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Chương trình Thoát nước và chống ngập đô thị Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó
với biến đổi khí hậu (FPP) - Câu chuyện thành công #4

Cách tiếp cận toàn diện trong phòng ngừa và
giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Đặt vấn đề
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Bên cạnh các hiện
tượng thời tiết cực đoan như bão đổ bộ vào gây ra sạt lở
bờ biển miền Trung hoặc gió mạnh tràn vào khu vực Tây
Nguyên, lũ lụt là một trong những rủi ro lớn mà các cộng
đồng dân cư Việt Nam phải đối mặt với cường độ và tần
suất ngày càng tăng.

Thời tiết ngày càng trở nên cực đoan hơn. Từ những cơn
bão tàn phá ở Caribe, đến những trận cháy rừng hoành
hành ở Úc, những cơn bão thảm khốc ở Philippines và
những trận lũ lụt tàn phá ở Myanmar, những thiệt hại về
người, tài sản và kinh tế do các hiện tượng thời tiết khắc
nghiệt này là rất lớn. Mối liên hệ trực tiếp giữa nhiều
thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, cũng như tác
động của chúng đối với cuộc sống và cộng đồng là rõ
ràng. Vấn đề lớn nhất của biến đổi khí hậu là việc những
người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất lại chính là
những người phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất. Khi một
hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra thiệt hại đáng kể về
tài sản và người thì nó sẽ được ghi nhận là một thảm họa
tự nhiên. Từ năm 1990 đến năm 2014, đã có hơn 8.000
thảm họa do thiên tai trên toàn cầu, trong đó lũ lụt, bão
và dịch bệnh là những thảm họa phổ biến nhất. Năm
2019, hơn 600 thiên tai đã được ghi nhận và gây thiệt
hại ước tính 150 tỷ USD tại các quốc gia và vùng lãnh thổ
trên toàn cầu.

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam mất khoảng 1% -1,5%
GDP hàng năm do thiên tai. Ước tính khoảng 70% dân số
có nguy cơ bị bão lụt. Ngoài lũ lụt theo mùa, các trận lũ
lụt nghiêm trọng trong các năm 1961, 1978, 1991, 2000,
2001, 2005 và 2009 đã gây ra những hậu quả thảm khốc
về kinh tế và dân sinh. Chỉ riêng trận lũ lịch sử ở Đồng
bằng sông Cửu Long năm 2000 đã cướp đi sinh mạng của
565 người, trong đó có 300 trẻ em. Trong tất cả các hiểm
họa thiên nhiên ở Việt Nam, lũ lụt là thiên tai thường
xuyên xảy ra nhất, gây thiệt hại kinh tế và thương vong
nhiều nhất.
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Hình 1: Thiệt hại về người (gồm cả người mất tích) do các thảm hoạ tại Việt Nam, 1990-2019
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Hình 2: Thiệt hại về kinh tế do thiên tai tại Việt Nam (triệu USD) 1990-2019
Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở các thành phố của Việt
Nam. Có hai vấn đề đồng thời góp phần làm trầm trọng
thêm tác động tiêu cực của lũ lụt đối với các thành phố.
Vấn đề đầu tiên là biến đổi khí hậu. Tình trạng ngập lụt
tại các đô thị sẽ gia tăng do mực nước biển dâng cao và
các trận mưa lớn xảy ra thường xuyên hơn. Việc mực
nước sông dâng cao và năng lực của hạ tầng thoát nước
hạn chế để đối phó với lượng mưa lớn là nguyên nhân
gây ra ngập lụt. Vấn đề thứ hai là tốc độ đô thị hóa nhanh
chóng. Số lượng cư dân thành thị dự kiến sẽ tăng từ 33%
năm 2014 lên 45% hay 44 triệu người vào năm 2020.
Vào năm 2025, sẽ có 1000 trung tâm đô thị với 52 triệu
gười hoặc 50% dân số. Tuy nhiên, cả rủi ro lũ lụt hiện tại
và tương lai đều chưa được xem xét một cách hiệu quả
trong quy hoạch đô thị. Thay vào đó, sự phát triển đô thị
làm tăng nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn do giảm khả năng
hoát nước tự nhiên, tăng nguy cơ lũ lụt từ sông do các
tòa nhà thường được xây dựng ở vùng đồng bằng ngập
lũ. Người nghèo thường là đối tượng dễ bị tổn thương.
Mặc dù có những tiến bộ vượt bậc nhưng công cuộc xóa
đói giảm nghèo ở Việt Nam vẫn chưa hoàn thành và gặp
nhiều khó khăn . Năm 2016, 8,4% dân số Việt Nam sống
dưới mức nghèo của quốc gia. Việc di cư từ nông thôn ra
thành thị và đô thị hóa nhanh khiến người nghèo ở các
trung tâm thành thị càng khó khăn hơn: họ phải đối mặt
với những thách thức khó khăn như sự cô lập, việc làm
không ổn định, nhà ở nghèo nàn, tài sản hạn hẹp, trình
độ học vấn thấp và sức khỏe kém. Với tốc độ đô thị hóa
ngày càng tăng, tỷ lệ đói nghèo nói chung và tỷ lệ ở các
thành phố dự kiến sẽ tăng lên do nhiều người dân thành
thị mới đến từ các vùng nông thôn với ít hoặc không có
nguồn lực và khả năng tạo thu nhập trên mức nghèo. Sự
hỗ trợ từ Chính phủ và chính quyền địa phương trong
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do ngập lụt sẽ giúp

người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương sống ở các
khu vực bị thiệt thòi nâng cao khả năng thích ứng của họ
trước các biến động và áp lực.

Đóng góp của FPP
Thảm họa xuất hiện khi một sự kiện thiên nhiên khắc
nghiệt ập đến với một xã hội dễ bị tổn thương. Việc một
sự kiện tự nhiên có trở thành thảm họa hay không phụ
thuộc chủ yếu vào các đặc điểm xã hội, kinh tế, sinh thái
và chính trị của xã hội được đề cập. Phòng chống thiên tai
(PCTT) ngày nay tìm cách giảm thiểu tính dễ bị tổn thương
của xã hội đối với các sự kiện thiên nhiên khắc nghiệt để
ngay cả khi những sự kiện đó xảy ra, chúng cũng không
dẫn đến thảm họa. Thường thì không thể ngăn chặn các
sự kiện thiên nhiên nhưng có thể giảm thiểu tác động của
chúng. Cần lưu ý rằng tính dễ bị tổn thương xuất phát từ
tính nhạy cảm, khả năng đối phó và khả năng thích ứng
của các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và các quốc gia.
Do đó, giảm tính dễ bị tổn thương bao gồm việc giảm các
yếu tố gây ra nó ở tất cả các cấp độ.
Phòng chống thiên tai là quá trình lập kế hoạch, thực
hiện, đánh giá và điều chỉnh các chiến lược, quy trình và
biện pháp liên quan đến phân tích, giảm thiểu và chuyển
giao rủi ro thiên tai, với mục đích giảm thiểu các mối
nguy hại và tính dễ bị tổn thương, đồng thời tăng cường
năng lực đối phó và thích ứng của cá nhân, hộ gia đình,
cộng đồng và chính quyền. PCTT là một quá trình liên tục
bao gồm các biện pháp vật chất và phi vật chất và có tính
đến các yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong xã hội. Các hành động
PCTT có thể được phân loại thành ba nhóm, như được
trình bày trong Hình 3.
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Hình 3: Phân loại các hành động phòng chống thiên tai
Mặc dù Việt Nam luôn là một trong những quốc gia dễ
chịu rủi ro nhất ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và
PCTT không phải là nội dung hoạt động mới của Chính
phủ, nhưng một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm
2017 đã chỉ ra một số thách thức đối với việc xây dựng
một khung thể chế hiệu quả ứng phó thảm họa. Nghiên
cứu kết luận:
y Việt Nam cần tăng cường năng lực trong việc phòng
chống thiên tai với các cảnh báo kịp thời bao gồm
việc chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên
tai;
y Các chính sách, kế hoạch, và đầu tư của Việt Nam về
quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của
Việt Nam còn rời rạc;
y PCTT và thích ứng với biến đổi khí hậu không được
lồng ghép nhất quán hoặc hiệu quả trong quy hoạch
phát triển kinh tế xã hội ở cấp quốc gia và địa phương
hoặc trong các ngành
y Rất khó để đảm bảo rằng các biện pháp ứng phó
được đưa vào quy hoạch phù hợp và được thực hiện
ở cấp địa phương.
y Các phương pháp tiếp cận theo ngành và tổ chức thể
chế chưa đồng bộ đang hạn chế năng lực của Việt
Nam trong việc quản lý rủi ro từ thiên tai.

Nhận thức được những thách thức này, Chính phủ Việt
Nam đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong khung
pháp lý và chính sách quốc gia về PCTT và liên tục thực
hiện các hoạt động nhằm cải thiện cơ chế sẵn sàng và
ứng phó với thiên tai ở cấp địa phương. Thay mặt Chính
phủ, Tổng Cục Phòng chống Thiên tai (TCPCTT) thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NNPTNT) được
giao là cơ quan chủ trì, quản lý và điều phối về phòng
chống thiên tai. Một số hoạt động nổi bật trong năm
2019 do TCPCTT thực hiện bao gồm:
y Sửa đổi hoặc thay thế các văn bản đã lỗi thời hay
phát triển các khung chính sách và pháp luật mới
y Tổ chức các hội nghị và hội thảo cấp quốc gia và khu
vực, chẳng hạn như Hội nghị trực tuyến tổng kết
PCTT năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019 với
sự tham gia của hơn 70.000 cán bộ ở các cấp;
y Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền cấp tỉnh,
bao gồm các biện pháp đào tạo và nâng cao năng lực,
như Tập huấn cho lãnh đạo Văn phòng thường trực
của 63 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai;
y Tăng cường truyền thông về PCTT nhằm nâng cao
nhận thức, khả năng chuẩn bị và kỹ năng ứng phó cho
chính quyền địa phương và cộng đồng các cấp;

y Rà soát các kế hoạch quản lý và ứng phó với thiên
tai và bộ chỉ số kiểm soát;
y Nâng cấp cơ sở dữ liệu, hiện đại hóa các công cụ hỗ
trợ quản lý thiên tai, hệ thống cảnh báo đa nguy cơ,
kết nối thông tin và dữ liệu, camera trực tuyến đến
các địa điểm ứng phó thiên tai chính;
y Xây dựng và củng cố đội ứng phó thiên tai cấp xã
trên toàn quốc; tính đến năm 2019, 75% số xã trên
toàn quốc đã thành lập đội ứng phó thiên tai;
y Xây dựng cộng đồng an toàn gắn với phát triển nông
thôn mới để đảm bảo chủ động ứng phó với thiên
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu;
y Tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ và
hợp tác quốc tế;
y Đã huy động 134.064 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân
tự vệ và 3.714 phương tiện quân sự tham gia ứng
phó, khắc phục hậu quả thiên tai;
y Đã kiểm đếm, yêu cầu và hướng dẫn 509.649
phương tiện và 2.361.260 lao động trên biển vào
nơi tránh, trú an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt
đới; cung cấp thông tin thiên tai để họ chủ động di
chuyển đến nơi tránh, trú bão an toàn;
•

Đã sơ tán 18.433 hộ dân sống ở vùng ven sông, ven
biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ, lụt, bão, sạt lở
đất, lũ quét đến vị trí an toàn.

Với sự đồng tài trợ của Chính phủ Thụy Sĩ và Đức và
được thực hiện bởi Bộ Xây dựng và GIZ, Chương trình
“Thoát nước và chống ngập đô thị ĐBSCL ứng phó với

biến đổi khí hậu” (FPP) trong giai đoạn hai đã hướng
tới mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu với biến
đổi khí hậu thông qua một cách tiếp cận toàn diện để
phòng chống ngập lụt, cảnh báo sớm và phòng chống
thiên tai. Tình trạng ngập lụt tại các đô thị có thể được
giảm bớt, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Do đó,
trọng tâm chính của các hoạt động FPP là tăng cường
năng lực của các thành phố để giảm chi phí kinh tế và
thiệt hại về người do ngập lụt gây ra. Trong lĩnh vực
phòng chống thiên tai , các chuyên gia của Chương trình
FPP cùng với các đối tác địa phương đã lắp đặt đồng hồ
đo và các thiết bị khác để nâng cấp hệ thống cảnh báo
sớm lũ lụt (EWS) hiện có ở Đồng bằng sông Cửu Long và
làm việc với chính quyền địa phương và người dân ở An
Giang, Kiên Giang và Cà Mau để nâng cao khả năng sẵn
sàng ứng phó với thiên tai. Việc rà soát và điều chỉnh
các quy định pháp luật về lĩnh vực then chốt ở cấp quốc
gia và địa phương đã tạo nền tảng quan trọng thứ ba
của các hoạt động có chức năng mở rộng quy mô và thể
chế hóa kinh nghiệm và kết quả đạt được trên thực tế.
Sau ba năm thực hiện, Chương trình đã đạt được một
số kết quả đáng ghi nhận.
Kết quả ở cấp quốc gia
Nhóm cố vấn FPP đã cung cấp các khuyến nghị kỹ thuật
cho các văn bản chính sách ngành quốc gia liên quan
đến phòng chống thiên tai và kiểm soát lũ lụt. Các văn
bản pháp luật được hỗ trợ bao gồm:
y Thông tư số 05/2017 / TT-BKHĐT của Bộ KHĐT ban
hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch,
đầu tư và thống kê (Các chỉ số về giới và thích ứng
với khí hậu hiện đã được lồng ghép trong kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các tỉnh);

Hình 4: Hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt tại Trà Sư, An Giang

y Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01/2018 và
TCVN 7957 (Khả năng chống chịu với khí hậu và các
biện pháp quản lý lũ thay thế (SUDS) đã được tích
hợp trong các quy chuẩn mới)
y Thông tư số 30/2018 / TT-BTNMT của Bộ TNMT về
quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng
thủy văn đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên
dùng

của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh
y đánh giá và cập nhật các quy hoạch quản lý ngập lụt
và ứng phó với thiên tai của tỉnh
○ Tăng cường năng lực cảnh báo ngập lụt sớm
thông qua việc

y Nghị định số 160/2018 / NĐ-CP của Chính phủ quy
định việc thi hành Luật Phòng chống, chống thiên tai

○ lắp đặt 27 cảm biến / đồng hồ đo mực nước,
lượng mưa và gió tại 3 tỉnh, bổ sung vào các cảm
biến hiện có của hệ thống cảnh báo sớm quốc gia

y Quyết định số 05/2020 / QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp
báo động lũ

○ lắp đặt 16 camera thời tiết tại 13 tỉnh Đồng bằng
sông Cửu Long để nâng cao độ chính xác của dự
báo mưa

Nghị định số 50/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định
việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn
cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

○ phân tích mô hình mưa và dự báo biến đổi khí hậu
cho ba thành phố

Cuốn sách chuyên khảo về “Ứng phó với biến đổi khí hậu
ở Việt Nam” được xuất bản với sự phối hợp của Ủy ban
Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và gửi
đến các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo 63 tỉnh thành của
Việt Nam.
Bên cạnh đó, các chuyên gia của FPP đã phát triển một
công cụ đánh giá rủi ro thiên tai kỹ thuật số cho toàn bộ
lãnh thổ Việt Nam. Sản phẩm ‘Bản đồ phức hợp thiên
tai và thích ứng’ dựa trên phần mềm GIS mã nguồn mở
và cho phép sử dụng cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Bản
đồ này giúp các nhà quy hoạch đô thị, cơ quan ứng phó
thiên tai, nhà đầu tư hoặc công ty bảo hiểm xác định các
rủi ro cụ thể từ các loại hình thiên tai (lũ lụt, động đất,
bão, v.v.) tại bất kỳ vị trí hoặc khu vực cụ thể nào trong
thành phố hoặc trên toàn quốc. Phương án lập bản phức
hợp thiên tai và thích ứng đã được giới thiệu cho một số
bên liên quan và người sử dụng tiềm năng, bao gồm cả
các đơn vị bảo hiểm quốc gia VinaRe và TCKTTV của Bộ
TNMT.
Kết quả ở cấp địa phương
Các kết quả liên quan đến quản lý rủi ro đã đạt được ở
cấp địa phương bao gồm:
y Tăng cường khung thể chế cho các địa phương về
quản lý rủi do thiên tai tại ba tỉnh An Giang, Kiên
Giang và Cà Mau, bao gồm:
○ xây dựng định hướng của tỉnh về quản lý lũ lụt và
thoát nước đô thị
○ xây dựng hướng dẫn về lồng ghép các chỉ số về
khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng
chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội hàng năm tại ba tỉnh (đã được phê duyệt và
gửi cho tất cả các cơ quan chức năng ở mỗi tỉnh)
○ thiết lập quy chế của tỉnh về tổ chức và hoạt động

○ phát triển các mô hình độ cao kỹ thuật số cập
nhật và chính xác (DEM) và các mô hình lũ lụt cho
ba thành phố và các vùng nông thôn xung quanh
○ đào tạo cán bộ quản lý địa phương và cán bộ phụ
trách các máy đo mới, máy ảnh thời tiết và mô
hình lũ lụt
y Tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai cho địa
phương thông qua việc
○ đánh giá khoảng trống năng lực giữa các chính
quyền địa phương để xây dựng các tài liệu đào
tạo phù hợp về DRM
○ khảo sát nhận thức và hiệu quả của các kế hoạch
sơ tán cho địa phương (600 hộ gia đình được
phỏng vấn)
○ tập huấn cho chính quyền địa phương cấp tỉnh
và cấp xã về chuỗi truyền thông cảnh báo sớm và
ứng phó với thiên tai, sự chuẩn bị của hộ gia đình
khi có thiên tai và quy trình sơ tán nhanh (bao
gồm đào tạo cán bộ nguồn cho những người cán
bộ cấp tỉnh để nhân rộng các khóa đào tạo ở tất
cả các xã của mỗi tỉnh)
○ xây dựng bộ công cụ cấp tỉnh để đánh giá tác
động nhanh và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp do
thiên tai (bao gồm các biểu mẫu phỏng vấn hộ gia
đình và tổng hợp dữ liệu từ cấp xã đến cấp tỉnh)
○ phân tích và cải thiện các chuỗi truyền thông cảnh
báo sớm và ứng phó thảm họa hiện có
y Xây dựng các mô hình và dự báo sụt lún mặt đất cho
Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên điều tra dữ liệu
viễn thám và thực địa
y Xây dựng các bản đồ chi tiết về rủi ro phức hợp và
thích ứng cho toàn bộ khu vực đô thị.

Phương thức tiếp cận của FPP
Để đảm bảo tính bền vững trong việc thực hiện các hoạt
động, FPP đã áp dụng một cách tiếp cận tư vấn tổng hợp
duy nhất nhằm thu thập kinh nghiệm thực tế và chuyển
các kinh nghiệm này từ cấp chính quyền địa phương đến
trung ương nhằm cung cấp bằng chứng thực tế cho việc
hoạch định chính sách ở cấp trung ương. FPP đã thiết lập
thành công mối liên kết chặt chẽ giữa cấp quốc gia và cấp
tỉnh. Các kinh nghiệm và yêu cầu của tỉnh về chính sách
đã được báo cáo lên cấp trung ương và việc vận động
chính sách được thực hiện để hỗ trợ việc sửa đổi và thay
đổi chính sách.
Bên cạnh đó, phương thức tiếp cận này cũng nhấn mạnh
việc trao đổi kinh nghiệm chéo và chia sẻ bài học kinh
nghiệm theo chiều ngang (tỉnh-tỉnh, thành phố-thành
phố) nhằm mang lại hiệu quả học tập và động lực cao
thông qua tinh thần cạnh tranh lành mạnh.
Ở cấp tỉnh, FPP thành lập các nhóm công tác liên sở do
UBND tỉnh đứng đầu và do Sở xây dựng quản lý. Các nhóm
công tác bao gồm lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của tất cả
các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan, bao
gồm các Sở xây dựng, môi trường, nông nghiệp, kế hoạch,
y tế và tài chính của tỉnh cũng như các văn phòng thống
kê tỉnh, trạm khí tượng thủy văn tỉnh và chính quyền cấp

thành phố. Toàn bộ hoạt động của chương trình đã được
lên kế hoạch và được chỉ đạo bởi từng nhóm công tác cấp
tỉnh, đảm bảo cách tiếp cận thống nhất, mục tiêu chung
và trao đổi thông tin cởi mở giữa các bên liên quan. Các
buổi làm việc giữa từng nhóm và các cố vấn của FPP được
tổ chức định kỳ, đảm bảo hiệu quả cao trong việc tạo đầu
ra cũng như các thủ tục ra quyết định và phê duyệt nhanh
chóng.
Công việc ở cấp tỉnh bắt đầu bằng việc xây dựng kế hoạch
thực hiện chương trình với từng nhóm công việc và được
UBND tỉnh phê duyệt. Thông qua các kế hoạch này, vai trò
và trách nhiệm đã được làm rõ, ngân sách để thực hiện và
để triển khai các hoạt động tiếp theo của các nhóm công
việc và hệ thống kỹ thuật có thể được đảm bảo.
Việc đối thoại chính sách ở cấp tỉnh, cũng như giữa cấp
tỉnh và cấp quốc gia đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan
có được sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề hiện tại và các
chính sách. Cụ thể là thông qua việc xây dựng các hướng
dẫn và hỗ trợ các cơ quan trung ương xây dựng luật, nghị
định và quy định, các bài học kinh nghiệm ở cấp tỉnh đã
đạt được tính bền vững thông qua việc thể chế hóa các
luật, mục tiêu, quy tắc và quy định quốc gia. Thông qua
việc ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị và ngân sách ở cấp
tỉnh, các tác động vượt ra ngoài việc thực hiện các hệ
thống kỹ thuật đơn thuần.

Kết quả qua các con số
y 200 đại diện chính quyền địa phương được đào tạo về các chuỗi truyền thông ứng phó với
thiên tai và cảnh báo sớm, sự sẵn sàng của các hộ gia đình trong ứng phó thảm họa và quy
trình sơ tán nhanh chóng
y 834.000 người ở ba thành phố được hưởng lợi từ thông tin chính xác hơn về rủi ro lũ lụt,
quy hoạch thoát nước đô thị được cải thiện và thông tin chi tiết về các khu vực và khu đất
có nguy cơ cao
y 5,55 triệu người ở ba tỉnh được hưởng lợi từ việc nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với
thiên tai, chuỗi thông tin liên lạc, kế hoạch sơ tán và năng lực ứng phó và cứu nạn
y 17,2 triệu người ở toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi từ năng lực
cảnh báo lũ sớm
y 96 triệu người tại Việt Nam được hưởng lợi từ Bản đồ đánh giá rủi ro đa nguy cơ quốc gia
y 96 triệu người ở Việt Nam được hưởng lợi từ việc cải thiện khung chính sách về ứng phó
với thiên tai và quản lý rủi ro

Tác động đến người dân
Ông Lê Văn Hải, người dân Long Xuyên:
“Tôi sống với mẹ, vợ và hai con ở vùng nông thôn thành
phố Long Xuyên. Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu
nhập chính của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng
cho sinh viên địa phương thuê một số phòng trọ. Nhìn
chung, ở đây ngập lụt không quá nghiêm trọng, nhưng
tôi nhận thấy nó đã trở nên thường xuyên hơn trong
những năm qua. May mắn là từ khi có con đê mới, ngôi
nhà của chúng tôi được bảo vệ. Nhà tôi chưa bị ngập
nhưng thỉnh thoảng các đường phố lân cận bị ngập cục
bộ. Trận lụt lớn nhất ở khu vực này mà tôi có thể nhớ
được là vào năm 1998, khi gần như cả thành phố chìm
trong nước. Tôi nhớ rằng nhiều hộ gia đình đã được
quân đội sơ tán, nhưng chúng tôi vẫn có thể ở lại nhà
của mình. Vào thời điểm đó, các nhà chức trách đã cung

cấp thông tin cập nhật liên tục qua đài truyền hình địa
phương trong và sau trận lũ. Bây giờ mỗi khi tôi nhận
được thông báo, cảnh báo về lũ lụt như thời gian và
mực nước thì đều chính xác. Tôi tin tưởng vào dự báo
của các cơ quan chức năng”.
Ông Trần Nhật Tam, công chức thành phố Rạch Giá:
“Tôi là cư dân ở Rạch Giá hơn 10 năm. Gia đình chúng
tôi có hai người lớn, vợ tôi, tôi và hai đứa trẻ. Nhà của
chúng tôi chưa không bao giờ bị ngập . Đôi khi một số
tuyến phố bị ngập trong vài giờ khi có mưa lớn kết hợp
với triều cường. Điều này luôn ảnh hưởng đến khả năng
di chuyển quanh thị trấn bằng xe máy.Thông thường,
chúng tôi nhận được các thông báo và cảnh báo về các
trận mưa bão lớn sắp xảy ra và khả năng ngập lụt đủ
sớm để trở về nhà trước khi lũ lụt xảy ra. Hầu hết những
dự báo mà tôi thấy trên TV đều khá chính xác”.
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