Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (MCRP)
Vì Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Thách thức
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi sinh sống của hơn
17 triệu dân, là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng
nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu. Những tác động
này bao gồm mực nước biển tiếp tục dâng, khí hậu nóng
lên và sự gia tăng mạnh mẽ của các hiện tượng thời tiết
cực đoan. Bên cạnh đó, sụt lún đất và nước biển dâng khiến
tình trạng ngập úng gia tăng và xâm nhập mặn diễn ra ngày
càng nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng ven biển và dọc sông
Mê Kông. Hậu quả của tình trạng này là tài nguyên nước và
đất dần trở nên cạn kiệt. Việc quản lý sử dụng đất và nguồn
nước thiếu hiệu quả, phát triển các đập thủy điện ở thượng
nguồn sông Mê Kông, xây đê kè ngăn lũ, cũng như chính sách
đầu tư vào phát triển kinh tế đang gây sức ép lên hệ sinh thái
phức tạp của ĐBSCL. Mức độ đáp ứng của hạ tầng đô thị
đang dần bị đẩy tới cực hạn do sự gia tăng ngập úng cả về
tần suất và cường độ, trong khi năng lực các hệ thống thoát
nước còn yếu, quy hoạch thoát nước manh mún, tốc độ bê
tông hóa bề mặt đô thị tăng nhanh và công tác quản lý lưu
vực sông thiếu sự điều phối hiệu quả.

Mục tiêu
Dự án hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam tăng cường
quản lý sử dụng đất, nước và rừng ven biển vùng Đồng bằng
sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát
triển bền vững khu vực.

Ảnh © GIZ

11 Quyết định đầu tư trong quản lý nước thích
ứng với biến đổi khí hậu được phê duyệt thông
qua cơ chế điều phối vùng đã thiết lập.
05 nghiên cứu khả thi được thực hiện, đề xuất
các Dự án đầu tư giảm thiểu 20% thiệt hại do
thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.
04 giải pháp công nghệ đổi mới trong quản lý
nước và chống xói lở giúp bảo vệ 400.000 héc-ta
đất canh tác tại khu vực nông thôn.
03 đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phân
bổ 16,5 triệu EUR/năm cho đầu tư cơ sở hạ tầng
thoát nước và chống ngập đô thị theo hướng bền
vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
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Lĩnh vực hoạt động
Thiết lập khung thể chế thúc đẩy điều
phối vùng để phát triển vùng ĐBSCL thích
ứng với biến đổi khí hậu

Thúc đẩy ứng dụng các giải pháp công nghệ
đổi mới trong phòng chống sạt lở, xói mòn
bờ biển, nhằm tăng cường năng lực chống
chịu khí hậu của cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái
nông thôn

Cải thiện công tác điều phối, lập quy
hoạch đầu tư cấp vùng phục vụ công tác
quản lý nước ở đô thị và nông thôn thích
ứng với biến đổi khí hậu và có chú trọng
bình đẳng giới

Triển khai các giải pháp hạ tầng thoát nước
và chống ngập đô thị theo hướng bền vững,
thích ứng với biến đổi khí hậu
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