đồng cũng thực hiện được, nếu họ được tiếp cận 

với thông tin về rủi ro khí hậu. Các hành động thích ứng được Chính phủ thực hiện mang lại 

lợi ích lớn hơn có thể là ví dụ cho thích ứng tự điều chỉnh. Các hoạt động thích ứng tại Việt 

Nam do đó có thể là các dự án, chính sách và văn bản pháp luật cụ thể để giải quyết các rủi ro 

của BĐKH, như trồng rừng ngập mặn để bảo vệ bờ biển, cũng như các hoạt động truyền bá 

nhiều hơn nữa để nâng cao các quy chuẩn xây dựng và thực thi các quy chuẩn đó , đa dạng 

hóa sinh kế bản địa để giảm sự phụ thuộc về tài nguyên có nguy cơ rủi ro, hoặc thiết lập các 

đề án để hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương trong thời gian khủng hoảng128.

Một số hành động có thể được cho là thích ứng, một số khác lại được mô tả là không thích 

ứng, nếu các hành động này có thể làm tăng nguy cơ rủi ro khiến con người phải đối mặt 

trong tương lai. Giải quyết vấn đề về BĐKH phải có tư duy về lâu dài, chẳng hạn như quản lý 

rừng bền vững, thay vì chỉ tập trung vào những lợi ích ngắn hạn, như khai thác gỗ tối đa. Nó 

cũng có nghĩa là xem xét các hành động khác nhau sẽ ảnh hưởng đến những người khác nhau 

như thế nào, bởi vì những gì được coi là thích ứng đối với một cá nhân hoặc nhóm người lại 

có thể làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương cho người khác, nhóm người khác. Tất cả điều này 

đòi hỏi chúng ta suy nghĩ về thích ứng không chỉ là giải pháp dựa trên mục tiêu hạn hẹp, mà 

là một chiến lược nằm trong tất cả các hoạt động phát triển, và được tích hợp với chiến lược 

GNRRTT, phát triển bền vững và xoá đói giảm nghèo129.

9.3.2. Xây dựng năng lực thích ứng  

Năng lực thích ứng 

Khả năng của một hệ thống để điều chỉnh đối với BĐKH, nhằm giảm nhẹ các thiệt hại 

tiềm tàng, nhằm lợi dụng cơ hội, hoặc nhằm đối phó với những hậu quả (IPCC 2007).

125
IPCC 2007

126
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128
Adger et al 2002

129
Viner and Bouwer 2006, Schipper and Pelling 2006
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Năng lực thích ứng đề cập đến khả năng thực hiện các biện pháp thích ứng hiệu quả. Năng lực 

thích ứng thể hiện khả năng xác định và thực hiện các hoạt động thích ứng của người dân 

và các tổ chức, và như vậy là liên quan đến kiến thức, nguồn lực và cơ cấu ra quyết định. 

Trong Chương 4, khả năng phục hồi được định nghĩa bởi UNISDR là: “Khả năng của một hệ 

thống, cộng đồng hoặc xã hội trong vùng hiểm họa để chống đỡ, chịu đựng, thích nghi và 

phục hồi đối với các tác động của hiểm họa một cách kịp thời và hiệu quả, bao gồm bảo tồn 

và khôi phục các công trình và chức năng cơ bản, thiết yếu”. Như vậy có thể thấy khả năng 

phục hồi có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực thích ứng. 

Năng lực thích ứng về thể chế rõ ràng liên quan đến khả năng của các tổ chức nhằm huy 

động nguồn lực và tập trung nguồn nhân lực vào các lĩnh vực có liên quan đến chính sách về 

BĐKH130. Về điểm này, năng lực thích ứng của các tổ chức công liên quan đến khả năng 

để dự đoán trước các vấn đề và để quản lý rủi ro và thách thức131.

Trong bối cảnh này, các tổ chức công cũng phải linh hoạt để giải quyết các điều kiện bất ngờ 

do tác động của BĐKH. Người ta ít tập trung vào việc xác định và thực hiện các biện 

pháp thích ứng cụ thể đối với BĐKH, mà tập trung nhiều vào tăng cường một tiến trình đang 

thực hiện ở nơi sẵn có các nguồn lực để xác định tình trạng dễ bị tổn thương và thực hiện các 

chiến lược thích ứng132.

Phát triển năng lực thích ứng địa phương có thể được coi là quá trình tăng cường năng 

lực của các cá nhân hoặc nhóm để có những lựa chọn và biến những lựa chọn này thành hành 

động và kết quả mong muốn để ứng phó, đối phó với và thích ứng với thay đổi trong tương 

lai. Ở Việt Nam, có nhiều ví dụ khác nhau về năng lực thích ứng đã được khởi xướng bởi các 

tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự khi làm việc với nhóm người dễ bị tổn 

thương. 

Nhìn chung, những nỗ lực thành công để cải thiện năng lực thích ứng cho người dễ bị tổn 

thương, tăng sự lựa chọn và hành động của họ trong các bối cảnh khác nhau, thường dựa trên 

bốn yếu tố chính sau133:

Nâng cao năng lực thích ứng cho người dễ bị tổn thương 

(i) Cung cấp, tiếp cận và sử dụng thông tin: Những người được cung cấp thông tin sẽ tận 

dụng các cơ hội tiếp cận nguồn lực, thực hiện các quyền của họ , đàm phán hiệu quả và 

yêu cầu các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ phải có trách nhiệm. Nếu 

không có thông tin liên quan và kịp thời, dưới dạng có thể hiểu được, các nhóm người 

nghèo và dễ bị tổn thương sẽ khó thực hiện được các hành động có hiệu quả. Phổ biến 

thông tin không chỉ dừng lại ở các bản viết, mà còn bao gồm các cuộc thảo luận nhóm, 

qua các câu chuyện, các cuộc tranh luận và các hình thức văn hóa phù hợp khác bằng 

cách sử dụng các phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, phát thanh và Internet. 

(ii) Tham dự và tham gia: tham gia trả lời cho câu hỏi các cá nhân và các nhóm được tham 
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Viner and Bouwer 2006, Schipper and Pelling 2006
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Brook, Adger and Kelly 2005
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Beckman, An and Bao 2002

133 Trong khi các yếu tố này vẫn chưa được điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, đây là 
những yếu tố quan trọng để phát triển khả năng phục hồi đối với cả tác động của BĐKH hay tác động của thiên 
tai. Đây là báo cáo tổng quát và có thể được sử dụng cho cả TƯBĐKH và GNRRTT/QLRRTT.  
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gia vào việc ra quyết định cũng như vai trò của họ khi được tham gia. Tham gia không 

chỉ đảm bảo rằng kiến thức và quan điểm của người dân được đóng góp vào quá trình ra 

quyết định mà còn đảm bảo các quyết định đưa ra nhận được sự ủng hộ của cộng đồng 

địa phương cũng như đáp ứng được nhu cầu và ưu tiên của họ. Quá trình tham gia có 

thể có tác dụng cải thiện các tổ chức cá nhân địa phương và nhóm, từ đó nâng cao năng 

lực để phát triển các sáng kiến mới, tổ chức mới để đối phó với các áp lực bên ngoài.

(iii) Trách nhiệm về pháp lý: Trách nhiệm pháp lý đề cập tới khả năng kêu gọi các bên 

tham gia quan trọng, thuộc khu vực nhà nước hoặc tư nhân, yêu cầu họ chịu trách 

nhiệm về các chính sách, hành động và việc sử dụng ngân sách của họ. Cơ chế trách 

nhiệm pháp lý công hoặc xã hội buộc các cơ quan chính phủ phải có trách nhiệm với 

người dân.  

(iv)Năng lực tổ chức: năng lực tổ chức địa phương là khả năng người dân làm việc cùng 

nhau, tự tổ chức duy trì và phát triển sinh kế, và huy động nguồn lực để giải quyết 

những vấn đề cùng quan tâm bằng cách sử dụng kiến thức bản địa và năng lực địa 

phương. Các tổ chức của người nghèo và người dễ bị tổn thương thường không chính 

thống. Các tổ chức như Hội nông dân, Hội phụ nữ hay tổ chức ngư dân có thể là chính 

thống. Các tổ chức của người nghèo có thể hoạt động hiệu quả trong việc đáp ứng các 

nhu cầu đời sống, nhưng thường bị giới hạn bởi nguồn lực và kiến thức cũng như khả 

năng gây ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ.  

9.3.3. Cơ hội và thách thức trong xây dựng các hoạt động thích ứng có kế 

hoạch 

Lồng ghép

TƯBĐKH đòi hỏi phải có sự điều chỉnh trong các tổ chức ở mọi cấp độ: làng, xã, huyện, tỉnh 

và quốc gia. Các cơ quan chính phủ (các bộ, chính quyền tỉnh và các cơ quan), các tổ chức tư 

nhân và tổ chức phi chính phủ phải xem xét tích hợp BĐKH vào kế hoạch và dự toán ngân 

sách của họ trong tất cả các cấp ra quyết định, và phối hợp hành động với nhau. 

Thích ứng cần được lồng ghép vào kế hoạch đầu tư, cho dù là đầu tư công hay tư 

nhân. Nghiên cứu khả thi cần phải gồm đánh giá rủi ro có tính đến BĐKH nhằm thúc đẩy việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng đủ mạnh để đối phó với biến động khí hậu cực đoan và để đối mặt 

với các sự kiện khí hậu134.

Phối hợp 

Các tác động BĐKH không xảy ra đơn độc. BĐKH có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến các ngành khác nhau. Sự thay đổi của một ngành có thể làm tăng hoặc giảm tác động của 

BĐKH đến các ngành khác. TƯBĐKH thực chất là một vấn đề xuyên suốt các ngành và vì 

vậy phải được xem xét dưới góc độ liên ngành135. Các nhóm công tác quản lý thiên 

tai và BĐKH (xem Chương 2) được thành lập tại Việt Nam đã hoạt động tích cực trong việc 

thúc đẩy phương pháp tiếp cận liên ngành. Tổ chức Diễn đàn Quốc gia đối với TƯBĐKH và 

GNRRTT (sẽ được thành lập năm 2011) sẽ giúp có nhiều cơ hội hơn về đối thoại chính sách 

giữa các bên tham gia làm việc trong lĩnh vực GNRRTT và BĐKH. 

134 Dessai and Hulme 2007
135 Viner and Bouwer 2006
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Sự tham gia của các bên liên quan  

Do tính chất xuyên suốt của vấn đề, cần có sự tham gia của các bên liên quan trong việc xây 

dựng các kế hoạch hoặc chiến lược thích ứng. BĐKH kêu gọi sự tham gia rộng rãi, bởi có thể 

cần thay đổi về cấu trúc và thay đổi trong các mẫu hình. Việc xây dựng Chương trình mục 

tiêu quốc gia, Chiến lược quốc gia cũng như các chính sách quan trọng khác được xây dựng 

với sự tham vấn ý kiến rộng rãi ở các cấp khác nhau thuộc các Bộ liên quan và các bên tham 

gia khác.

Do nguồn tài chính hỗ trợ để thực hiện chiến lược thích ứng lại vượt quá khả năng của chính 

phủ, chính phủ cần phải chủ động đưa ra các chính sách, khuyến khích và quy định để hướng 

các sáng kiến của tư nhân vào việc tăng cường thích ứng. Sự kết hợp giữa chính sách công và 

thị trường có thể chỉnh lại việc chia sẻ rủi ro, ví dụ thông qua các đề án cải tiến bảo hiểm, tăng 

cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển cơ sở hạ tầng có tính đến yếu tố BĐKH136.

Công nghệ  

Các dạng khác nhau của công nghệ sẽ được áp dụng, cho dù là công nghệ "cứng" như hệ 

thống thủy lợi mới, hoặc công nghệ "mềm" như các đề án bảo hiểm. Hoặc có thể kết hợp công 

nghệ cứng và mềm như các hệ thống cảnh báo sớm, kết hợp công nghệ cứng để đo lường với 

kiến thức và kỹ năng mềm để có thể nâng cao nhận thức và khuyến khích các hành động phù 

hợp. Rất nhiều các công nghệ này đã có sẵn và được dùng rộng rãi ở Việt Nam137.

Năng lực khoa học và kỹ thuật  

BĐKH đòi hỏi phải phát triển và quản lý thông tin đầy đủ. Năng lực khoa học và kỹ 

thuật được tăng cường và đổi mới (phần cứng, phần mềm, cách làm) sẽ phải được thể hiện để 

đối mặt với các thách thức thích ứng. Một số yếu tố chủ chốt là:  

1. Phát triển các hệ thống quan trắc khí hậu, thủy văn và đại dương; 

2. Tiếp tục xây dựng các kịch bản BĐKH đối với ViệtNam;  

3.  Thực hiện các phân tích và đánh giá chi tiết về tình trạng dễ bị tổn thương và các 

phương án thích ứng138.

Kết hợp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH  

Như đã đề cập ở chương 1, thuật ngữ "giảm nhẹ" liên quan đến BĐKH khác với thuật ngữ này 

khi sử dụng liên quan đến QLRRTT. Giảm nhẹ BĐKH đề cập tới việc giảm phát thải khí nhà 

kính.

 Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội ngay bây giờ để chuẩn bị cho một nền kinh tế ít cácbon, 

đó là phát triển kinh tế bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại và sử dụng các khoản đầu tư 

giúp tiết kiệm chi phí và thu hút về mặt xã hội và kinh tế đồng thời giảm thiểu khí 

thải139. Các cơ hội để tiến đến một nền kinh tế ít cácbon ngày càng nhiều bởi nguồn tài chính 

hỗ trợ đang trở nên sẵn có đối với các nước đang phát triển và nỗ lực nâng cao năng lực 

được tăng cường. 

136 Aggarwal et al. 2004
137 Baumgartner et al. 2002
138 Adger 2003
139 UNDP 2007



235

Một mục tiêu chính trong sự phát triển này cần phải đảm bảo rằng các hoạt động giảm 

nhẹ BĐKH ít nhất không được kém thích nghi với các hậu quả của BĐKH. Ở Việt Nam, ví 

dụ, các hoạt động lâm nghiệp nói chung, và các dự án lâm nghiệp giảm nhẹ BĐKH nói 

riêng, ít khi thừa nhận rằng nỗ lực trồng cây có thể bị huỷ hoại nếu việc trồng cây kém thích 

nghi với tác động BĐKH, chẳng hạn như thiệt hại trong các cơn bão140. Tốt nhất, các hành 

động phải đáp ứng cả hai mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ. Một tài sản rừng quan trọng mà 

Việt Nam có thể sử dụng để chống lại tác động của BĐKH đó là hệ thống rừng ngập mặn: bảo 

tồn và khôi phục vành đai xanh rừng ngập mặn có thể vừa giảm bớt nguy hiểm nước dâng do 

bão vừa tăng khả năng trữ Cácbon141.

Ngành nông nghiệp cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải, đặc biệt 

là trong các hệ thống sản xuất cần nhiều vốn. Các hành động như quản lý hiệu quả hơn về 

nước tưới trong đồng ruộng có thể giảm sử dụng năng lượng, trong khi cũng tạo điều 

kiện thích ứng thông qua việc giảm tình trạng dễ bị tổn thương đối với hạn hán. Các hành 

động giảm nhẹ trong các lĩnh vực nông nghiệp cần phải được thiết kế để cung cấp các lợi 

ích phát triển đồng thời về sinh kế, an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo và cải thiện bình 

đẳng giới142.

9.4. Tích hợp các chiến lược GNRRTT với TƯBĐKH và phát triển 

9.4.1. Kết hợp các chương trình nghị sự GNRRTT và TƯBĐKH 

GNRRTT và TƯBĐKH có chung một số ưu tiên và phương pháp thực hiện. Tuy nhiên, sự 

tương đồng giữa GNRRTT và TƯBĐKH thường ít được quan tâm hoặc khó nhận biết được 

do sự khác biệt về kỹ thuật và chuyên ngành.  

Trong khi GNRRTT và TƯBĐKH có phạm vi và các vấn đề quan tâm cụ thể khác biệt, cả hai 

đều tập trung vào việc giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương của người dân143. TƯBĐKH đòi 

hỏi phải định hình và thiết kế lại các họat động của phát triển, bao gồm kinh tế và xã hội để 

ứng phó hiệu quả với những thay đổi hoặc dự đoán thay đổi về môi trường144. Tương tự như 

vậy, GNRRTT tìm cách tác động tới việc ra quyết định và bảo vệ quá trình phát triển trừ các 

rủi ro liên quan đến môi trường. Hiệu quả của cả TƯBĐKH và GNRRTT sẽ bị hạn chế nếu 

hai vấn đề này không được xem xét trong bối cảnh rộng hơn về phát triển bền vững và xóa đói 

giảm nghèo145.

Ngoài ra, BĐKH và thiên tai còn có các mối liên hệ cơ bản làm gia tăng các cuộc thảo luận về 

mối quan hệ chức năng giữa các nỗ lực TƯBĐKH và GNRRTT: 

1. BĐKH có thể làm thay đổi về cường độ và tần suất xuất hiện thiên tai; 

2. BĐKH sẽ ảnh hưởng đến tình trạng dễ bị tổn thương cơ bản đối với thiên tai; 

3. Thiên tai sẽ tác động đến tình trạng dễ bị tổn thương cơ bản đối với BĐKH; 

Thực hiện GNRRTT có thể sẽ không bền vững nếu không tính đến biến đổi lâu dài của thiên 

tai, và thực hiện TƯBĐKH cũng tương tự vậy nếu không kể đến các rủi ro thiên tai. Nỗ lực 

GNRRTT không tính đến sự thay đổi của thiên tai sẽ không chỉ không đạt được mục tiêu mà 

140 MARD 2005
141 MoNRE 2008
142 MoNRE 2010
143 Allen 2003
144 Blaikie et al. 1994
145 Few et al. 2006
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thậm chí có thể làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương. Ví dụ như với các hệ thống phòng chống 

lũ người ta cho rằng sẽ an toàn, nhưng khi nguy cơ lũ gia tăng thì các hệ thống này sẽ không 

còn an toàn nữa146.

BĐKH sẽ khuếch đại thêm các tác động của thiên tai, làm rắc rối thêm nhận thức của cộng 

đồng về phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó, đối phó và thích ứng dài hạn với thiên tai147.

Các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và những người công tác trong lĩnh vực 

TƯBĐKH và GNRRTT phải trao đổi và cộng tác hiệu quả với nhau để đảm bảo phương pháp 

tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện được phát triển ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Làm 

như vậy có thể mang lại những lợi ích sau đây: 

 Giảm tổn thất liên quan đến khí hậu thông qua việc thực hiện rộng rãi hơn các biện 

pháp GNRRTT kết hợp với TƯBĐKH; 

 Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, nhân lực và tài nguyên thiên nhiên ; 

 Tăng hiệu quả và tính bền vững của cả phương pháp tiếp cận TƯBĐKH và GNRRTT. 

Người ta ngày càng nhận ra rằng TƯBĐKH và GNRRTT phải là các thành phần tổng hợp của 

phát triển quy hoạch và thực hiện để tăng tính bền vững. Nói cách khác, GNRRTT vả 

TƯBĐKH cần phải được "lồng ghép" vào các kế hoạch phát triển quốc gia, chiến lược xoá 

đói giảm nghèo, chính sách ngành và các công cụ và kỹ thuật phát triển khác. 

Cả GNRRTT và TƯBĐKH đều xác định và giảm tình trạng dễ bị tổn thương một cách hệ 

thống đối với các hiểm hoạ khác nhau, có và /hoặc không liên quan đến BĐKH. Các biện 

pháp cần thiết, cho dù được gọi là GNRRTT hay TƯBĐKH, trong nhiều trường hợp là tương 

tự nhau. Những biện pháp này bao gồm bảo vệ tài nguyên môi trường, quy hoạch sử dụng đất, 

xây dựng quy chuẩn và thực hiện các quy chuẩn đó, đánh giá rủi ro và hệ thống cảnh báo 

sớm, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục, và quan trọng nhất là đảm 

bảo cam kết chính trị bền vững, chính sách, ngân sách và hệ thống hành chính để định 

hướng và hỗ trợ hiệu quả chương trình giảm nhẹ rủi ro. 

Mục tiêu thực sự của cả TƯBĐKH và GNRRTT là có quy hoạch và lập chương trình thực 

hiện phát triển hiệu quả148. QLRRTT và quản lý những bất ổn đối với các cú sốc và các áp lực 

chỉ đơn giản là làm tốt các công việc, đặc biệt khi đối mặt với bằng chứng ngày càng gia tăng: 

thiên tai đang cản trở quá trình phát triển và xóa đói giảm nghèo149.

Ở cấp độ tổng quát nhất, TƯBĐKH và GNRRTT có những điểm chung sau: 

 Cam kết đối với sự an toàn và thịnh vượng bền vững của cộng đồng; 

 Tập trung vào giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương; 

 Nâng cao khả năng ứng phó, thích ứng, phục hồi. 

Ngoài ra, như sẽ đề cập đến dưới đây, TƯBĐKH và GNRRTT có chung các cách tiếp cận, 

chương trình, công cụ và kết quả. 

Hơn nữa, chiến lược về TƯBĐKH và GNRRTT dựa vào cộng đồng đều có nhiều điểm trùng 

lặp nhau. Ví dụ, Quyết định 1002 của Chính phủ năm 2009 của Việt Nam về CBDRM (xem 

146 Hewitt 1997
147 Blaikie nnk, 1994
148 Shaw 2004, UNISDR 2009
149 Adger 2000
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chi tiết thêm ở Chương 8) chủ yếu đưa ra các hoạt động do các tổ chức phi chính phủ thực 

hiện trong nhiều các hoạt động giảm nhẹ rủi ro và thích ứng dựa vào cộng đồng. Như vậy, cần 

đẩy mạnh hơn nữa để tích hợp hai lĩnh vực TƯBĐKH và GNRRTT nhằm nâng cao hiệu quả 

các chương trình và giảm bớt nhầm lẫn đối với cộng đồng địa phương.  

Cộng đồng (thường không ý thức) đã thực hiện TƯBĐKH trong nhiều năm và thường có kinh 

nghiệm và khả năng để đối phó với thay đổi khi được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực tài 

chính và vật chất. 

9.4.2. Sự khác biệt giữa TƯBĐKH và GNRRTT 

Hiện tại, sự khác biệt giữa TƯBĐKH và GNRRTT bao gồm: 

1. TƯBĐKH tập trung vào các chương trình dài hạn được thực hiện trong nhiều năm 

trong khi GNRRTT tập trung nhiều hơn vào các ứng phó ngắn hạn. 

2. TƯBĐKH tập trung nhiều hơn vào những thay đổi trong điều kiện trung bình trong 

khi GNRRTT tập trung vào các sự kiện cực đoan. 

Những khác biệt này không có nghĩa là không thể dung hoà hai vấn đề. Về nguyên tắc việc 

tích hợp có thể được thực hiện khá dễ dàng. 

Những rào cản trong quá trình tích hợp TƯBĐKH và GNRRTT bao gồm sự khác biệt về ngôn 

ngữ chuyên ngành và các thuật ngữ, cùng với các cách tiếp cận khác nhau để thực hiện dự án 

của hai lĩnh vực này150; và các rào cản về thể chế, tài chính và chính trị151. Những khác biệt 

trên là rào cản của các bên liên quan trong việc hợp tác cũng như trong việc phát triển các 

chương trình liên ngành và toàn diện. 

Những rào cản trên thường phát sinh do hoạt động riêng biệt của các tổ chức và quản lý hành 

chính. Do đó, việc tích hợp TƯBĐKH và GNRRTT có thể đạt được một phần bằng cách tăng 

cường phối hợp và hợp tác giữa các Bộ, bao gồm phát triển chính sách và hợp tác (ví dụ như 

các thỏa thuận về bảo vệ xã hội và sức khỏe cộng đồng), thực hiện chương trình hợp tác và 

chia sẻ các công cụ và phương pháp. 

9.4.3. Sự tương đồng giữa TƯBĐKH và GNRRTT 

GNRRTT và TƯBĐKH có rất nhiều điểm tương đồng: 

1. Cả hai đều có mục tiêu xây dựng khả năng phục hồi khi đối mặt với nguy cơ và rủi ro. 

2. Đối với cả hai lĩnh vực, tình trạng nghèo đói đều ảnh hưởng đến tình trạng dễ bị tổn 

thương và những nguyên nhân cơ bản của tình trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng. 

3. Cả hai đều phải được tích hợp vào các kế hoạch và chính sách cứu trợ, phục hồi và 

phát triển, và do đó đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan. 

4. Các biện pháp để làm giảm rủi ro bằng cách tăng cường giảm nhẹ và các biện pháp 

TƯBĐKH cuối cùng phải có hiệu quả ở cấp địa phương và có sự tham gia của cộng 

đồng địa phương. 

5. Cả GNRRTT và TƯBĐKH đều công nhận rằng điểm khởi đầu cho việc giảm rủi ro và 

tăng khả năng thích ứng nằm ở điểm giao nhau của điều kiện hiện tại của rủi ro và 

BĐKH. 

150 Schipper và Pelling 2006
151 Helmer và Hilhorst 2006



238

6. Những chiến lược của các biện pháp quản lý môi trường đều ít hiểu rõ về nhu cầu 

giảm nhẹ rủi ro trong tương lai. 

7. Cả GNRRTT và TƯBĐKH đều yêu cầu phải có cơ sở đánh giá và quản lý rủi ro để 

khắc phục, bảo vệ và xây dựng năng lực có hiệu quả. 

9.4.4. Tầm quan trọng của việc tích hợp TƯBĐKH và GNRRTT 

Mặc dù có sự khác biệt giữa hai lĩnh vực, các cuộc tranh luận chính sách hiện nay bắt đầu 

nhận ra rằng để thực hiện hiệu quả, phải giải quyết cả hai vấn đề này một cách song song và 

phối hợp với nhau. Những lợi ích chính của việc tích hợp TƯBĐKH và GNRRTT là: 

1. Giảm tổn thất do tác động của BĐKH thông qua việc phổ biến rộng rãi các biện pháp 

GNRRTT;

2. Tăng hiệu quả các nguồn lực (tài chính, con người và thiên nhiên, điều này rất quan 

trọng khi xem xét hiệu quả viện trợ), tránh chồng chéo và giảm lãng phí trong các 

chương trình GNRRTT và TƯBĐKH. 

3. Nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các phương pháp tiếp cận TƯBĐKH và 

GNRRTT thông qua hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ tài nguyên và trao đổi kiến thức. 

Nếu không tích hợp TƯBĐKH và GNRRTT, cộng đồng sẽ phải đối mặt với gia tăng chi phí 

hành chính, giảm hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính, con người và thiên nhiên, 

và làm giảm hiệu quả tổng thể của những nỗ lực giảm nhẹ rủi ro. 

Có một phương pháp tiếp cận phát triển trong vài năm gần đây152 đòi hỏi lồng ghép GNRRTT 

(và bây giờ TƯBĐKH) vào các hoạt động hàng ngày của chính phủ và cộng đồng. Phương 

pháp này bao gồm: 

1. Khung pháp luật giải quyết tổng thể về rủi ro cho cộng đồng; 

2. Quy hoạch phát triển xã hội, kinh tế và môi trường;  

3. Quy hoạch sử dụng đất; 

4. Thiết kế xây dựng; 

5. Nông nghiệp;  

6. Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng;  

7. Giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức. 

BĐKH đòi hỏi phải có hai phương thức thích ứng153:

1. Thứ nhất, tiếp thu công tác quản lý rủi ro sao cho chương trình phát triển có thể ứng 

phó với sự gia tăng bất ổn liên quan tới biến động khí hậu lớn và các sự kiện thời tiết 

cực đoan. 

2. Thứ hai, đầu tư dài hạn cho các quyết định phát triển “chống chịu với BĐKH”154 cần 

xem xét đến các thay đổi từ từ trong chế độ khí hậu có xét đến các thành phần khác 

152 Từ "lồng ghép" thường được sử dụng để mô tả hội nhập hoặc phối hợp theo cách làm thông thường.
153 Benson and Clay 2004
154 Chống chịu với BĐKH là một phương pháp tiếp cận kết hợp BĐKH vào phát triển quy hoạch. Phương pháp 

này giúp phân tích các biện pháp phát triển tính đến những thách thức và cơ hội hiện tại và trong tương lai đối 

với BĐKH. Phương pháp này có thể được áp dụng ở cấp quốc gia, ngành, địa phương và các dự án, và giúp 

cho các biện pháp phát triển ở các cấp này hiệu quả và linh hoạt hơn, từ Climate Proofing for Development:
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trong tương lai, ví dụ như sự thay đổi dân số ảnh hưởng đến việc đầu tư vào nghiên 

cứu khoa học nông nghiệp cho đến các dự án cơ sở hạ tầng. 

GNRRTT cũng hỗ trợ quản lý rủi ro trong tương lai155 (hoặc quản lý rủi ro chủ động), và điều 

này cũng phù hợp với các mục tiêu TƯBĐKH. Quản lý rủi ro chủ động chú trọng vào đầu tư 

để giảm nhẹ rủi ro trước khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào xảy ra hơn là quản lý rủi ro thông qua 

ứng phó. Lập luận này từ lâu đã được thực hiện trên cơ sở quyền con người, nhưng phát triển 

kinh tế gần đây đã có tác động nhiều hơn tới chính sách cộng đồng. Ví dụ như việc DFID tăng 

10% tài trợ song phương cho cứu trợ khẩn cấp để giảm rủi ro.  

Giai đoạn sau thiên tai có tiềm năng rất lớn cho xây dựng năng lực giảm nhẹ nguy cơ rủi ro 

tới quá trình phát triển, nhưng có ít bằng chứng cho thấy điều này thực sự xảy ra. Thông 

thường, áp lực thời gian và môi trường chính trị của việc phục hồi hậu quả lại dẫn đến nguy 

cơ ảnh hưởng tới quá trình phát triển. Quản lý rủi ro chủ động ghi nhận mối ràng buộc chặt 

chẽ giữa rủi ro - phát triển - cơ hội mà TƯBĐKH sẽ mang lại để tăng cường cơ hội phát triển 

đối với những người nghèo nhất do có một phần của khoản đầu tư giảm nhẹ rủi ro. Ví dụ, việc 

đa dạng hóa sinh kế hoặc tiếp cận tín dụng vi mô có thể rải rủi ro ra và tạo cơ hội phát triển 

sinh kế mới. 

Ở Việt Nam từ lâu đã hình thành các cộng đồng riêng lẻ của các nhà hoạch định chính sách, 

các chuyên gia và những người công tác trong lĩnh vực GNRRTT và TƯBĐKH. Các cộng 

đồng này hoạt đồng chồng chéo trong các mạng lưới, các cuộc họp, với các phương pháp và 

công cụ tương tự nhau. Sự phát triển của Nền tảng quốc gia về GNRRTT và TƯBĐKH156 sẽ 

giúp cải thiện tình hình này bằng cách hỗ trợ các cơ hội lớn hơn cho sự tham vấn thường 

xuyên của các bên liên quan, cho chia sẻ kiến thức và các cuộc đối thoại chính sách. 

Một số chuyên gia về GNRRTT đang hoài nghi về sự quan tâm đột xuất khá phổ biến về 

TƯBĐKH, và tập trung nhận thức của cộng đồng thích ứng vào một chương trình nghị sự lâu 

dài mà chỉ quan tâm đến một số loại thiên tai (ví dụ, không xét đến động đất). Một số chuyên 

gia GNRRTT cũng cảm thấy rằng cộng đồng TƯBĐKH thường tập trung quá nhiều vào khí 

hậu, coi đó là vấn đề chính, và không thừa nhận các yếu tố xã hội đằng sau tình trạng dễ bị 

tổn thương. Các chuyên gia TƯBĐKH có xu hướng tập trung hơn vào các vấn đề dài hạn, đặc 

biệt sự thay đổi của các giá trị trung bình, và tất nhiên cộng đồng GNRRTT rất khó có thể giải 

quyết được các vấn đề này. Một vấn đề rắc rối nữa là giữa GNRRTT và TƯBĐKH thường 

xuyên sử dụng thuật ngữ khác nhau đối với cùng một vấn đề tương tự157.

9.4.5. Quá trình tích hợp GNRRTT và TƯBĐKH 

Chính sách và các chương trình dựa trên bằng chứng và chiến lược 

Mục đính chủ yếu là đảm bảo thích ứng hỗ trợ các động thái từ cách tiếp cận theo dự án đến 

việc thực hiện các chương trình dựa trên chiến lược và chính sách, bao gồm việc tích hợp với 

Adapting to Climate Change, Reducing Risk. Authors: Marlene Hahn & Vienna Alexander Fröde, Deutsche

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2010.

155 QLRRTT tương lai: Các hoạt động quản lý giải quyết và tìm cách tránh sự phát triển của các rủi ro thiên tai 
mới hoặc các rủi ro thiên tai ngày càng tăng lên. Bình luận: khái niệm này tập trung vào giải quyết những rủi 
ro có thể phát triển trong tương lai nếu các chính sách giảm thiểu rủi ro không được đưa ra về những nguy cơ 
đã có và có thể được quản lý và giảm nhẹ hiện nay (UNISDR 2009).
156 Xem Chương 2: Cơ cấu tổ chức QLRRTT và BĐKH. 
157 DFID 2005
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những quy hoạch phát triển quốc gia với các kế hoạch và chiến lược ngành. Vì vậy, Kế hoạch 

hành động thích ứng của quốc gia (NAPAs)158 phải được xem là một bước tiến trong việc 

thực hiện bền vững các hoạt động thích ứng. Theo quan điểm này, điều quan trọng là các vấn 

đề “Đầu tư, tăng cường thể chế, Thông tin và sự tham gia” - được thực hiện với mục tiêu bao 

hàm sự nhận thức mang tính tích hợp. 

Tích hợp tại cấp địa phương trong đánh giá rủi ro 

Các phương pháp quản lý rủi ro thường được thực hiện từ trên xuống. Tuy nhiên các phương 

pháp này có khả năng là những công cụ quan trọng cho việc tích hợp GNRRTT và 

TƯBĐKH. Nếu thành công, các phương pháp này phải được thực hiện ở cấp địa phương và 

được thông báo trực tiếp cho cộng đồng bằng các ví dụ dễ hiểu về cách các hộ gia đình và 

cộng đồng tiếp cận với tình trạng dễ bị tổn thương và chiến lược thích ứng của họ. Một đề 

xuất ban đầu là kiểm tra các dự án quản lý tài nguyên đang được thực hiện, GNRRTT, các 

hoạt động giảm nghèo đói và các hoạt động quản lý sinh kế để đánh giá làm cách nào họ có 

thể được điều chỉnh để giảm rủi ro và tăng cường năng lực thích ứng. 

Chính phủ và các nhà tài trợ cần đánh giá hỗ trợ của mình đối với các sáng kiến và quan hệ 

đối tác ở cấp địa phương - thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho địa phương về tài chính và tư 

vấn kỹ thuật về các biện pháp GNRRTT và TƯBĐKH, và đảm bảo sự tham gia của cộng 

đồng trong việc phát triển và thực hiện chính sách. Chương trình QLRRTT dựa vào cộng 

đồng của chính phủ - được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức phi chính phủ, 

các tổ chức xã hội cùng với người dân ở các xã được lựa chọn – sẽ phải trải qua một chặng 

đường dài để giải quyết vấn đề này. 

Việc tập trung vào tăng cường năng lực thích ứng hiện có của địa phương và các chiến lược 

thích ứng thông qua các can thiệp về chính trị xã hội và thông qua việc cung cấp nguồn lực tài 

chính và kỹ thuật cho người dân địa phương sẽ là động thái hướng tới một chiến lược toàn 

diện bao gồm GNRRTT và TƯBĐKH trong quy hoạch phát triển. Cho dù đầu tư về tài chính 

hay kỹ thuật là cần thiết, nhưng hỗ trợ thích ứng phải cần tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu 

của những người nghèo nhất và người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, thông qua việc nâng 

cao nhận thức, bổ sung kiến thức bản địa và các kinh nghiệm thực tế trong ứng phó. 

Tăng cường thể chế 

Các cơ quan nhà nước mạnh là rất quan trọng để có thể TƯ đối với BĐKH, cũng như đối với 

sự phát triển, và để giảm nhẹ nguy cơ từ các hiểm hoạ . Các cơ quan này có thể được tăng 

cường bằng: một phương pháp tiếp cận tập trung và kết nối nhiều hơn với quy hoạch thích 

ứng , phát triển bền vững thực sự rộng rãi hơn ở cấp quốc gia; và hỗ trợ, khi thích hợp, phân 

cấp trách nhiệm trong quản lý các chương trình. 

158 Mục đích của việc phát triển Kế hoạch hành động thích ứng của Quốc gia (NAPA) là xác định các nhu 
cầu cấp thiết của một quốc gia để thích ứng với những mối đe dọa hiện có từ BĐKH. Giải quyết những nhu cầu 
này sẽ mở rộng phạm vi đối phó hiện nay và tăng cường khả năng phục hồi theo cách mà sẽ nâng cao năng lực 
thích ứng với biến động khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan hiện nay cũng như hậu quả của BĐKH trong 
tương lai. Quá trình này dành cho các nước đang phát triển bởi những nước này có ít năng lực để đối phó với các 
tác động của khí hậu. NAPA là một quá trình, không phải là một tài liệu đơn lẻ. NAPA là một phương pháp để 
các nước đang phát triển phổ biến các chương trình đề xuất của họ để đáp ứng nhu cầu thích ứng cấp thiết của 
mình.
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GNRRTT và TƯBĐKH có chính sách riêng trên trường quốc tế cũng như ở cấp quốc gia, bất 

chấp thực tế là hai lĩnh vực này có quan hệ qua lại ở tất cả các cấp159. Trên thực tế, GNRRTT 

thường được quản lý bởi Bộ NN & PTNT và Bộ Tài chính, mà hai bộ này thường ít liên kết 

với Bộ TN & MT (phụ trách về các chính sách BĐKH) hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 

Tài chính là các Bộ giám sát quy hoạch quốc gia và chính sách phát triển. Mặc dù chính phủ 

đã có những nỗ lực để phối hợp toàn bộ tiến trình thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia 

về ứng phó với BĐKH và những cơ chế sắp tới khác.  

Thông tin và sự tham gia: Truy cập các thông tin về BĐKH 

Chính phủ các nước, bao gồm cả Chính phủ Việt nam ngày càng căn cứ vào các quy hoạch 

phát triển, chính sách về thông tin và phân tích rủi ro khí hậu để: 

 Có hiểu biết tốt hơn về các yếu tố kinh tế xã hội và chính trị, điều kiện địa phương, 

hiểu biết về tình trạng dễ bị tổn thương và làm thế nào phân biệt và xác định mối 

hiểm họa của nhóm dễ bị tổn thương. 

 Xác định cách tăng cường năng lực thích ứng và khả năng phục hồi của người dân 

đối với các mối nguy hiểm và tác động dài hạn của BĐKH, ví dụ thông qua các biện 

pháp bảo vệ xã hội và các hình thức hỗ trợ đời sống và xây dựng tài sản khác. 

 Hiểu rõ hơn về sự giống và khác nhau giữa các ngành khác nhau. Điều này có thể 

được khuyến khích thông qua xác định các bên liên quan ở tất cả các cấp, các ngành, 

các cuộc đối thoại có hệ thống và thường xuyên giữa các bên liên quan, trao đổi 

thông tin và các hoạt động chung và các chương trình giữa các cơ quan, cộng đồng 

và chuyên gia làm việc về BĐKH và giảm nhẹ thiên tai, phối hợp với các nhà hoạch 

định chính sách phát triển khu vực và quốc gia, và những người công tác trong lĩnh 

vực này. 

Các phát hiện về khí hậu phải được thể hiện dưới các định dạng dễ hiểu và dễ tiếp cận cho các 

cộng đồng dễ bị tổn thương, để thông báo các chiến lược thích ứng cấp địa phương. Việc xây 

dựng chiến lược thích ứng cần có kinh phí đầy đủ cho các nghiên cứu BĐKH để đảm bảo bù 

đắp những lỗ hổng về kiến thức trong tình hình thiếu thông tin về biến đổi khí hậu. Tương tự, 

kiến thức và thông tin bản địa phải được khai thác để xây dựng các chương trình và kế hoạch 

hành động về phát triển chính sách ngành. Các phương án cần bao gồm việc tận dụng tối đa 

tiềm năng của các mạng lưới xã hội truyền thống hiện có, và khảo sát tiềm năng của các mạng 

lưới xã hội và internet như là những phương pháp giao tiếp và chia sẻ thông tin. 

Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng 

Việc trao đổi hai chiều các nguồn thông tin BĐKH và khả năng của quốc gia để xây dựng các 

chiến lược phát triển còn phụ thuộc vào sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và cộng 

đồng. Kinh nghiệm thực tế cho thấy cần gắn kết sâu sắc, chủ động và có hệ thống với các 

cộng đồng dễ bị rủi ro, tăng cường sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong việc 

lập kế hoạch, quá trình ra quyết định, thực hiện, giám sát và đánh giá. Sự tham gia của các tổ 

chức, nhóm, cộng đồng, phải được xác định rõ và được công nhận thông qua các chính sách, 

pháp luật và thể chế. 

159 Adger and Brooks 2003.
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Các cộng đồng nên được trao quyền để tham gia với chính quyền địa phương và trung ương 

nhằm chủ động áp dụng hệ thống chính trị đáp ứng nhu cầu thích ứng của họ. Thông tin hai 

chiều về các vấn đề này phải được trao đổi giữa chính phủ và cộng đồng. Vai trò của chính 

phủ là cung cấp các nguồn lực để giải thích các vấn đề pháp lý, thể hiện rõ ràng trách nhiệm 

của các tổ chức chính trị khác nhau và đảm bảo rằng các cộng đồng được thông báo về cơ hội 

tham gia. Cộng đồng và các nhóm cần được hỗ trợ và tham gia trực tiếp vào các diễn đàn về 

thảo luận chính trị liên quan đến quyền hạn của họ và quá trình quản lý.  

Các tổ chức phi chính phủ cần vận động cho sự cam kết chính trị cao hơn và hỗ trợ tài chính 

cho các hoạt động thích ứng từ chính phủ và các nhà tài trợ. Những tổ chức này có thể cung 

cấp những kiến thức và hiểu biết về nền chính trị cấp địa phương và những thay đổi trong hệ 

thống xã hội có ảnh hưởng đến tình trạng dễ bị tổn thương ở cộng đồng. 

Phối hợp và kế hoạch phát triển tổng thể 

GNRRTT và TƯBĐKH khi được tích hợp phải được lồng ghép vào kế hoạch phát triển quốc 

gia, vùng và địa phương, và vào các chính sách và chiến lược liên quan của các ngành (như 

tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường, quy hoạch, tài chính, phát triển nông thôn..). 

GNRRTT và TƯBĐKH không nên được xem là các lĩnh vực riêng biệt với các khuôn khổ, 

công cụ và phương pháp tiếp cận riêng biệt. TƯBĐKH và GNRRTT do đó nên được xây 

dựng trên một khung thống nhất với các công cụ, phương pháp và kinh nghiệm từ các thành 

phần cộng đồng, kinh tế và xã hội khác nhau. 

Kinh phí và Đầu tư 

Chiến lược GNRRTT, quản lý tài nguyên nước, an ninh lương thực và duy trì bền vững môi 

trường và các thành phần khác của TƯBĐKH nên là những ưu tiên chính trị cao, được cung 

cấp đầy đủ ngân sách trong kế hoạch phát triển quốc gia và trong phạm vi các Bộ chịu trách 

nhiệm cho các chương trình và hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ 

Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dụ và Đào tạo, Bộ Y tế. 

Trong các kế hoạch, chiến lược nên bao gồm việc cung cấp trợ cấp cho thay đổi sinh kế và 

văn hóa do đầy là các tác động tiềm tàng của BĐKH. Các nhà quản lý, tổ chức và cộng đồng 

cần vận động các khoản đầu tư để đa dạng hóa nguồn thu nhập của các hộ gia đình và hỗ trợ 

chiến lược thay đổi sinh kế bền vững nhằm tránh lây lan nguy cơ gây ra bởi BĐKH cho 

những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. 

Nếu GNRRTT được tích hợp vào quy hoạch phát triển, vấn đề này có thể được tính vào trong 

dự toán ngân sách phát triển hiện tại và có thể mang lại tiết kiệm chi phí về lâu dài. Tính toán 

chi phí - hiệu quả của phương pháp này tiếp tục thể hiện khi xem xét đến mối liên hệ giữa 

BĐKH và tần suất ngày càng tăng và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện thời tiết cực đoan. 

Cơ chế kinh phí cho thích ứng nên áp dụng những kinh nghiệm có được trong giảm nhẹ thiên 

tai. Ví dụ bằng cách sử dụng kiến thức và các công cụ thành công, và bằng cách thay đổi 

phương pháp sử dụng các công cụ này vào lĩnh vực và các bối cảnh khác nhau hơn là " phát

minh một hệ thống mới"160. Đồng thời, những nỗ lực thích ứng có thể sẽ giúp thực hành chuẩn 

hóa GNRRTT, tăng cường cơ sở kiến thức địa phương, và đẩy nhanh sự phát triển của các 

160 Schipper and Pelling 2006



243

thông tin định lượng161. Hiện nay, các quá trình này còn thiếu ý chí chính trị hoặc nguồn tài 

chính nhằm bổ sung nguồn lực để đảm bảo không xảy ra tổn thất (Schipper and Pelling 2006). 

Các nhà quản lý cần chú ý đến các ưu đãi cho các tổ chức và các công cụ thúc đẩy xây dựng 

nhận thức tốt về rủi ro (và về tác động của thiên tai và BĐKH) (Downing, Olsthoorn and Tol 

1999). Tuy nhiên, cả TƯBĐKH và GNRRTT đều thiếu ý chí chính trị và năng lực nhằm nâng 

cao thông tin về quản lý rủi ro khí hậu trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển, 

mặc dù thích ứng hiện nay đã thu hút sự chú ý nhiều hơn trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. 

Tăng cường khả năng thích ứng ở địa phương 

Để phát triển các giải pháp thích ứng lâu dài và bền vững, cộng đồng cần sự hỗ trợ tài chính 

và kỹ thuật để giúp họ thực hiện các chiến lược và chương trình ứng phó hiện để quản lý tài 

nguyên thiên nhiên, từ đó làm giảm nguy cơ hiểm họa. 

Phát triển và sử dụng các công cụ giảm nhẹ rủi ro thích hợp 

Những công cụ đưa ra quyết định có sẵn đã bắt đầu tích hợp các khía cạnh của BĐKH và đây 

là lúc để tinh chỉnh quá trình này. Tuy nhiên cần xây dựng năng lực thích ứng với các sự kiện 

thời tiết cực đoan xảy ra bất ngờ hoặc vượt quá năng lực quản lý rủi ro hiện có. 

Chính sách đối phó với rủi ro thiên tai cực đoan đã có tác động sâu rộng hơn đối với sự phân 

cách xã hội về mức độ giàu có và quyền lực. Sự phân cách này cần phải thay đổi trong việc 

quản lý và giảm thiểu rủi ro về tài sản và đời sống do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây 

ra. Các bài học kinh nghiệm từ khoa học và thực tiễn của GNRRTT cũng như các khuôn khổ 

thể chế hiện hành và hình thức tổ chức thực hiện đã có những bước tiến đáng kể để giải quyết 

với những thách thức này. Tuy nhiên, các cộng đồng về BĐKH sẽ có nguy cơ lãng phí thời 

gian và tiền bạc trong việc “xây dựng một hệ thống mới”, nếu những kiến thức này không 

được thừa hưởng từ GNRRTT sang TƯBĐKH162.

GNRRTT đưa ra các phương pháp và các công cụ163 để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của rủi 

ro. Việc lựa chọn các công cụ phụ thuộc vào bối cảnh chính trị và năng lực kỹ thuật của 

những đối tượng đối mặt với các nguy cơ và rủi ro. Các phương pháp tiếp cận tốt nhất là kết 

hợp công việc dựa trên các nguyên nhân gốc rễ nhằm cải thiện tình trạng dễ bị tổn thương của 

cộng đồng. Ví dụ, cải thiện tiêu chuẩn nhà ở để giảm tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng 

thông qua các kế hoạch và phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và trách nhiệm cao của 

các lãnh đạo địa phương. Việc tích hợp kịp thời GNRRTT và TƯBĐKH vào quá trình phát 

triển có thể được thực hiện hiệu quả với sự tham gia của các bên liên quan ở cấp địa phương. 

Các sáng kiến cấp quốc gia và quốc tế 

Ở Việt Nam, Luật QLRRTT (dự kiến sẽ được ban hành năm 2012/13) do Bộ NN & PTNT 

đang được dự thảo. Luật này đề cập rõ ràng về QLRRTT trong bối cảnh BĐKH. Luật 

QLRRTT sẽ giúp thúc đẩy tiến trình tích hợp các chương trình nghị sự GNRRTT và 

TƯBĐKH. Ngoài ra, Bộ TN & MT đang xây dựng Chiến lược BĐKH Quốc gia, sẽ được ban 

hành vào cuối năm 2011, được thiết lập để xác định vị trí và cam kết của Việt Nam ở cấp 

độ quốc tế về TƯBĐKH (cùng với QLRRTT đã được đề cập). Trong Chiến lược này, một 

161 Group of Eight 2005
162 Schipper và Pelling, 2006
163 Bộ công cụ và thư mục nghiên cứu được quản lý bởi các UNISDR và ProVention Consortium. 
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cách tiếp cận tổng hợp TƯBĐKH và QLRRTT sâu rộng hơn nữa sẽ được Chính phủ ưu tiên 

thực hiện. 

Ở cấp độ quốc tế, Kế hoạch hành động Bali về BĐKH đã được nhất chí bởi các Chính 

phủ trong tháng 12 năm 2007, đã xác định rõ việc xem xét các chiến lược giảm nhẹ thiên 

tai để tăng cường các hành động thích ứng là một bước tiến quan trọng trong việc đạt 

được một cách tiếp cận tích hợp đúng đắn. Những nhà quản lý thiên tai đang bắt đầu đóng 

góp vào chính sách BĐKH quốc gia và xem xét làm thế nào để điều chỉnh đánh giá rủi ro và 

các biện pháp giảm nhẹ để đáp ứng với những thay đổi dự kiến trong các mô hình rủi ro. 

9.5. Quản lý một cách thông minh đối với rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi 

khí hậu  

Quản lý một cách thông minh đối với rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu (CSDRM) 

là một phương pháp QLRRTT tương đối mới đối có tính đến nhận thức rõ hơn về tác động 

của BĐKH trong tương lai164. Phương pháp này phát sinh từ nhứng quan ngại rằng những nỗ 

lực hiện có nhằm giảm tác động của thiên tai cần được tiếp tục cải thiện. Biến đổi khí hậu 

đang xảy ra mạnh mẽ và các hiện tượng thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó dự 

đoán hơn165. Cùng với các mối đe dọa khác đối với sự phát triển con người, gia tăng rủi ro 

thiên tai đã và đang cản trở các tiến bộ đạt được trong việc nâng cao khả năng phục hồi trong 

phạm vi Khung hành động Hyogo. 

Cách tiếp cận CSDRM là kết quả đóng góp của các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo cộng 

đồng, các tổ chức phi chính phủ và các quan chức chính phủ từ mười quốc gia dễ bị ảnh 

hưởng của thiên tai tại các khu vực Đông Phi, Nam Á và Đông Nam Á: "CSDRM giải đáp 

cho lời kêu gọi của những người đang xây dựng khả năng phục hồi do tác động của thiên tai 

và là một phương pháp dựa trên các bằng chứng thực tế, kết hợp xem xét BĐKH vào các mô 

hình hiện có của QLRRTT". 

CSDRM gồm có 12 thành phần, được chia thành ba mục hành động chính như sau: 

1. Giải quyết vấn đề thay đổi của rủi ro thiên tai và tính không chắc chắn; 

2.  Nâng cao năng lực thích ứng; 

3. Giải quyết nghèo đói, tình trạng dễ bị tổn thương và nguyên nhân gây ra đói nghèo và 

tính dễ bị tổn thương.  

Áp dụng phương pháp tiếp cận CSDRM đòi hỏi phải có đầu tư vào xây dựng năng lực, phát 

triển / hoặc thiết lập các quan hệ đối tác mới, hỗ trợ kỹ thuật và sáng tạo để đạt được các thay 

đổi cần thiết. Việt Nam có một môi trường thuận lợi để phát triển CSDRM với các yếu tố sau: 

các nguồn thông tin về khoa học khí hậu (ở cấp độ quốc gia, ví dụ như thông qua Bộ TN & 

MT, và trên toàn cầu), truy cập thông tin phong phú, các bên liên quan về QLRRTT có thể có 

các đóng góp đáng kể với các hoạt động trong nước. Các bên liên quan về QLRRTT cần phải 

có tính linh hoạt, sáng tạo và cam kết với một cách tiếp cận chung để giải quyết các mối đe 

dọa đến quá trình phát triển mà điển hình là thiên tai. 

Phương pháp tiếp cận quản lý một cách thông minh đối với rủi ro thien tai liên quan 

đến biến đổi khí hậu : 

164 Mitchell 2010
165 IPCC 2007
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“Một phương pháp tích hợp phát triển xã hội và QLRRTT nhằm đồng thời giải quyết thay 

đổi về rủi ro thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng, giải quyết tình trạng nghèo đói, 

khả năng bị ảnh hưởng của thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và nguyên nhân cấu trúc 

của các vấn đề này, và thúc đẩy phát triển môi trường bền vững khi khí hậu thay đổi". 

CSDRM cung cấp các hướng dẫn cho kế hoạch chiến lược, chương trình phát triển và hoạch 

định chính sách và có thể được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của chính sách QLRRTT 

hiện có, các dự án và chương trình trong bối cảnh BĐKH. Đây là một cách tiếp cận để giúp 

kiểm tra chéo các phương pháp can thiệp của QLRRTT với những kết quả của các biện pháp 

quản lý rủi ro liên quan tới khí hậu trong tương lai. 

Cách tiếp cận này gồm ba mục chính dựa trên các khái niệm thành lập, liên quan chủ yếu đến 

sự phát triển của tình trạng dễ bị tổn thương từ các nguyên nhân gốc đến các điều kiện không 

an toàn166 và những vấn đề liên quan đến khả năng phục hồi, năng lực thích ứng và tính không 

chắc chắn. Ba mục này được nêu chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 12: Quản lý một cách thông minh rủi ro thiên tai liên quan đến BĐKH 

1. Giải quyết vấn đề thay đổi 

của rủi ro thiên tai và tính 

không chắc chắn 

2. Nâng cao năng lực thích 

ứng 

3. Giải quyết nghèo đói, tình 

trạng dễ bị tổn thương và 

nguyên nhân gây ra chúng

1a Tăng cường hợp tác và hội 

nhập giữa các bên liên quan làm 

việc về thiên tai, khí hậu và phát 

triển.  

2a Tăng cường khả năng của 

người dân, các tổ chức và mạng 

lưới trong thử nghiệm và đổi 

mới. 

3a Đẩy mạnh hơn về công bằng

xã hội và các hệ thống kinh tế.

1b Đánh giá định kỳ tác động 

của BĐKH tới các rủi ro thiên 

tai hiện tại và tương lai, và tính 

không chắc chắn.  

2b Đẩy mạnh nghiên cứu 

thường xuyên và phản hồi để cải 

thiện việc thực hiện các chính 

sách và thực tiễn.  

3b Thúc đẩy quan hệ đối tác để 

đảm bảo các quyền và quyền lợi 

của người dân trong việc tiếp 

cận với dịch vụ cơ bản, tài sản 

sản xuất và nguồn tài nguyên 

chung.

1c Tích hợp kiến thức về thay 

đổi rủi ro thiên tai và tính không 

chắc chắn vào thiết kế quy 

hoạch, chính sách và chương 

trình để giảm nhẹ tình trạng dễ 

bị tổn thương và khả năng bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai của đời 

sống và sinh kế con người.  

2c Đảm bảo các chính sách và 

thực hành để giải quyết vấn đề 

thay đổi rủi ro thiên tai một cách 

linh hoạt, tích hợp giữa các 

ngành và có các vòng phản hồi 

thường xuyên.  

3c Trao quyền cho cộng đồng 

và chính quyền địa phương để 

có học ảnh hưởng đến các quyết 

định của chính phủ, các tổ chức 

phi chính phủ, các tổ chức quốc 

tế và khu vực tư nhân và thúc 

đẩy trách nhiệm và minh bạch. 

1d Tăng cường khả năng truy 

cập thông tin cho tất cả các bên 

liên quan và hỗ trợ các dịch vụ 

liên quan đến rủi ro thiên tai 

2d Áp dụng các công cụ và 

phương pháp để lập kế hoạch 

cho tính không chắc chắn và các 

sự kiện bất ngờ.  

3d Thúc đẩy môi trường nhạy 

cảm và phát triển khí hậu thông 

minh.

166 Wisner et al. 2004
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thay đổi, tính không chắc chắn 

và các tác động lớn hơn của khí 

hậu.  

Xem chi tiết hơn về 3 mục chính của CSDRM trong Phụ lục IX.1. 

Cách tiếp cận CSDRM công nhận sự phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau của bất kỳ một can thiệp 

nào và do đó thúc đẩy sự tương quan của ba mục hành động. Cách tiếp cận CSDRM cần được 

điều chỉnh để phù hợp với thực tế của địa phương và những thách thức cụ thể. 

9.6. Giới, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu   

9.6.1. Giới là gì? 

Để lồng ghép vấn đề giới vào GNRRTT và TƯBĐKH, cần hiểu các thuật ngữ và mối liên kết 

giữa nữ và nam với thiên tai và BĐKH.  

Giới 

Sự khác biệt về xã hội giữa nam và nữ trong suốt chu kỳ cuộc sống. Sự khác biệt về giới 

này được nghiên cứu, và mặc dù đã bắt rễ sâu trong mọi nền văn hóa, nó thay đổi theo thời 

gian và có nhiều sự khác nhau cả trong và giữa các nền văn hóa. Giới, cùng với các khía 

cạnh khác của bản sắc xã hội như tầng lớp và chủng tộc, xác định các vai trò, sức mạnh và 

khả năng tiếp cận với các nguồn lực cho phụ nữ và nam giới ở bất kỳ nền văn hóa nào  

(Oxfam GB, 2010)

Phương pháp tiếp cận giới cung cấp các công cụ về lý thuyết và phương pháp để phân tích các 

mối quan hệ về giới, để hiểu được động lực của họ trong các hoàn cảnh cụ thể, như BĐKH, 

và để xây dựng các đề xuất thúc đẩy bình đẳng.  

Việc áp dụng phương pháp tiếp cận về giới giúp con người ta hiểu rõ hơn về các quá trình xã 

hội, qua đó khẳng định rằng giảm nhẹ rủi ro và thích ứng có xem xét sự khác biệt theo giới và 

không tiếp tục bất bình đẳng.  

Để nhắm tới việc sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm một cách hiệu quả, các nhà nghiên 

cứu thiên tai cần nhận thức về các vấn đề giới trong thiên tai, và đáp ứng một cách thích 

hợp. Việc phân tích thiên tai với phương pháp tiếp cận về giới có thể giúp xác định các vấn đề 

chính cho các nhà hoạch định chính sách, những người lập kế hoạch và các nhà nghiên cứu,  

tiếp cận với các thiếu sót hệ thống quan trọng, và mang các vấn đề về giới vào trong phân tích 

về ứng phó và giảm nhẹ thiên tai. 

 "Khi xảy ra thiên tai, mối quan tâm về giới có thể đề cập sau khi nhiều vấn đề bức xúc khác 

được giải quyết. Tuy nhiên, thất bại trong việc giải quyết bất bình đẳng về giới ngay lập 

tức sau thiên tai và trong suốt giai đoạn ứng phó có thể dẫn đến việc phụ nữ và trẻ em gái bị 

giảm viện trợ, ít cơ hội, bị ốm đau, bạo lực và thậm chí tử vong. Để giảm bớt những mất mát 

do thiên tai trong tương lai, các tổ chức viện trợ phải đảm bảo tôn trọng đầy đủ của quyền 

của phụ nữ và trẻ em gái – về dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội, và bao gồm cả 

việc ngăn chặn và truy tố bạo lực".“Xin đừng nêu vấn đề giới bây giờ – chúng ta đang trong 
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tình trạng khẩn cấp!” Báo cáo thiên tai thế giới 2006, Chương 6, Liên đoàn Hội chữ thập đỏ 

và Trăng lưỡi liềm đỏ Geneva.

9.6.2. Thúc đẩy bình đẳng giới   

Bình đẳng giới  

Là sự bình đẳng giữa phụ nữ, trẻ em gái, trai, và nam giới về quyền, cơ hội và nguồn lực ; 

có tiếng nói bình đẳng trong quá trình phát triển và có cùng mức độ về phẩm giá và sự tôn 

trọng. Bình đẳng không có nghĩa là phụ nữ và nam giới đều giống nhau, nhưng họ có 

quyền lựa chọn và có các cơ hội như nhau để hành động trên sự lựa chọn 

đó (OxfamGB, 2010).

Bất bình đẳng giới trong xã hội, kinh tế và chính trị dẫn đến sự khác biệt giữa nam giới 

và phụ nữ trong xã hội, ví dụ, tại thời điểm thiên tai xảy ra có thể có nghĩa rằng phụ nữ không 

nhận được trực tiếp nhận thông tin về các tình huống khẩn cấp; không tham gia 

vào quyết định của hộ gia đình về việc sử dụng các phương tiện cứu trợ; ít tham gia tích cực 

trong hoạt động cứu trợ tự nguyện và các công việc khôi phục, có thể gặp khó 

khăn trong việc tiếp cận nơi trú ẩn (nơi sự riêng tư của phụ nữ và nhu cầu thực tế không phải 

lúc nào cũng được xem xét), hàng cứu trợ và việc làm trong chương trình quy hoạch, cứu trợ 

và khôi phục sau thiên tai. 

Phụ nữ được miêu tả là 'nạn nhân’ của thiên tai và vai trò trung tâm của họ trong ứng phó với 

thiên tai thường bị bỏ qua. Trách nhiệm gia đình của người phụ nữ trước thiên tai rất quan 

trọng khi thiên tai hoặc trường hợp khẩn cấp bắt đầu xảy ra, với sự hỗ trợ và nguồn lực ít 

hơn. Tuy nhiên, phụ nữ đóng một vai trò trung tâm trong gia đình, đảm bảo cứu trợ từ các cơ 

quan khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu sống còn trước mắt của các thành viên gia đình và quản lý di 

chuyển tạm thời. 

Bình đẳng giới mang lại cho phụ nữ và nam giới có cùng quyền lợi đối với tất cả 

các khía cạnh phát triển con người, bao gồm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và 

chính trị; cùng một mức độ tôn trọng; các cơ hội như nhau để lựa chọn và có cùng mức độ 

quyền lực để hành động dựa trên những lựa chọn đó (Oxfam GB). 

Lý tưởng nhất, sự kết hợp của quan điểm giới vào phát triển sẽ mang lại bình đẳng giới. Bình 

đẳng giới được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, nhưng có xu hướng nói tới 5 thành 

phần chính: quyền, cơ hội, giá trị, tình hình và kết quả, và cơ quan. Mặc dù nhận thức toàn 

cầu và các tài liệu về giới ngày càng tăng, phụ nữ vẫn còn bị phụ thuộc, đặc biệt là ở các 

nước đang phát triển. Tổng hợp ở quy mô toàn cầu, phụ nữ là những người nghèo nhất và 

được đào tạo ít nhất và sở hữu ít tài nguyên nhất, kéo dài tình trạng dễ bị tổn thương của họ 

với các tác động có hại của biến đổi khí hậu và các căng thẳng liên quan đến khí hậu. Giới 

không có nghĩa là ‘phụ nữ’ nhưng phụ nữ thường có địa vị thấp hơn nhiều so với nam 

giới, cần nỗ lực nhiều hơn để mang lại bình đẳng. Do đó nhu cầu và năng lực của phụ nữ cần 

được xem xét và cần được ưu tiên. Vấn đề giới cũng không có nghĩa rằng chỉ cần làm việc 

với phụ nữ, trong thực tế, để mang lại sự thay đổi trong quan hệ giới, nam giới nên hiểu vấn 

đề giới và tham gia vào cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng giới. 

Lồng ghép vấn đề giới  

Một chiến lược được công nhận trên toàn cầu để làm cho phụ nữ cũng như nam giới quan 
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tâm và trải qua kinh nghiệm  về một chiều hướng không thể thiếu của việc thiết kế, thực 

hiện, theo dõi, và đánh giá các chính sách và các chương trình trong tất cả 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Điều này là để đảm bảo rằng phụ nữ và nam 

giới được hưởng lợi bình đẳng từ các quá trình phát triển, và sự bất bình đẳng  không kéo 

dài mãi mãi. Oxfam GB 2010

UNDP có nhiệm vụ kép trong việc hướng tới bình đẳng giới: lồng ghép giới và trao quyền 

cho phụ nữ. Trao quyền cho phụ nữ là cần thiết, bởi nhiều phụ nữ bị bất bình đẳng và cần 

được quan tâm cụ thể để cho phép họ tham gia đầy đủ trong việc lồng ghép giới. 

Giống như chủ đề về giới tính, vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một vấn đề xuyên suốt đã 

được lồng ghép vào tất cả các chương trình hành động của các cơ quan của Liên Hợp Quốc. 

Đối với UNDP, biến đổi khí hậu được tích hợp vào các chủ đề cốt lõi của công việc, và đặc 

biệt vào trong Nhóm Môi trường và Năng lượng. Báo cáo phát triển con người 2007-08 nhấn 

mạnh rằng biến đổi khí hậu có tiềm năng làm suy yếu việc đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên 

niên kỷ và nhận thức được điều này, UNDP đã phấn đấ để hài hoà giữa phát triển con 

người và quản lý biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy các biện pháp giảm nhẹ và thích 

ứng để đẩy nhanh tiến bộ kinh tế - xã hội. 

 Lồng ghép giới trong GNRRTT và TƯBĐKH hỗ trợ sự tham gia liên tục của cả phụ nữ và 

nam giới trong tất cả các khía cạnh bởi vì việc giảm nhẹ rủi ro và thích ứng thành công đòi  

hỏi sự tham gia, kiến thức và kỹ năng của tất cả các thành viên cộng đồng. 

9.6.3. Tác động khác nhau của thiên tai và biến đổi khí hậu  

Trên khắp thế giới, sự khác biệt về giới thể hiện trong cách tiêu dùng, lối sống, khả năng 

tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực và sức mạnh và tình trạng dễ tổn thương với các thiên 

tai do hiểm họa và biến đổi khí hậu gây nên. Do đó tác động của thiên tai và biến đổi khí 

hậu tới phụ nữ và trẻ em gái sẽ khác so với nam giới và trẻ em trai. Khi phải đối mặt với thiên 

tai và các thay đổi của khí hậu, sự khác biệt về tình trạng dễ bị tổn thương được phụ nữ 

và nam giới được thể hiện rõ ràng. 

Mặc dù biến đổi khí hậu có tác động đến tất cả các quốc gia, tác động của nó sẽ khác biệt đối 

với từng vùng, thế hệ, độ tuổi, nhóm thu nhập khác nhau, nghề nghiệp và giới. Những người 

nghèo (trong đó 70% là phụ nữ) sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất (theo trang web của IUCN 

2010).

Phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất 167

 Thiên tai không ảnh hưởng đến mọi người một cách đồng đều mà có tác động khác 

nhau đối với phụ nữ và nam giới. Mặc dù nhiều loại thiên tai xảy ra trên phạm vi toàn 

cầu và tác động các quần thể khác nhau, thông thường phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng 

167
Phần này được sửa đổi từ: “Caught in the Storm: The Impact of Natural Disasters on Women”, Lin, C. and

Ramdas, K.N., The Global Fund for Women, 2005 and Damage, loss and needs assessment: An introduction for
staff of the Asian Development Bank, Draft, Neil Britton and Ian Wilderspin, 2008
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nhiều nhất, chịu đau khổ nhiều hơn ở trong và sau thiên tai. Phụ nữ thường chết nhiều 

hơn so với nam giới là kết quả trực tiếp và gián tiếp của thiên tai168.

 Lý do chính vì sao phụ nữ dễ bị tổn thương hơn với thiên tai là vì địa vị xã hội và kinh 

tế của họ; khi quyền về xã hội và kinh tế của người phụ nữ thấp, mọi việc sẽ tệ hơn169.

 Khi sự phân biệt đối xử về giới tính vẫn tồn tại, đàn ông và trẻ em trai có khả năng 

nhận được ưu đãi hơn trong các nỗ lực cứu hộ, và cả phụ nữ và trẻ em gái phải chịu 

thiệt thòi  nhiều hơn từ tình trạng thiếu lương thực và nguồn lực kinh tế do hậu quả 

của thiên tai. 

 Sự hiểu biết liệu nam hoặc nữ chết và ai còn sống sót sẽ có ý nghĩa ngay lập tức về các 

nhu cầu khác biệt giới. 

 Do đó việc thực hiện phân tích giới một cách thích hợp trong tất cả các lĩnh vực sau 

một sự kiện thiên tai là cần thiết trong giúp đỡ hỗ trợ trực tiếp và trong kế hoạch phục 

hồi công bằng. 

 Phân tích giới được thực hiện một cách thích hợp trong tất cả các lĩnh vực sau khi 

thiên tai xảy ra, do đó phân tích giới là cần thiết trong việc giúp đỡ viện trợ trực tiếp 

và trong việc kế hoạch phục hồi công bằng170.

Phụ nữ ngày càng gia tăng nguy cơ bị bạo lực  

 Sau khi thiên tai xảy ra, phụ nữ dễ bị tổn thương bởi lạm dụng tình dục, bao gồm hãm 

hiếp và bạo lực gia đình.   

Nhắm tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ 

 Ngoài việc chịu những tác động chung của thiên tai và thiếu sự chăm sóc sức khỏe, 

phụ nữ còn dễ bị tổn thương với các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Do đó việc xem 

xét các nhu cầu sức khỏe cụ thể của phụ nữ cần được chú ý đặc biệt. Các 

bệnh như bệnh sốt rét, sức khỏe tâm lý xã hội bị suy giảm và các vấn đề sức khỏe 

khác liên quan đến ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ. 

 Tâm lý căng thẳng gây ra bởi thiên tai đối với phụ nữ thường được xác định là một 

thách thức lớn. Phụ nữ thường xuyên báo cáo các triệu chứng căng thẳng sau thảm họa 

hơn so với nam giới171. Tuy nhiên, nam giới cũng phải đối mặt với những yếu tố căng 

thẳng cụ thể mà họ thường không dễ dàng chia sẻ. 

168
Ví dụ, tổ chức Oxfam quốc tế ước tính rằng số phụ nữ chết vì sóng thần ở Ấn Độ Dương vào năm 2004 là 

gấp 3 lần so với số nam giới – khoảng 70-80%; 61%  người chết do lốc tố Nargis là phụ nữ; lốc xoáy vào năm 
1991, 91% người chết là phụ nữ.
169

Sự khác biệt về thể chất giữa phụ nữ và nam giới không giải thích được kết quả, ví dụ như  nữ chịu đói tốt 
hơn vì nhu cầu về dinh dưỡng của họ thấp hơn. Ở nhiều nước, phụ nữ là người phải chăm sóc gia đình, người già 
và trẻ em, và việc này có thể cản trở nỗ lực tự cứu mình khi thiên tai xảy ra: Theo cuốn “Bản chất giới trong 
thiên tai: Tác động của thiên tai đối với tuổi thọ của hai giới, 1981-2002; Neumayera, E. and Plümperb, T. 
London School of Economics and Political Science /University of Essex and Max-Planck Institute of Economics,
2007.
170 WHO 2011
171WHO 2011
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 Trong khi lên kế hoạch, các nỗ lực đặc biệt để giải quyết các nhu cầu sức khỏe cụ thể 

phụ nữ, ví dụ như cung cấp cơ sở vật chất phù hợp cho việc chăm sóc trước và sau khi 

sinh cần phải được thực hiện. Tư vấn tâm lý sau căng thẳng do đó nên được xem xét 

cho phụ nữ và trẻ em gái bởi họ có thể phải đối phó với sự mất mát của các thành viên 

trong gia đình cũng như những thách thức gây ra bởi thiên tai. 

Cứu trợ, phục hồi và đền bù thiệt hại đầy đủ và công bằng 

 Việc cung cấp cứu trợ không đầy đủ, hoặc phụ nữ bị hăm dọa khi nhận viện 

trợ, buộc họ chia sẻ các mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình phục hồi dài hạn. Phụ nữ cũng có thể bị mất quyền sử dụng đất trong khi và sau 

khi thiên tai xảy ra. 

 Việc cung cấp nhà ở an toàn, tạm thời hoặc vĩnh viễn cũng như cung cấp quyền sử 

dụng đất để giúp bảo đảm cho các phụ nữ đã mất chồng, hoặc mất tài sản hoặc phải di 

chuyển đến nơi khác cần phải được xem xét. 

Phụ nữ tiếp tục đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương  

 Sau thiên tai, vai trò giới truyền thống cho thấy phụ nữ trở thành người chăm sóc 

chính cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em, người bị thương, bị bệnh và 

người cao tuổi – khối lượng công việc tăng đáng kể. 

 Tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ tiếp tục tăng lên, đặc biệt khi nam là chủ gia 

đình nhưng đã mất và phụ nữ phải ghánh thêm trách nhiệm tạo thu nhập. Thông 

thường, họ làm trong lĩnh vực nông nghiệp và các nghành kinh tế không chính thức 

chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Nếu trình độ học vấn của phụ nữ thấp, một số 

người có thể thất nghiệp và bị tổn thương do nghèo đói, hôn nhân ép buộc và buôn bán 

người.   

 Lập kế hoạch giúp phụ nữ có thể giúp phụ nữ tự lo được cho bản thân như tạo thu 

nhập và công ăn việc làm cho mình, họ có thể thêm thu nhập cho gia đình mình. 

 Lập kế hoạch giúp phụ nữ có thể tự lo được cho bản thân, ví dụ như thông qua đề án 

tạo ra thu nhập và việc làm cho phụ nữ - những người không có việc làm hoặc chủ gia 

đình bị mất do thiên tai là quan trọng và điều này sẽ giúp phụ nữ có khả năng tự nuôi 

bản thân mình và gia đình của họ. 

Quá trình ra quyết định trong giảm nhẹ rủi ro và thích ứng  

 Phụ nữ thường là đối tượng huy động cứu trợ đầu tiên (vai trò truyền thống là của nam 

giới) cũng như thiết lập nhóm hành động và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt 

động giảm nhẹ rủi ro mang tính dài hạn. Tuy nhiên họ thường bị loại ra khỏi quá trình 

ra quyết định. 
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 Trong một số trường hợp, nữ và nam cần ý thức được xa hơn vai trò giới tính truyển 

thống hoặc phân công lao động. Phân tích giới cho phép thực hiện việc phân công hiệu 

quả hơn.  

 Việc phụ nữ tham gia vào các quá trình ra quyết định trong GNRRTT và TƯBĐKH là 

rất quan trọng. Quá trình này phải xây dựng trên khả năng của họ, bao gồm sự đóng 

góp, sự lãnh đạo của phụ nữ trên cơ sở quan điểm của họ. 

 Những nỗ lực trên có thể giúp bảo vệ và nâng cao quyền của phụ nữ. Trên thực tế, quá 

trình phục hồi sau thiên tai tạo cơ hội thay đổi cấu trúc xã hội trong dài hạn giúp cải 

thiện cuộc sống phụ nữ trong tương lai. Do vây, các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai tập trung vào giới là rất quan trọng. 

Các vấn đề giới do Biến đổi khí hậu172

 Phụ nữ, do địa vị xã hội, phân biệt đối xử và nghèo đói bị ảnh hưởng theo cách thức khác 

nhau do biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan;  

 Phụ nữ không hiện diện đầy đủ trong quá trình ra quyết định, thích ứng hoặc giảm nhẹ và  

 Phụ nữ phải được tham gia trong quá trình ra quyết định và các chiến lược vì quyền của 

họ, vì họ dễ bị tổn thương hơn và vì họ có những kinh nghiệm nhất định có thể đóng góp 

ví dụ các biện pháp thích ứng. 

Tại Việt Nam, Chương trình quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu xác định nhu cầu thực 

hiện đánh giá cấp nghành, khu vực và cộng đồng nhằm xác định người nghèo, phụ nữ và trẻ 

em trong số các nhóm bị tổn thương đối với các tác động của Biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, 

NTP RCC không giải thích vai trò khác nhau của nam và nữ, trách nhiệm và ra quyết định. 

Đây là những vấn đề này rất quan trọng vì Biến đổi khí hậu có thể làm tình hình xấu hơn, tạo 

thêm việc cho phụ nữ và dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương cho phụ nữ trong những hộ gia 

đình nghèo. Trên thực tế, kiến thức về rủi ro thiên tai còn rất khiêm tốn ở Việt Nam.  

Giải quyết các vấn đề giới liên quan đến thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã được 

xác định là vấn đề liên nghành trong công việc của UN và các cơ quan khác của chính phủ. 

9.6.4. Giới – Khía cạnh quan trọng trong GNRRTT và TƯBĐKH  

“Về biến đổi khí hậu, các hiểm họa liên quan đến thời tiết đã  thường xuyên hơn, dữ dội hơn, 

các biện pháp GNRRTT thông thường không còn phù hợp. Phân tích rủi ro thiên tai và lập kế 

hoạch cần phải đi xa hơn bằng cách sử dụng nhận thức của người dân và xu hướng các hiểm 

họa trong quá khứ. Cần phải xem xét biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến xu hướng hiểm họa, 

cũng như thay đổi nhận thức hoặc khả năng khác, và các tác động đối với phụ nữ và nam 

giới, bé trai và bé gái” - Oxfam GB, 2011

172Như đã nêu trong Hội nghị Phụ nữ lần thứ 14 của Ủy ban phát triển bền vững Liên hiệp quốc, 2006
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Tại những cộng đồng có nguy cơ cao, nam và nữ có vai trò và trách nhiệm riêng biệt, có thể 

làm tăng sự khác biệt tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó thay đổi. Một số vai trò 

về giới liên quan đến GNRRTT và TƯBĐKH như sau: 

 Dựa trên phân công lao động theo giới, nam và nữ thực hiện những nhiệm vụ khác 

nhau. Thiên tai và biến đổi khí hậu có thể thay đổi công việc họ có thể làm, thể hiện cơ 

hội khác nhau của nam và nữ với rủi ro. Ví dụ, nam giới có thể di cư lao động trong 

khi nữ giới có thể giành nhiều thời gian làm công việc đồng áng và thu nạp nhiên liệu 

và nước. Tuy nhiên, cũng có các trường hợp khác như ở những khu vực có phụ nữ trẻ 

di cư đến các khu vực đô thị để làm việc, ví dụ làm người giúp việc hoặc làm trong 

ngành công nghiệp may mặc.  

 Nam và nữ tiếp cận nguồn lực khác nhau, bao gồm các nguồn lực đất đai, các nguồn 

lực xã hội, tài chính như công việc và tín dụng tạo thu nhập. Khi thời gian 

thay đổi, họ sẽ có các lựa chọn khác nhau và mạng lưới an sinh để đối phó với sự 

thay đổi.

 Căn cứ vào vai trò khác biệt của họ, phụ nữ và nam giới có kiến thức và kỹ năng 

khác nhau. Thừa nhận đóng góp của họ sẽ cho kết quả phạm vi lựa chọn rộng hơn và 

đối phó với sự thay đổi.

 Việc tham gia trong quá trình ra quyết định và chính trị không phải lúc nào cũng 

bình đẳng giữa nam và nữ và có thể ảnh hưởng tới sự tham gia và đại diện ý kiến 

của phụ nữ trong quá trình dài hạn ra quyết định GNRRTT và giải quyết các tác 

động của biến đổi khí hậu.

9.6.5. Lồng ghép các vấn đề giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tại và thích ứng 

biến đổi khí hậu  

Lồng ghép vấn đề giới hiệu quả trong GNRRTT và TƯBĐKH cần theo các bước sau: 

 Tạo số liệu tổng hợp về giới thông qua tình trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng 

và/hoặc thông qua đánh giá năng lực, bao gồm SEAGA. 

 Xác định những phụ nữ bị thiệt thòi và có nguy cơ cao đặc biệt, bao gồm phụ 

nữ thiếu thốn về kinh tế, phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, có vấn 

đề về sức khỏe, phụ nữ chịu bạo lực và phụ nữ không được đảm bảo an ninh và sự 

riêng tư.  

 Khuyến khích phụ nữ tham gia vào công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và lập kế hoạch 

thích ứng biến đổi khí hậu, đặt vai trò người phụ nữ ở mức cao nhất trong lập kế hoạch 

và ra quyết định. 

9.6.6. Trong tương lai chúng ta cần tập trung vào vấn đề trong giới để thích 

ứng với biến đổi khí hậu? 

I.  Đảm bảo GNRRTT và TƯBĐKH là vấn đề ưu tiên quốc gia, địa phương với nền 

tảng thể chế vững vàng để thực hiện  

 Tăng cường nhận thức về giới và cơ chế giải quyết các vấn đề GNRRTT và TƯBĐKH  

 Thúc đẩy bước tiếp cận có sự tham gia trong GNRRTT và TƯBĐKH. 
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II.  Xác định, đánh giá và giám sát rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu và cảnh báo 

sớm  

 Đưa phụ nữ vào quá trình đánh giá rủi ro và giám sát biến đổi khí hậu  

 Tăng cường năng lực phụ nữ và khuyến khích họ tham gia cảnh báo sớm  

 Đảm báo sự tiếp cận của phụ nữ với thông tin về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. 

III. Sử dụng kiến thức, sáng tạo và học vấn xây dựng văn hóa an toàn và khả năng phục 

hồi ở tất cả các cấp  

 Hỗ trợ nghiên cứu có sự tham gia nhằm tìm hiểu các vấn để về giới trong chính sách, 

chiến lược và kế hoạch GNRRTT và TƯBĐKH.  

 Tăng cường năng lực cho phụ nữ  

 Yêu cầu nam giới tham gia vào các hoạt động này. 

IV. Giảm nhẹ các yếu tố rủi ro và biến đổi khí hậu  

 Cải thiện các chính sách bình đẳng giới, luật pháp và chiến lược trong GNRRTT và 

TƯBĐKH  

 Đảm bảo phụ nữ trong quá trình ra quyết định GNRRTT và TƯBĐKH  ở tất cả các cấp, 

đảm bảo tính bền vững và công bằng  

 Tạo cơ hội cho phụ nữ nghèo. 

V. Tăng cường công tác phòng ngừa hiệu quả ở tất cả các cấp  

 Cần quan tâm đến các vấn đề về thể chất, xã hội và tình trạng dễ bị tổn thương về kinh tế 

của phụ nữ trong kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Xem chương 8) 

 Tài trợ cho các hoạt động GNRRTT và TƯBĐKH đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quyền 

của phụ nữ. 

Sửa đổi từ Irene Dankelman, Tháng 1 năm 2008 

9.7. Tổng kết chương 

 TƯBĐKH thường được dùng để chỉ ứng phó với những thay đổi dài hạn trong khi 

GNRRTT đã thường tập trung vào các ứng phó ngắn hoặc trung hạn. 

 Thích ứng chủ yếu đề cập đến hành động của người dân và các tổ chức để ứng phó 

với những tác động lâu dài của BĐKH hoặc kỳ vọng về sự thay đổi dài hạn, năng lực 

thích ứng liên quan đến khả năng thực hiện thích ứng. 

 Thích ứng rất đa dạng: bao gồm nhiều loại hoạt động, và có thể được thực hiện bởi tất 

cả các cấp ở mọi quy mô. 

 Thích ứng có kế hoạch mô tả các hành động được thực hiện thông qua các quyết 

định chính sách; quá trình này sẽ có hiệu quả nếu có sự lồng ghép, phối hợp chặt chẽ, 

có sự tham gia của các bên liên quan, phát triển công nghệ và năng lực, và liên 
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kết với giảm nhẹ BĐKH. 

 Thích ứng không thể được coi là một vấn đề độc lập, bởi BĐKH sẽ cản trở gần như 

hầu hết tất cả những nỗ lực phát triển. 

 GNRRTT, TƯBĐKH và phát triển có mối quan hệ mật thiết trong việc tập 

trung vào những người dễ bị tổn thương, và các công cụ và phương pháp sử dụng để 

phát triển an toàn và phúc lợi cộng đồng. 

 GNRRTT và TƯBĐKH cần được tích hợp với hoạch định chính sách phát triển. 

 Người dân từ các cộng đồng cần được tham gia vào tích hợp GNRRTT và 

QLRRTT và lập kế hoạch ở cấp địa phương. 

 Quản lý một cách thông minh rủi ro thiên tai liên quan đến BĐKH cung 

cấp một phương pháp tiếp cận mới cho QLRRTT, đó là nhận thức rõ hơn tác động của 

BĐKH trong tương lai. 

 Giới là một vấn đề quan trọng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Trong các cộng đồng có nguy cơ, những người đàn ông và phụ nữ có vai trò 

và trách nhiệm riêng biệt có thể làm gia tăng sự khác biệt về tình trạng dễ bị tổn 

thương và khả năng ứng phó với tác động. 

 Kết hợp các yếu tố về giới trong quản lý rủi ro thiên tai và các hoạt động giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai là điều rất cần thiết và cần có sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong quá 

trình lập kế hoạch và ra quyết định. 

9.8. Câu hỏi thảo luận 

1. Anh (chị) hãy cho ví dụ về một hành động thích ứng tiềm năng tại từng khu vực hộ gia 

đình, quy mô xã, tỉnh, quốc gia. 

a. Anh (chị) hãy xác định đối với mỗi ví dụ xem các ví dụ này là thích ứng dự 

phòng hoặc chủ động, thích ứng tự điều chỉnh, hay thích ứng có kế hoạch? 

b. Anh (chị) hãy nêu các yếu tố chính cần thiết để cho mỗi hành động đạt được 

thành công? ví dụ như về mặt công nghệ, kỹ năng, ai tham gia, phối hợp và 

quản lý tài nguyên? 

2. Các điểm giống và khác nhau giữa GNRRTT và TƯBĐKH? 

3. Anh (chị) hãy đề xuất các phương pháp để tích hợp GNRRTT và TƯBĐKH vào trong 

công việc của bạn? 

4. Tại sao cộng đồng địa phương cần tham gia vào quy hoạch phát triển? 

5. Ba mục chính của phương pháp CSDRM là gì? 

9.9. Phụ lục IX.1: Ba mục chính của phương pháp Quản lý một cách thông 

minh rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu 

Mục 1: Giải quyết vấn đề thay đổi của rủi ro thiên tai và tính không chắc chắn 

Mục này hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên của Khung hành động Hyogo, nêu bật tầm quan trọng của 

sự hợp tác giữa các bên liên quan. Mục này kêu gọi tích hợp thông tin về rủi ro bằng việc 

đánh giá rủi ro chi tiết, trong đó công nhận tầm quan trọng của nhiều nguồn kiến thức. Việc 
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tăng cường tiếp cận thông tin cho tất cả các bên liên quan (thông qua giáo dục, cảnh báo sớm 

và các phương tiện truyền thông) được nhấn mạnh cũng như các biện pháp để giúp các bên 

liên quan hiểu và giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương và điều kiện gây ra rủi ro cũng rất 

quan trọng. Phương pháp CSDRM coi trọng vấn đề BĐKH và nỗ lực đưa BĐKH vào một 

trong các thành phần quan trọng và nhạy cảm nhất của Khung hành động Hyogo (cho rằng 

BĐKH không được nhấn mạnh trong các thỏa thuận Khung hành động Hyogo ban đầu). 

Mục 2: Nâng cao năng lực thích ứng 

Năng lực thích ứng đề cập đến khả năng quản lý thay đổi một cách bền vững bằng cách tăng 

cường khả năng phục hồi. Tăng cường năng lực thích ứng có nghĩa là các tổ chức và các 

mạng lưới tìm hiểu và áp dụng các kiến thức và kinh nghiệm, và linh hoạt trong việc giải 

quyết vấn đề173. Các đặc điểm chính để năng lực thích ứng được tăng cường là: thúc đẩy tính 

đa dạng, tính linh hoạt, tổ chức có hiệu quả; chấp nhận trạng thái không cân bằng, áp dụng 

quan điểm đa cấp; tích hợp tính không chắc chắn, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng, thúc 

đẩy học tập; ủng hộ công bằng, công nhận tầm quan trọng của giá trị và cấu trúc xã hội và làm 

việc kế hoạch, luôn chuẩn bị và sẵn sàng. Tăng cường năng lực thích ứng là một chiến lược 

quan trọng để quản lý tính không chắc chắn ngày càng gia tăng cùng với vấn đề BĐKH, và 

cho phép người dân và các tổ chức ứng phó một cách hiệu quả hơn với những cú sốc và các 

sự kiện bất ngờ. Cách tiếp cận CSDRM là sự kết hợp nhiều đặc điểm của năng lực thích ứng 

nêu trên và nỗ lực để trình bày những đặc điểm này một cách thiết thực. 

Mục 3: Giải quyết nghèo đói, tình trạng dễ bị tổn thương và nguyên nhân gây ra chúng

Mục 3 được hình thành trong Mô hình "áp lực và giải tỏa" và là vấn đề được cho là những 

nguyên nhân gây ra thiên tai hoặc thất bại trong phát triển174. Trong mô hình “áp lực và giải 

tỏa”, các nguyên nhân gốc rễ, áp lực năng động, điều kiện không an toàn và các hiểm họa là 

những nguyên nhân góp phần vào rủi ro thiên tai. Những nguyên nhân gốc rễ nhấn mạnh tầm 

quan trọng của quyền truy cập vào quyền lực, cơ cấu và nguồn lực. Thiếu kỹ năng và tổ chức 

(thị trường và tự do báo chí) cùng với các lực lượng vĩ mô như đô thị hóa và phát triển dân số, 

góp phần vào làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương. 

173 Scheffer et al. 2000 và Berkes et al 2003
174 Wisner et al 2004, Bankoff et al. 2003
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