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THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ

ÔNG ĐÀO ANH DŨNG
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố Cần Thơ

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐẾN 2030 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
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Cần Thơ là môt thành phố năng động nằm ở trung tâm của vùng Đồng bằng Sông Cửu 
Long bên bờ sông Hậu hiền hòa. Cần Thơ mang trong mình nét đẹp riêng với mạng lưới 
sông ngòi, các kênh rạch chẳng chịt nối tiếp nhau, hình thành nên nét văn hóa mang vẻ 
đẹp vùng sông nước đặc biệt, khó lẫn với bất kỳ nơi nào. Trải qua bao thăng trầm, biến 
cố của lịch sử hình thành và phát triển, ngày nay thành phố Cần Thơ đã trở thành đô thị 
loại I trực thuộc Trung ương và là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng 
Sông Cửu Long. 

Trong quá trình hình thành, phát triển và hội nhập, thành phố Cần Thơ đã, đang và sẽ 
phải đối mặt với các cú sốc và áp lực ở nhiều lĩnh vực như ngập úng, triều cường, nắng 
nóng cực đoan, hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, nghèo đói, thất 
nghiệp, thị trường và giá cả xuất khẩu không ổn định, các rào cản về pháp lý và kỹ thuật 
của thị trường xuất khẩu, suy thoái kinh tế toàn cầu, v.v. Các cú sốc và áp lực này có xu 
thế ngày càng gia tăng về tần suất, cường độ và khó dự báo hơn. Trong bối cảnh đó, 
việc xây dựng khả năng chống chịu cho người dân, chính quyền và các hệ thống của 
thành phố là hết sức quan trọng. 

Từ những ngày đầu khởi động Dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu” vào 
tháng 12/2016, thành phố đã quyết định lựa chọn quan điểm “làm việc cùng nhau để 
phát huy tối đa mọi nguồn lực” là nguyên tắc xuyên suốt của quá trình xây dựng Kế 
hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ. Sau nhiều nỗ lực, đến 
nay, Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ đến năm 2030 
đã được hoàn thành. Đây là kết quả của gần 2 năm làm việc và hợp tác đầy nỗ lực, trách 
nhiệm và tâm huyết của lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố, của các sở, ban, 
ngành, hội đoàn thể, của các chuyên gia từ các viện, trường trong khu vực, của đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật từ các sở ngành của thành phố, của các doanh nghiệp cũng như cộng 
đồng người dân thành phố. Mức độ hợp tác toàn diện giữa các bên thực sự là một điểm 
nhấn quan trọng và nổi bật của quá trình xây dựng Kế hoạch này. Qua đây, chúng tôi 
nhận ra rằng, không một tổ chức hay đối tác nào có thể giải quyết thay các vấn đề mà 
thành phố đang gặp phải. Thay vào đó, việc xây dựng và tăng cường khả năng chống 
chịu cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố. 

Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố đã xác định rõ những thách 
thức về sức khỏe - phúc lợi, kinh tế - xã hội, hạ tầng - môi trường và quản trị mà người 
dân, doanh nghiệp và chính quyền thành phố đã, đang và sẽ phải đối mặt cũng như 
những hành động cụ thể trước mắt và lâu dài mà thành phố phải triển khai nhằm xây 
dựng Cần Thơ thành một thành phố sông nước, xanh, bền vững, năng động và hội 
nhập, nơi người dân có cuộc sống sung túc và an toàn trước những cú sốc, áp lực và 
không ai bị bỏ lại phía sau. Để triển khai thành công Kế hoạch này, thành phố sẽ cần sự 
đồng lòng và hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, hội đoàn 
thể, doanh nghiệp và người dân địa phương. Chúng tôi cũng cần sự hợp tác sâu, rộng với 
các đối tác trong và ngoài nước và trân trọng sự hỗ trợ của quý vị dưới mọi hình thức. 

Tôi thật sự tự hào giới thiệu Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố 
Cần Thơ bởi Kế hoạch này đã cung cấp cách tiếp cận mới, cách suy nghĩ mới, những kiến 
thức mới để gắn kết người dân và chính quyền thành phố với mục tiêu chung vì thành 
phố Cần Thơ ngày càng mạnh mẽ hơn trước các cú sốc và áp lực của thế kỷ 21. Một lần 
nữa, xin khẳng định quan điểm “làm việc cùng nhau” là chìa khóa dẫn đến xây dựng và 
triển khai thành công Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố Cần 
Thơ. 

Với tư cách là người đại diện chính quyền thành phố, tôi kêu gọi mọi người dân Cần Thơ, 
các tổ chức, cá nhân, các đối tác trong và ngoài nước hãy tiếp tục hợp tác và làm việc 
chặt chẽ với chính quyền thành phố để công tác tăng cường khả năng chống chịu được 
duy trì và đẩy mạnh trong nhiều năm tới./.

Trân trọng.

 

ĐÀO ANH DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ



MICHAEL BERKOWITZ
Chủ tịch Chương trình 100 thành 
phố có khả năng chống chịu   

THÔNG ĐIỆP TỪ CHƯƠNG TRÌNH 100RC

Thay mặt cho Chương trình 100 Thành phố có Khả năng Chống chịu, tôi xin hân hạnh 
chúc mừng thành phố Cần Thơ nhân dịp công bố bản Kế hoạch tăng cường Khả năng 
chống chịu. Bản Kế hoạch này thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong cách làm việc của 
thành phố, với sự tham gia sâu rộng của nhiều bên liên quan, sự đánh giá tổng thể các 
phương diện, và sự hợp tác với các nhà lãnh đạo từ khu vực nhà nước, tư nhân và với 
cộng đồng. Kết quả này sẽ không thể có được nếu thiếu đi sự hỗ trợ tích cực của Ngài 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng, sự cống hiến không mệt mỏi 
của Chánh văn phòng Văn phòng Khả năng Chống chịu, PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung 
cùng nhóm cộng sự xuất sắc của ông. 

Cần Thơ là một đô thị đang phát triển nhanh chóng ở trung tâm của đồng bằng sông 
Cửu Long. Trong quá trình hoàn thành các mục tiêu phát triển, thành phố đang phải đối 
mặt với hàng loạt mối đe dọa, ví dụ như lũ lụt, nước biển dâng, ô nhiễm nguồn nước, 
sụt lún đất và đô thị hoá thiếu sự kiểm soát. Tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai của 
Cần Thơ là đưa thành phố trở thành một trung tâm cấp vùng và cấp quốc gia về phát 
triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thách thức của Cần Thơ là ở chỗ, làm thế nào 
thành phố có thể tận dụng nguồn nhân lực tài năng và lợi thế về địa lý và tài nguyên 
thiên nhiên của mình để xây dựng một nền kinh tế năng động có thể tạo cơ hội và thu 
nhập cho mọi cư dân đồng thời vẫn bảo vệ toàn vẹn được dòng sông đang chảy qua 
trái tim của thành phố.

Kế hoạch này đưa ra các hành động giúp hài hoà mục tiêu tăng trưởng bền vững cho 
tương lai với vấn đề bảo vệ môi trường. Thành phố đã bước đầu thực hiện thành công 
định hướng này. TS. Trung và văn phòng CRO đã áp dụng thí điểm phương pháp chiến 
thuật đô thị ở cấp cộng đồng để giải quyết vấn đề quản lý rác thải và nâng cao nhận 
thức cho người dân về tầm quan trọng của không gian xanh đô thị trong công tác quản 
lý rủi ro ngập lụt. Thành phố đã tham gia vào chương trình Động lực Xây dựng Khả 
năng chống chịu – một chương trình hợp tác với Trung tâm về các Thành phố và Cảnh 
quan có Khả năng Chống chịu của Đại học Columbia và Đại học Cần Thơ – nhằm xác 
định các nguyên tắc thiết kế đô thị áp dụng cho các đầu tư về cơ sở hạ tầng dựa vào 

thiên nhiên và cho các đề xuất ý tưởng thiết kế đô thị. Thành phố đã lựa chọn một công 
viên công cộng tại phường An Khánh để thử nghiệm tính hiệu quả của các khái niệm 
này trong công tác quản lý nước mưa, và đánh giá những lợi ích về kinh tế, xã hội và môi 
trường của giải pháp hạ tầng xanh đối với thành phố.

Kế hoạch này đã cho thấy, chỉ những nỗ lực mang tính tập thể mới giúp Cần Thơ trở 
thành một đô thị xanh, an bình, thịnh vượng, công bằng và đáng sống với mọi cư dân. 
Cùng với đó, các hành động đề ra trong Kế hoạch này sẽ có những tác động mang tính 
đột phá trong việc tăng cường khả năng chống chịu của thành phố và người dân nơi 
đây. Tuy nhiên, Kế hoạch này chỉ có thể được thực hiện thành công nếu có sự nỗ lực, 
đồng lòng của tập thể, sự cộng tác và điều phối chặt chẽ giữa các sở, ngành, các cấp 
lãnh đạo, các cơ quan tài trợ, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, và tất nhiên là những 
cư dân của thành phố. Tôi rất háo hức được thấy công việc này tiến triển tốt đẹp, và tin 
rằng thành phố Cần Thơ sẽ đóng vai trò tiên phong trong công tác tăng cường khả năng 
chống chịu cho khu vực đô thị không chỉ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn 
trên phạm vi cả nước và toàn thế giới.

Trân trọng.
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BĐKH Biến đổi khí hậu

CGT Chuỗi giá trị

CSHT Cơ sở hạ tầng

CSIRO Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung

CSXH Chính sách Xã hội

CT Công Thương

ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu Long

GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn

ISET Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Xã hội và Môi trường

KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư

KNCC Khả năng chống chịu

LĐTB&XH Lao động Thương binh và Xã hội

NAFOSTED Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

NHTG Ngân hàng Thế giới

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

OCOP Mỗi xã một sản phẩm

ODA Viện trợ Phát triển chính thức

QLNN Phòng Quản lý nhà nước

SECO Tổ chức hợp tác kinh tế liên bang Thụy Sỹ

TC Tài chính

TN&MT Tài nguyên và Môi trường

TP Thành phố

TT&TT Thông tin Truyền thông

TƯ Trung ương

UBND Ủy ban Nhân dân

Vp CRO Văn phòng dự án 100 thành phố có khả năng chống chịu

XD Xây dựng

THÀNH PHỐ CẦN THƠ & 
        KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU

Nguyễn Thơ © ISET-International, 2013

Vốn sống ở một vùng đất thấp, từ hàng trăm năm nay người dân Cần 
Thơ nói riêng và ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung thường xuyên 

phải chịu tác động của tình trạng ngập úng. Người dân và chính quyền nơi 
đây đã áp dụng thành công chiến lược sống chung với lũ để thích nghi cuộc 
sống và sinh kế của mình với những hình thái lũ theo mùa. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây tình trạng ngập úng có xu thế ngày càng phức tạp, cực 
đoan hơn và khó dự báo hơn dưới tác động của nhiều yếu tố như biến đổi 
khí hậu, sụt lún đất, và phát triển đô thị. Điều này tạo ra nhiều thách thức 
cho chiến lược sống chung với lũ. Bên cạnh đó, thành phố đang và sẽ phải 
đối mặt với nhiều thách thức như nắng nóng cực đoan, dịch bệnh, ô nhiễm 
môi trường, cạn kiệt nguồn nước, và suy thoái kinh tế. Những thách thức 
này có xu thế ngày càng nghiêm trọng, khó dự báo hơn và thường mang 
tính liên ngành, liên vùng và thậm chí là những vấn đề toàn cầu. Điều này 
đòi hỏi thành phố phải có định hướng và giải pháp mới mang tính hệ thống, 
tích hợp và có khả năng ứng phó với những thách thức ở cấp địa phương, 
cấp vùng và toàn cầu. Trong bối cảnh đó, khái niệm khả năng chống chịu 
(KNCC) được đánh giá là một cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ thành phố giải 
quyết những vấn đề nêu trên. Cách tiếp cận này đã và đang được áp dụng 
ở hàng trăm thành phố trên thế giới bao gồm cả những thành phố lớn như 
New York, Paris, Sydney, Rotterdam, Seoul. Đây cũng là một trong những lý 
do thành phố Cần Thơ quyết định tham gia chương trình 100 thành phố có 
khả năng chống chịu. 
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CÁCH TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG 
KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU

Kế hoạch tăng cường KNCC cho thành phố (Tp) 

Cần Thơ được xây dựng dựa trên Khung lý thuyết 

về KNCC của chương trình 100RC và dựa trên các 

nguyên tắc sau:

• Đảm bảo sự tham gia tích cực và chủ động 

của tất cả các bên liên quan bao gồm cả cơ 

quan nhà nước, khu vực tư nhân, cộng đồng 

địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể, các 

viện nghiên cứu và trường đại học.

• Các phân tích, đánh giá được thực hiện một 

cách toàn diện, hệ thống và liên ngành.

• Các đánh giá, phân tích tính không chỉ tính 

đến các hiểm họa thiên tai mà còn xem xét 

cả các cú sốc và áp lực về kinh tế, xã hội, môi 

trường khác. 

• Các phân tích, đánh giá tính tới cả điều kiện 

kinh tế, xã hội, môi trường của thành phố ở 

thời điểm hiện tại và trong tương lai. 

KHUNG KHẢ NĂNG CHỐNG 
CHỊU CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ
Theo Khung lý thuyết về KNCC, Khả năng chống 
chịu được hiểu là khả năng của các cá nhân, cộng 
đồng, tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống của một 
thành phố để tồn tại, thích ứng, và phát triển, trước 
tác động của những áp lực thường xuyên và cú sốc. 
KNCC giúp các thành phố chuẩn bị một cách hiệu 
quả trước những mối đe dọa được dự báo trước và 
những tình huống xảy ra bất ngờ. 

KNCC của một hệ thống, cá nhân hay cộng 
đồng được thể hiện qua 7 đặc tính bao gồm: 
Khả năng học hỏi (reflectiveness), Khả năng ứng 
biến (resourcefulness), Sự mạnh mẽ và dẻo dai 
(robustness), khả năng dự phòng (redundancy), 
tính linh hoạt (flexibility), tính bao trùm (inclusive) 
và tích hợp (integrated) (xem phụ lục 1).

Khung KNCC là cơ sở để đánh giá, phân tích các vấn 
đề và hệ thống phức tạp của các thành phố và xác 
định các yếu tố góp phần tạo nên KNCC cho các 
thành phố. Việc phân tích, xem xét các yếu tố này 
giúp thành phố xác định những điểm mạnh cũng 
như những lĩnh vực yếu kém nhất, những vấn đề 
nổi cộm nhất để từ đó thiết kế các hành động và 
chương trình phù hợp nhằm tăng cường KNCC.

Khung KNCC được xây dựng dựa trên bốn lĩnh vực 
cơ bản của KNCC (Xem trang bên) 

1

2 3

4

1. Chiến lược, chính sách và cơ chế phối hợp  
Sự lãnh đạo hiệu quả, sự trao quyền cho các bên 
liên quan, và lập kế hoạch mang tính lồng ghép.1

2. Hạ tầng và Môi trường
Các cơ sở hạ tầng nhân tạo và tự nhiên cung cấp 

các dịch vụ thiết yếu và bảo vệ các cư dân ở đô thị.2
3. Kinh tế và Xã hội

Các hệ thống xã hội và tài chính giúp người dân 
ở đô thị sinh sống trong hoà bình và có sự đồng 

thuận trong hành động.
3

4. Sức khỏe và Phúc lợi
Sức khoẻ và phúc lợi của tất cả mọi người dân sinh 

sống và làm việc trong thành phố.4

Ngô Thanh © ISET-International, 2016
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Hình 1.
KHUNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CHO ĐÔ THỊ*

Mỗi lĩnh vực này bao gồm ba yếu tố phản ánh các 
hành động mà thành phố có thể thực hiện nhằm 
tăng cường khả năng chống chịu. Mỗi yếu tố lại 
được cụ thể hóa bằng các mục tiêu cụ thể (hình 1). 

Bên cạnh Khung KNCC, Cần Thơ cũng đã sử dụng 
các công cụ do chương trình 100RC xây dựng (như 
công cụ Thống kê hành động xây dựng KNCC, công 

cụ đánh giá nhận thức) và các công cụ khác (như 
phân tích ảnh vệ tinh để xác định sự thay đổi về 
không gian cây xanh và mặt nước, công cụ VENSIM 
để tính toán đóng góp của giải pháp hạ tầng xanh 
trong việc tăng khả năng trữ và thấm nước mưa, 
phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, v.v.). 

*Theo Khung Khả năng chống chịu cho đô thị của chương trình 100RC

Quá trình xây dựng Kế hoạch tăng cường KNCC cho 
thành phố Cần Thơ bao gồm hai giai đoạn (xem 
Hình 2). Trong giai đoạn đầu tiên, thành phố tập 
trung thu thập dữ liệu, thực hiện đánh giá tổng thể 
về khả năng chống chịu, huy động sự tham gia của 
cộng đồng và các bên liên quan, phân tích về tình 
trạng vận hành hiện tại của các hệ thống đô thị, 

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TĂNG 
CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU

GIAI ĐOẠN I GIAI ĐOẠN II

SỰ THAM GIA VÀ HỖ TRỢ CỦA CÁC BÊN

TH
Ể CH

Ế H
Ó

A
 VÀ

 TRIỂN
 K

H
A

I

HÌNH THÀNH 
ĐỘI NGŨ 

Văn phòng 
CRO
Ban cố vấn
Tổ công tác

ĐÁNH GIÁ KNCC 

• Xác định cú sốc 
và áp lực

• Đánh giá nhận 
thức và phân 
tích hành động 
KNCC

• Phân tích bối 
cảnh thành phố

Xác 
định lĩnh 
vực trọng 

tâm

Kế hoạch  
tăng cường 

KNCC

• Phân tích các 
lĩnh vực trọng 
tâm

• Xác định tầm 
nhìn, mục 
đích và hành 
động tăng 
cường KNCC

Hình 2.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VỀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU 

xác định các lĩnh vực trọng tâm. Giai đoạn I cũng là 
cơ hội để đánh giá,  tổng hợp, và bước đầu gắn kết 
các nỗ lực hiện tại của thành phố với Kế hoạch tăng 
cường KNCC. 
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Dựa trên những kết quả của giai đoạn I, trong giai đoạn II, thành phố đã tiến hành 
nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề trọng tâm để làm cơ sở xác định và thiết kế các 
giải pháp tăng cường KNCC của thành phố. Các vấn đề trọng tâm được phân tích trong 
giai đoạn II bao gồm:

Tăng cường hiệu quả cơ chế điều 
phối liên ngành gắn với 3 lĩnh 

vực trọng tâm còn lại nhằm tăng 
cường KNCC cho thành phố.

Tăng cường KNCC cho thành phố 
Cần Thơ đối với ngập lụt thông 

qua các giải pháp hạ tầng xanh.

Nâng cao đời sống người dân 
và giá trị nền kinh tế thành phố 
thông qua việc hình thành và cải 
thiện sự hiệu quả của chuỗi giá 
trị (CGT) gắn với các sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực.

Tăng cường khả năng chống chịu 
cho các nhóm yếu thế và dễ bị 
tổn thương thông qua hỗ trợ cải 
thiện sinh kế và điều kiện sống.

Trong giai đoạn II của dự án, thành phố đã mở 
rộng các nhóm công tác và huy động các đối tác 
và nguồn lực mới để hỗ trợ giải đáp những câu hỏi 
quan trọng và áp dụng cách tư duy hệ thống nhằm 
giải quyết các thách thức của thành phố về KNCC. 
Một trong những kết quả quan trọng của giai đoạn 
II là danh mục các sáng kiến và hành động ưu tiên 
cần triển khai thực hiện. 

Các kết quả của giai đoạn I và II là cơ sở quan trọng 
để xây dựng Kế hoạch tăng cường KNCC cho thành 
phố Cần Thơ. Kế hoạch này không phải là một tài 
liệu cố định mà cần được cập nhật định kỳ tùy theo 

những thay đổi của thành phố trong tương lai cũng 
như dựa trên những kết quả đạt được từ quá trình 
triển khai Kế hoạch. 

Sự tham gia tích cực của các bên liên quan ở địa 
phương bao gồm cả cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp, cộng đồng, các hội, đoàn thể, các viện, 
trường xuyên suốt các hoạt động là một điểm nhấn 
của quá trình xây dựng kế hoạch tăng cường KNCC 
cho thành phố Cần Thơ. Cụ thể là, công tác xây 
dựng Kế hoạch đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của 
tổ công tác liên ngành với thành viên đến từ các 
sở, ban, ngành của thành phố. Tổ công tác này hoạt 

HỌP THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN
Vũ Cảnh Toàn © ISET-International. 2017
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Hình 3.
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC BÊN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG KNCC 

động dưới sự chỉ đạo của ban cố vấn bao gồm 38 
thành viên là lãnh đạo các cơ quan ban ngành của 
thành phố. Trong giai đoạn II, tổ công tác này được 
chia thành các nhóm công tác chuyên sâu gắn với 
từng lĩnh vực trọng tâm của dự án (xem hình 3). 
Thành viên của tổ công tác đã tham gia xuyên suốt 
trong toàn bộ quá trình xây dựng Kế hoạch. Bên 
cạnh đó, thành phố cũng mời các chuyên gia địa 
phương hỗ trợ triển khai các nghiên cứu chuyên 
sâu. Ngoài thành viên của tổ công tác, Văn phòng 
dự án 100 thành phố có khả năng chống chịu (CRO) 
Cần Thơ và ISET đã tích cực huy động sự tham gia 
và lấy ý kiến tham vấn của các bên liên quan khác 
của thành phố như các sở ban ngành, các hội đoàn 
thể, các quận, huyện, phường xã và cộng đồng dân 
cư liên quan, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, và 

một số doanh nghiệp. Cụ thể, chương trình 100RC 
ở Cần Thơ đã tổ chức 55 cuộc họp tham vấn, thảo 
luận nhóm, phỏng vấn sâu với gần 700 lượt người.

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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CẦN THƠ

TỔNG QUAN 
VỀ THÀNH PHỐ 
CẦN THƠ
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1739 Xuất hiện trên dư đồ Việt Nam với tên gọi Trấn Giang

Pháp sáp nhập huyện Phong Phú (Trấn Giang – Cần Thơ) 
với Bãi Sào (Sóc Trăng) đặt thành một quận

1868

1876 Hạt Cần Thơ với thủ phủ là Cần Thơ được thành lập

Tỉnh Cần Thơ được đổi tên thành tỉnh Phong Dinh 1956

Sát nhập thêm huyện Thốt Nốt (tỉnh Long Xuyên)1962

1972 Trở thành thành phố trực thuộc khu Tây Nam Bộ

1975 Cần Thơ và Sóc Trăng được sát nhập để lập thành tỉnh mới lấy tên là Hậu Giang

1991 Tách tỉnh Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng

2003 Tỉnh Cần Thơ được tách thành tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

2009 Cần Thơ được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương

Hình 4.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CẦN THƠ

CẦN THƠ

Vùng đất Cần Thơ xuất hiện trong quá trình hình thành vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL). Đến thế kỷ thứ XVIII (năm 1739) vùng đất này chính thức có mặt trên 
dư đồ Việt Nam với tên gọi Trấn Giang. Sau nhiều thay đổi về địa giới hành chính và 
tên gọi (xem hình 4), thành phố Cần Thơ như ngày nay chính thức được thành lập. Cần 
Thơ được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương (TƯ) vào năm 2009. 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Diện tích tự nhiên: 1.401 km2   

Dân số năm 2018: 1.283,161 triệu người 

Mật độ dân số trung bình: 877 người/km2 

Mật độ dân số cao nhất: 9.024 người/km2 
ở quận Ninh Kiều

*Nguồn: Cần Thơ-CTK 2017; UBND-CầnThơ 2018

Lượng mưa trung bình năm: ~ 1700 mm 

Nhiệt độ trung bình năm: khoảng 27oC,  

tăng 0.7oC trong 40 năm qua 

Nhiệt độ thấp nhất tăng khoảng 1,5oC 
trong 40 năm qua 

*Nguồn: UBND-CầnThơ 2014b

Ngô Thanh © ISET-International, 2014
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ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, 
XÃ HỘI
Thành phố Cần Thơ nằm ở Đồng bằng sông Cửu 
Long và là một thành phố sông nước được bao bọc 
bởi  mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc với 
tổng chiều dài khoảng 3405 km tương đương với 
khoảng 2km trên một km2 (UBND-Cần Thơ 2010). 
Hệ thống sông, kênh, rạch này có vai trò quan 
trọng đối với đời sống người dân và các hoạt động 
kinh tế của thành phố. Thành phố có địa hình thấp 
với phần lớn diện tích có cao độ mặt đất nằm trong 
khoảng từ 0.8 đến 1.0 mét so với mực nước biển1.

Thành phố có 9 đơn vị hành chính với 5 quận nội 
thành và 4 huyện ngoại thành (xem hình 6). Tuy 
nhiên, khu vực có tốc độ phát triển đô thị và mật 
đố dân số cao nhất là 3 quận trung tâm Ninh Kiều, 
Bình Thủy và Cái Răng. 

1 Tính theo cao độ tại trạm Hòn Dấu. Thông tin dựa theo bản 
đồ cao độ số do Viện khoa học thủy lợi Miền nam xây dựng 
SIWRR (2009).

Số ngày > 35oC

Linear (số ngày >35oC)

Năm

Hình 5.
SỰ THAY ĐỔI SỐ NGÀY NÓNG TRÊN 35OC GIAI ĐOẠN 1975-2015*

Khí hậu hàng năm ở Cần Thơ được chia thành 2 
mùa. Mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 với 
lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng 10. Mùa 
khô bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào cuối tháng 
4 năm sau trong đó tháng 2 là tháng có lượng mưa 
thấp nhất. Tuy nhiên, sự phân chia  giữa các mùa 
này đang trở nên không còn rõ rệt và khó dự đoán 
hơn do những dịch chuyển về hình thái khí hậu. 
Nhiều trận mưa lớn trái mùa đã xảy ra vào giữa mùa 
khô trong những năm qua, ví dụ như các trận mưa 
lớn vào tháng 2 năm 2010 và năm 2017.

Cần Thơ được xem là trung tâm và động lực kinh tế 
cho toàn vùng. Trong những năm qua, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế luôn đạt mức cao hơn trung bình cả 
nước. Cơ cấu nền kinh tế thành phố năm 2018 tập 
trung chủ yếu vào ngành dịch vụ (59%), tiếp đến là 
công nghiệp và xây dựng (33%) và nông-lâm-thủy 
sản (8%). Ngành công nghiệp (đặc biệt là lĩnh vực 
chế biến nông sản) và nông nghiệp công nghệ cao, 
quy mô lớn vẫn đang duy trì đà tăng trưởng. Tỷ 
trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp dự kiến vào 
năm 2030 là 98% (GoV 2013a). 

*Nguồn: CCCO-Cần Thơ 2016

*Nguồn: Bản đồ tổng thể Google Earth và; 
 Bản đồ theo Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2030

*Nguồn: UBND-Cần Thơ 2018

Hình 6.
VỊ TRÍ VÀ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ*

Hình 7.
TỶ TRỌNG CÁC KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2018*

NÔNG-LÂM-THUỶ SẢN

CÔNG 
NGHIỆP VÀ 
XÂY DỰNGDỊCH VỤ

59.61% 32.7%

8.14%

GDP năm 2015 tương đương 

16,01% GDP của toàn vùng ĐBSCL

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

tăng bình quân là 7,25%/năm 

giai đoạn 2011-2017 (UBND-Cần Thơ 
2017)

GRDP năm 2018 tăng 7,505% so 
với năm 2017

GRDP bình quân đầu người đạt 

80,48 triệu đồng (UBND-Cần 

Thơ 2018).
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Thành phố Cần Thơ có hệ thống cơ sở hạ tầng 
đồng bộ và hiện đại nhất khu vực đồng bằng Sông 
Cửu Long. Một số công trình tiêu biểu có thể kể 
đến là: cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cảng 
biển Cái Cui có thể tiếp nhận tàu 20.000 DWT, và 
Trung tâm điện lực Ô Môn với công suất 2.800 MW. 

Thành phố cũng là trung tâm về đào tạo và nghiên 
cứu của vùng ĐBSCL với hệ thống nhiều trường Đại 
học có uy tín như Trường Đại học Cần Thơ, Trường 
Đại học Y Dược, các Trung tâm công nghệ phần 

mềm, các viện nghiên cứu (Viện Nghiên cứu Lúa 
đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Phát 
triển ĐBSCL, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu).

© Phạm Anh Khoa

Lê Thị Nguyệt Linh © Sở VHTTDL Cần Thơ
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CẦN THƠ 
TRONG TƯƠNG LAI

Cần Thơ trong tương lai sẽ được định hình bởi một số chiến lược, quy hoạch 
lớn bao gồm:

Quy hoạch chung của thành phố Cần 
Thơ đến 2030 tầm nhìn 2050.

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 
đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030.

Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát 
triển bền vững vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với BĐKH.

Quy hoạch vùng ĐBSCL và quy hoạch 
tổng thể thành phố Cần Thơ sẽ được 
xây dựng theo luật quy hoạch mới 
được phê duyệt năm 2017

Nguyễn Thơ © ISET-International
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Theo các quy hoạch hiện tại, trong tương 
lai, Cần Thơ được định hướng phát triển 
thành một đô thị văn minh với hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại có tầm ảnh hưởng trong vùng 
Đông Nam Á và là đô thị trung tâm động lực 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành 
phố phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, 
giao thương và phân phối hàng hóa, nông 
nghiệp đô thị sinh thái, công nghệ cao. Về 
quy hoạch không gian, thành phố sẽ được 
phát triển theo hướng toàn diện, cân bằng, 
bền vững, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, 
và phát huy bản sắc đô thị sông nước, sinh 
thái đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Trong việc mở rộng đô thị, thành phố 
đề cao quan điểm tận dụng triệt để địa hình 
tự nhiên, giữ lại sông rạch hiện hữu đồng 
thời tăng cường tạo hồ, kênh, rạch để đảm 
bảo thoát nước, tăng cường cảnh quan cho 
đô thị. Những định hướng này phản ánh rõ 
nét tinh thần của Nghị quyết 120 của Chính 
phủ Việt Nam. Liên quan đến các chỉ số kinh 
tế - xã hội cho tương lai, thông tin trong 
hộp 1 thể hiện một số mục tiêu phát triển 
chính thức của thành phố Cần Thơ đến 2030. 
Các mục tiêu này là cơ sở cho công tác quy 
hoạch ngành và đầu tư công.

HỘP 1. MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN  CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG TƯƠNG LAI (GOV 2013B)

DÂN SỐ: đến năm 2030: khoảng 1,9 triệu đến 2,0 triệu người, trong đó dân số đô thị 
khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu người.

Tỷ lệ ĐÔ THỊ HÓA khoảng 75% đến 80%.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân ở mức 10,5%/năm giai đoạn 2021 - 2030.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 14.200 USD.

Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch tập trung đến năm 2020 đạt 80-85%.

Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đến năm 2020 đạt 100%.

Tỷ lệ nước thải được xử lý đến năm 2020 đạt 70 - 80%.

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐIỂN HÌNH: nghiên cứu quy hoạch sân bay quốc tế của vùng sau năm 
2030 tại huyện Cờ Đỏ; tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ và Cần Thơ - Châu 
Đốc; cảng biển quốc tế Cái Cui; Xây dựng mới và mở rộng 16 nhà máy cấp nước với tổng công 
suất đến 2030 là khoảng 427.500 m3/ngày và 01 nhà máy nước cấp vùng (Sông Hậu 1) công 
suất 500.000 m3/ngày. 

(Những số liệu trên được lấy từ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050. Đây là những mục tiêu dự kiến mà thành phố đặt ra. Tuy nhiên, con số thực tế trong 
tương lai có thể khác với những mục tiêu này).

Nguyễn Thơ © ISET-International
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CÁC THÁCH THỨC 
VỀ KHẢ NĂNG 
CHỐNG CHỊU  

Ngô Thanh © ISET-International, 2014
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NHỮNG CÚ SỐC 
& ÁP LỰC

Kết quả giai đoạn I và II của chương trình 100RC 
cho thấy, Cần Thơ đã và đang chịu tác động của rất 
nhiều cú sốc và áp lực (xem hình 9 và 10) trong đó 
các cú sốc và áp lực cần phải đặc biệt lưu ý là: Ngập 
lụt, xói lở bờ sông, ô nhiễm môi trường, nghèo đói, 
thất nghiệp, thị trường và giá cả sản phẩm xuất 
khẩu không ổn định, các rào cản pháp lý và kỹ 
thuật của thị trường quốc tế, hạ tầng xuống cấp. 

CÚ 
SỐC

NGẬP LỤT
Là cú sốc nguy hiểm, đang diễn ra và có xu thế 
ngày càng nghiêm trọng do tác động đồng thời 
của mưa lớn cực đoan, triều cường, lũ trên sông, 
ảnh hưởng của các đập thủy điện ở thượng nguồn 
sông Mekong, sụt lún đất, biến đổi khí hậu, v.v.

TRIỀU CƯỜNG
Đang diễn ra và có xu thế ngày càng nghiêm trọng

MƯA LỚN CỰC ĐOAN
Đang diễn ra và có xu thế gia tăng về cường 
độ và khó dự báo do tác động của Biến đổi khí 
hậu. Lượng mưa 1 ngày lớn nhất trung bình khu 
vực Nam Bộ, vào giữa thế kỷ là có thể tăng từ 
10% đến 70% (ứng với cả kịch bản RCP4.5 và 
RCP8.5) (MONRE 2016).

SẠT LỞ
Đang diễn ra và có thể nghiêm trọng hơn 
trong tương lai.

BÃO
Hiện nay chưa xảy ra nhưng có thể xảy ra 
trong tương lai. Theo số liệu thống kê, các trận 
bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế dịch chuyển 
nhiều hơn về phía nam (MONRE 2016). SỰ CỐ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Hiện nay đang diễn ra và có xu thế ngày càng 
nghiêm trọng do gia tăng phát triển đô thị, 
công nghiệp, thiếu nước.

SỰ CỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG
Hiện nay chưa có các sự cố lớn nhưng có thể nguy 
hiểm hơn trong tương lai nếu không có các biện 
pháp dự phòng cho các tình huống cực đoan. 

NẮNG NÓNG CỰC ĐOAN
Đã xảy ra và có xu thế gia tăng về cường độ và 
số lần xuất hiện. Số ngày có nhiệt độ trung bình 
hơn 35oC vào giữa thế kỷ 21 có thể tăng thêm 
khoảng 20 ngày ở khu vực Nam Bộ ứng với kịch 
bản RCP4.5 (MONRE 2016).

XÂM NHẬP MẶN
Đã từng diễn ra nhưng với mức độ và tần suất 
thấp. Có thể gia tăng trong tương lai do tác 
động của nước biển dâng và thiếu nước.

Hình 9.
CÁC CÚ SỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN TP CẦN THƠ

Các cú sốc và áp lực này có xu hướng ngày càng 
phức tạp, nguy hiểm và khó dự báo. 

Trong tương lai, các thách thức gắn với ngập lụt, 
ô nhiễm môi trường, nắng nóng cực đoan, thiếu 
nước, dịch bệnh (trên người và trên cây trồng, vật 
nuôi), sụt lún đất, thiếu không gian xanh công cộng 
và mặt nước, hoạt động khai thác và sử dụng nước 
ở khu vực thượng nguồn và những biến động của 
nền kinh tế toàn cầu cũng như trong khu vực được 

SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Đang diễn ra và có thể nghiêm trọng hơn trong 
tương lai do dân số gia tăng, phát triển đô thị, 
công nghiệp, thiếu nước.

SỤT LÚN ĐẤT
Đã xảy ra và có thể nghiêm trọng hơn trong tương 
lai do tác động của các yếu tố như khai thác nước 
ngầm và đô thị hóa, v.v. Tuy nhiên, hiện thành 
phố chưa có số liệu chính thống về vấn đề này.

SUY THOÁI KINH TẾ
Đã từng xảy ra và có thể nghiêm trọng hơn 
trong tương lai do nền kinh tế của thành phố 
ngày càng hội nhập và phụ thuộc vào các thị 
trường bên ngoài

HẠ TẦNG XUỐNG CẤP
Đã từng diễn ra nhưng thành phố đang có 
nhiều chương trình, dự án cải thiện hạ tầng 
đô thị.

GIẢM DIỆN TÍCH MẢNG XANH VÀ MẶT 
NƯỚC
Đã và đang diễn ra và có xu thế ngày càng nghiêm 
trọng do gia tăng phát triển đô thị. 

DI CƯ, NHẬP CƯ
Đã và đang diễn ra và xu thế ngày càng lớn do Cần 
Thơ là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. 

THẤT NGHIỆP
Đang diễn ra và có thể gia tăng trong tương lai.

THIẾU NƯỚC
Hiện nay chưa nghiêm trọng nhưng có thể là 
vấn đề lớn trong tương lai do tác động của Biến 
đổi khí hậu, quản lý nước ở thượng nguồn, xâm 
nhập mặn, v.v.

THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ SẢN PHẨM 
XUẤT KHẨU KHÔNG ỔN ĐỊNH
Đang diễn ra và có thể nghiêm trọng hơn trong 
tương lai. Tuy nhiên, thành phố đã và đang có 
những nỗ lực nhằm cải thiện khả năng ứng phó 
với vấn đề này.

TỘI PHẠM VÀ BẠO LỰC GIA TĂNG
Đã và đang diễn ra nhưng tình hình không 
nghiêm trọng và thành phố đã có nhiều nỗ lực 
nhằm cải thiện tình hình.

RÀO CẢN PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT 
CỦA THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
Đang diễn ra và có thể nghiêm trọng hơn trong 
tương lai. Tuy nhiên, thành phố đã và đang có 
những nỗ lực nhằm cải thiện khả năng ứng phó 
với vấn đề này.

NGHÈO ĐÓI
Đang diễn ra nhưng có xu thế được cải thiện nhờ 
vào các chính sách hỗ trợ của thành phố. 

xem là những cú sốc và áp lực nguy hiểm đối với 
Cần Thơ. Ngoài ra, các vấn đề như thiếu nước, xâm 
nhập mặn, bão1

2 hiện nay chưa gây ra nhiều thiệt 
hại lớn cho thành phố. Tuy nhiên, trong tương lai 
cường độ và tần suất của những thách thức này có 
thể gia tăng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
Cần Thơ. 

2 Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bão có xu 
thế dịch chuyển về phía nam (MONRE, 2016).

ÁP 
LỰC

Hình 10.
CÁC ÁP LỰC TÁC ĐỘNG ĐẾN TP CẦN THƠ
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Hình 11.
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐẬP THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG MEKONG ĐẾN 
CẦN THƠ*

*Nguồn bản đồ hệ thống đập trên sông Mekong: Đập thủy 
điện đang giết dòng Mekong; http://news.zing.vn/dap-thuy-
dien-dang-giet-dong-mekong-post634722.html

Với hàng loạt đập thủy điện đã, đang và sẽ được 
xây dựng ở thượng nguồn sông Mekong (tính đến 
2014) (UBND-CầnThơ 2014a), tình trạng hạn hán, 
thiếu nước (vào mùa khô) và ngập lụt (vào mùa 
mưa) ở Cần Thơ sẽ trở nên nhạy cảm hơn do tác 
động của việc quản lý, vận hành hồ, đập ở thượng 
nguồn mà Việt Nam không có khả năng kiểm soát. 
Việc vận hành các đập thủy điện cũng làm giảm 
lượng phù sa vốn quan trọng cho ngành nông 
nghiệp, tác động đến nguồn thủy sản tự nhiên, 
tăng ô nhiễm môi trường nước và xâm nhập mặn.

HỘP 2.  DIỄN BIẾN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NGẬP LỤT ĐẾN CẦN THƠ 

Trận mưa lớn ngày 5/10/2009 gây ngập nghiêm trọng cho Thành phố. Độ sâu ngập tại một số 
tuyến đường như Mậu Thân, Lý Thường Kiệt lên tới 1 m.

Năm 2011, có 22 điểm ngập do mưa và 56 điểm ngập do triều cường (đỉnh triều 2,15m) và 43 
điểm ngập khi mưa lớn kết hợp với triều cường (mưa 80mm-triều 1,87m) ở Quận Ninh Kiều.

Đỉnh triều lịch sử (từ 2,20 – 2,25m) tháng 10-2018 đã gây ngập cho 62/63 tuyến đường ở Quận 
Ninh Kiều trong đó nhiều tuyến đường bị ngập sâu tới 0,6m. Trong khu vực nội đô có 107 điểm 
ngập với độ sâu so với mặt đường là 0,1 - 0,65m và thời gian ngập là 2 - 4 tiếng; 

(Nguồn thông tin: theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ và Kế hoạch hành động ứng 
phó với BĐKH Tp Cần Thơ giai đoạn 2015-2030)

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG CHỐNG 
CHỊU CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trong thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện tốt 
nhiều mục tiêu về khả năng chống chịu. Ví dụ như, trong lĩnh vực an 
sinh sức khỏe, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 1,53% vào cuối năm 
2018. Tỷ lệ tiếp cận việc làm và tiếp cận các dịch vụ cơ bản như điện, 
nước, giáo dục, y tế cũng không ngừng được cải thiện. Thành phố đã 
hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo về nhà ở, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền 
điện và thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề, hỗ trợ chuyển đổi sinh 
kế cho các hộ có điều kiện khó khăn để giúp họ tìm kiếm việc làm.

Về cơ sở hạ tầng, trong 15 năm qua (2004 - 2018), thành phố Cần Thơ 
đã triển khai hàng loạt dự án, công trình góp phần cải thiện chất lượng 
hệ thống hạ tầng của thành phố. Một số dự án lớn có thể kể đến là 
dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL và dự án Phát triển thành phố Cần 
Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Các dự án này đã và 
đang xây mới, nâng cấp và mở rộng hàng trăm con hẻm, tuyến đường, 
cầu giao thông, các trường học ở trung tâm thành phố và cải tạo các 
con rạch lớn như Tham Tướng, Cái Khế, rạch Chùa, và hồ Bún Xáng. 
Bên cạnh đó, thành phố cũng đã và đang triển khai hàng loạt các dự 
án nhằm cải thiện chất lượng môi trường như xây dựng nhà máy xử 
lý rác thải kết hợp phát điện và nhà máy thoát nước và xử lý nước thải 
đặt tại quận Cái Răng.

Về kinh tế-xã hội, Cần Thơ là địa phương có nền kinh tế phát triển ổn 
định và mạnh nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong 5 năm 
trước năm 2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo tổng sản phẩm 
trên địa bàn GRDP) của thành phố đạt mức tăng bình quân là 7,25%/
năm (UBND-CầnThơ 2017).

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, thành phố vẫn có nhiều hạn 
chế và gặp nhiều thách thức trong quá trình tăng cường KNCC. Những 
hạn chế, thách thức này được tóm lược dưới đây theo 4 lĩnh vực của 
khung KNCC. 

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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1

Dưới góc nhìn về KNCC, lĩnh vực lãnh đạo và chính sách của thành phố 

vẫn còn một số hạn chế về: công tác lập quy hoạch, kế hoạch mang 

tính tích hợp, liên ngành; hiệu quả thực thi chính sách, quy hoạch, kế 

hoạch; năng lực cần thiết hỗ trợ công tác xây dựng chính sách, quy 

hoạch mang tính tích hợp; sự tham gia của các bên liên quan.

HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC 

CÔNG TÁC XÂY 

DỰNG CHIẾN LƯỢC, 

CHÍNH SÁCH, QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH

NĂNG LỰC HỖ TRỢ 

RA QUYẾT ĐỊNH VÀ 

QUY HOẠCH

SỰ THAM GIA VÀ 

SỰ PHỐI HỢP GIỮA 

CÁC BÊN

• Chủ yếu được thực hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống. 

• Công tác quy hoạch chủ yếu dựa vào các chỉ tiêu mà chưa thực sự dựa trên 
đánh giá về nhu cầu thực tế, nguồn lực và về tác động của các cú sốc và áp 
lực ở quy mô vùng và toàn cầu.

• Các quy hoạch mang tính đơn ngành, thiếu tích hợp và gắn kết dẫn đến 
chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn với nhau. 

• Hiệu quả triển khai các chính sách, quy hoạch, kế hoạch còn nhiều hạn chế. 

• Thiếu cơ chế, bộ máy điều phối liên ngành mang tính tích hợp. Chưa có đơn 
vị nhà nước phụ trách về vấn đề KNCC.

• Năng lực dự báo còn nhiều hạn chế.

• Năng lực đánh giá tác động của quy hoạch ngành này, khu vực này đến 
ngành khác hoặc đến các khu vực khác còn hạn chế. Theo một số chuyên gia, 
quy hoạch đô thị và sử dụng đất hiện tại có thể làm tăng độ sâu ngập và diện 
tích ngập của Cần Thơ tới 18%. 

• Năng lực và nhận thức của các ban ngành và người dân về khả năng chống 
chịu với các sự kiện cực đoan, bất thường còn hạn chế.

• Sự tham gia của người dân và các sở, ban, ngành chưa đi vào thực chất. Cộng 
đồng thường được thông báo về các quyết định nhưng ít khi được tham vấn. 

• Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành còn nhiều hạn chế. Thành phố chưa có 
cơ chế điều phối việc xây dựng, triển khai quy hoạch mang tính liên ngành.

Theo quy định, các hộ tái định cư do các dự án phát triển đô thị được hưởng các hỗ trợ về 

đào tạo nghề và chuyển đổi sinh kế. Tuy nhiên, Sở LĐTB&XH chưa có vai trò nổi bật mặc dù 

đây là cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Phòng LĐTB&XH quận Ninh Kiều và Trung 

tâm dịch vụ việc làm Thành phố cho biết họ chưa từng hợp tác một cách bài bản với một 

dự án phát triển hạ tầng đô thị nào của Thành phố trong việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ bị ảnh hưởng.

Quản lý ngập lụt đô thị cần phải được thực hiện dựa vào cách tiếp cận liên ngành do nó 

chịu tác động của nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn đang được quản lý 

một cách độc lập bởi các cơ quan khác nhau như Sở NN&PTNT, Sở TN&MT và Sở Xây dựng.

HỘP 3.  VÍ DỤ VỀ NHỮNG HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAM GIA VÀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA 
CÁC BÊN

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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Dưới góc nhìn về KNCC, các hạn chế và thách thức chính về hạ tầng và 

môi trường của Tp Cần Thơ liên quan đến các vấn đề về: khả năng ứng 

phó với các sự kiện cực đoan; cơ sở dữ liệu; suy giảm tỷ lệ mảng xanh và 

không gian mặt nước; tác động ngày càng lớn của ngập lụt; hệ thống 

giao thông còn thiếu sự kết nối, giao thông công cộng có chất lượng 

thấp; công tác quản lý rác thải và nước thải; an toàn nguồn nước; và 

năng lượng. 

HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC 

• Chưa tính tới các sự kiện cực đoan và các tình huống bất thường trong thiết kế 
và xây dựng hệ thống hạ tầng đô thô thị.

• Chủ yếu dựa vào các giải pháp hạ tầng cứng thiếu tính linh hoạt và dự phòng.

• Lượng rác thải rắn sinh hoạt của thành phố là khoảng 930 tấn/ngày (Năm 2016) 
và dự kiến là 2000 tấn/ngày vào năm 2030 (VIAP-SIUP 2013). Tuy nhiên, năng lực 
xử lý rác thải và nước thải của thành phố còn nhiều hạn chế mặc dù thành phố 
đã có nhiều nỗ lực.

• Công tác quản lý và giám sát các hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường còn 
hạn chế.

• Tình trạng người dân xả rác thải, nước thải trực tiếp ra đường và đặc biệt là ra 
các ao, hồ, kênh, rạch còn phổ biến. 

ỨNG PHÓ VỚI CÁC 
SỰ KIỆN CỰC ĐOAN

• Thiếu cơ sở dữ liệu không gian đồng bộ. Dữ liệu thiếu thống nhất về định dạng, 
bố cục, tham chiếu địa lý và thiếu sự kết nối. Đa phần các dữ liệu không gian tồn 
tại dưới định dạng AutoCad nên khó tổng hợp và phân tích. Các thông tin, dữ 
liệu chủ yếu được quản lý theo ngành.

• Thiếu hệ thống quản lý tổng hợp về CSDL cũng như thiếu cơ chế chia sẻ thông tin.

• Công tác vận hành, bảo trì các công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát 
nước còn nhiều hạn chế.

CÔNG TÁC QUẢN 
LÝ

RÁC THẢI VÀ 
NƯỚC THẢI GIA 
TĂNG

• Từ năm 1990 đến năm 2018, diện tích không gian xanh tại thành phố Cần Thơ 
giảm khoảng 22845,5 ha.

• Chiều dài mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch có nhiều biến động trong vòng 20 
năm qua, đặc biệt là ở vùng nội đô (quận Ninh Kiều giảm hơn 94 km, quận Cái 
Răng giảm gần 116 km).

• Hai yếu tố này làm giảm khả năng trữ nước và thoát nước tự nhiên.

SUY GIẢM DIỆN 
TÍCH MẢNG XANH 
VÀ MẶT NƯỚC DO 
ĐÔ THỊ HÓA

• Nguồn nước trong tương lai ở Cần Thơ có thể chịu tác động mạnh của nhiều yếu 
tố như xâm nhập mặn, ô nhiễm, cạn kiệt nước ngầm, v.v. 

• Tỷ lệ thất thoát nước của Cần Thơ vẫn còn khá cao (khoảng 25%).

• Nhu cầu sử dụng điện có xu thế gia tăng (tăng 14% trong giai đoạn 2011-2015). 
Tuy nhiên, nguồn điện hiện tại chủ yếu sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch trong 
khi năng lượng mặt trời ở Cần Thơ có thể đáp ứng từ 46% đến 70% (thậm chí 
cao hơn) nhu cầu của Thành phố (Green-ID 2018).

• Hệ thống vận tải đường bộ chưa đồng bộ và thiếu sự kết nối. Hệ thống giao 
thông công cộng được đánh giá là đang xuống cấp nghiêm trọng cả về chất 
lượng hạ tầng và dịch vụ.

• Hệ thống hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ và thiếu sự kết nối.

AN TOÀN NGUỒN 
NƯỚC

NĂNG LƯỢNG VÀ 
HẠ TẦNG

Hình 12.
SỰ SUY GIẢM VỀ DIỆN TÍCH MẢNG XANH TẠI 3 QUẬN TRUNG TÂM TP CẦN THƠ*

*Theo kết quả nghiên 
cứu trong giai đoạn II của 
chương trình 100RC tại 
Cần Thơ

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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Dưới góc nhìn về KNCC, lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn 

một số hạn chế về: công tác lập quy hoạch, kế hoạch; mối liên kết giữa 

các bên trong các chuỗi giá trị; đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực; rào cản về thuế quan và kỹ thuật của thị trường xuất khẩu; bảo 

quản sau thu hoạch; liên kết vùng.

HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC 

• Năng lực dự báo hạn chế. Các quy hoạch mang tính đơn ngành, thiếu tích hợp và 
gắn kết dẫn đến chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn với nhau. 

• Chưa thực sự tính đến nhu cầu thực tế cũng như tác động tiềm tàng của các cú 
sốc và áp lực khi xác định các mục tiêu kinh tế - xã hội.

• Công tác đánh giá nhu cầu của thị trường và đánh giá nguồn cung còn nhiều 
hạn chế.

• Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế chưa thực sự tính tới các yếu tố vùng và 
liên kết vùng.  Hợp tác về kinh tế giữa các tỉnh vẫn mang tính tự phát và chỉ dừng 
ở mức độ trao đổi thông tin, kinh nghiệm.

• Sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản vẫn tập trung vào sản lượng.

• Mối liên kết giữa các bên liên quan (ví dụ như giữa người sản xuất và thương lái, 
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và cơ quan quản lý nhà nước) trong các chuỗi 
giá trị nói chung và chuỗi giá trị cá tra và dâu Hạ Châu* nói riêng còn yếu.

• Cơ chế ràng buộc hợp đồng còn yếu và không đảm bảo được trách nhiệm và sự 
cam kết của các bên trong các chuỗi.

• Thiếu năng lực ứng phó với các cú sốc và áp lực, đặc biệt là các sự kiện cực đoan 
và tình huống bất thường trong sản xuất, kinh doanh.

• Năng lực của các đơn vị xuất khẩu trong việc ứng phó với những vấn đề như giá 
cả không ổn định, các yêu cầu cao về pháp lý và kỹ thuật của các nước nhập khẩu 
còn hạn chế. 

• Thị trường tiêu thụ một số nông sản còn ở quy mô nhỏ và chưa đa dạng do hạn 
chế về xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.

• Các sản phẩm nông nghiệp chưa đa dạng.

• Thiếu các đánh giá đầy đủ về nhu cầu, yêu cầu, đặc điểm, thị hiếu của thị trường.

CÔNG TÁC LẬP QUY 
HOẠCH, KẾ HOẠCH 
KINH TẾ

CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN 
VỚI NÔNG SẢN 
CHỦ LỰC

THỊ TRƯỜNG VÀ 
XUẤT KHẨU NÔNG 
SẢN CHỦ LỰC

* Chương trình 100RC đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về hai chuỗi giá trị này trong giai đoạn II của dự án.

Ngô Thanh © ISET-International, 2014
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Dưới góc nhìn về KNCC, công tác hỗ trợ về an sinh, sức khỏe của thành 

phố vẫn còn một số hạn chế về: Chất lượng đào tạo nghề, cải thiện và 

chuyển đổi sinh kế và hỗ trợ việc làm sau đào tạo; Hỗ trợ chuyển đổi, 

cải thiện sinh kế cho cộng đồng sau khi xảy ra các cú sốc; và phương án 

ứng phó, dự phòng về điện, nước, y tế khi xảy ra sự cố bất thường. 

HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC 

• Hỗ trợ còn mang tính tình huống và chưa có tính chiến lược lâu dài.

• Hỗ trợ chưa thật sự dựa trên mong muốn, đặc điểm sinh kế, độ tuổi, sức khỏe, 
giới tính, điều kiện sản xuất, kinh doanh của người dân cũng đặc điểm và nhu 
cầu của thị trường.

• Công tác tư vấn trước và sau đào tạo nghề chưa hiệu quả.

• Hỗ trợ kỹ năng kinh doanh, tiếp cận thị trường còn yếu. 

• Thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ, toàn diện và cập nhật về các nhóm yếu thế và dễ bị 
tổn thương. Dữ liệu được quản lý theo ngành và thiếu sự liên kết. 

• Việc đánh giá hiệu quả hỗ trợ chủ yếu tập trung vào số lượng mà chưa xem xét 
một cách toàn diện các tác động/lợi ích về lâu dài và tính bền vững của chính 
sách. 

• Chưa xác định và tách biệt được những người ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và 
không nỗ lực và chủ động trong cải thiện sinh kế.

• Số lượng người di cư đến Tp Cần Thơ có xu hướng gia tăng. Nhóm cư dân này 
tạo ra áp lực nhất định lên hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, họ, đặc biệt là nhóm di cư 
không chính thức thường là đối tượng dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, họ thường 
gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hiện nay, Tp 
chưa có thống kê chính thức về nhóm di cư không chính thức và chưa có nhiều 
hỗ trợ cho nhóm này.

• Người dân thường không có các phương án dự phòng về điện, nước sạch khi có 
gián đoạn nghiêm trọng xảy ra

• Các chương trình hỗ trợ chưa tính đến các sự kiện cực đoan (ví dụ như giông lốc, 
ngập lụt cực đoan, phương án khi bị thất nghiệp, sản xuất bị thiệt hại do mất giá, 
v.v.)

VIỆC LÀM VÀ THU 
NHẬP (đào tạo nghề 
và chuyển đổi sinh 
kế, mô hình sản xuất)

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

VẤN ĐỀ DI CƯ

ỨNG PHÓ VỚI CÚ 
SỐC VÀ ÁP LỰC CỰC 
ĐOAN PHỎNG VẤN CHÚ SƠN VỀ KHÓ KHĂN 

CHUYỂN ĐỔI NGHỀ, AN BÌNH, CẦN THƠ
© Văn phòng CRO - chương trình 100 thành 
phố có KNCC

Ngô Thanh © ISET-International, 2014

© Văn Phòng CRO Cần Thơ

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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KẾ HOẠCH TĂNG 
CƯỜNG KHẢ NĂNG 
CHỐNG CHỊU 

Một thành phố sông nước, xanh,  bền 
vững, năng động và hội nhập, nơi 
người dân có cuộc sống sung túc và 
an toàn trước những cú sốc, áp lực 
và không ai bị bỏ lại phía sau.”

“
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TẦM NHÌN 
& MỤC ĐÍCH

Trên cơ sở định hướng và tầm nhìn của Quy hoạch 
tổng thể về phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần 
Thơ đến năm 2030 tầm nhìn 2030, của Quy hoạch 
chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn 
2050 và dựa trên các kết quả của giai đoạn I và 
giai đoạn II của chương trình 100RC, tầm nhìn cho 
thành phố Cần Thơ đến năm 2030 được xác định là: 

Tầm nhìn này được cụ thể hóa qua bốn mục đích gắn với bốn lĩnh vực của khung KNCC.

1. Chiến lược, 
chính sách và cơ 

chế phối hợp   
Các chính sách, quy 

hoạch, kế hoạch được 
xây dựng và thực hiện 
có tính hệ thống, tích 

hợp với sự tham gia 
tích cực của các bên 

liên quan. 

1 2. Hạ tầng 
và Môi trường

Thành phố sông nước, 
xanh, bền vững với cơ 

sở hạ tầng đồng bộ, 
hiện đại, linh hoạt, đa 
dạng và có khả năng 

chống chịu với các 
điều kiện thiên tai 

cực đoan.

2 3. Kinh tế 
và Xã hội

Nền kinh tế tri thức 
năng động, đa dạng, 

hội nhập sâu rộng 
với bên ngoài nhưng 

luôn ổn định trước 
những biến động 

của nền kinh tế trong 
khu vực và thế giới. 

3 4. Sức khỏe và 
Phúc lợi

Các cộng đồng có thu 
nhập đảm bảo và ổn 

định và được sống 
trong môi trường xanh, 

sạch và an toàn trước 
ảnh hưởng của các cú 

sốc và áp lực về kinh tế, 
xã hội và môi trường.  

4
TẦM NHÌN

HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU

Ngô Thanh © ISET-International, 2016

Lê Thị Nguyệt Linh © Sở VHTTDL Cần Thơ

Một thành phố sông nước, xanh,  bền vững, năng động 
và hội nhập, nơi người dân có cuộc sống sung túc và 
an toàn trước những cú sốc, áp lực và không ai bị bỏ 
lại phía sau. 
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CÁC HÀNH ĐỘNG XÂY DỰNG KHẢ NĂNG 
CHỐNG CHỊU 

Để ứng phó với các cú sốc, áp lực và các thách 
thức về KNCC, thành phố Cần Thơ đã, đang và sẽ 
triển khai nhiều chương trình, dự án (xem phụ lục 
2). Những hành động đề xuất trong Kế hoạch này 
không bao trùm tất cả các lĩnh vực và vấn đề của 
thành phố mà chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, 
vấn đề ưu tiên dưới lăng kính về khả năng chống 
chịu. 

Những hành động đề xuất trong Kế hoạch này 
được xác định trên cơ sở kết quả của giai đoạn I và 
II của chương trình 100RC ở Cần Thơ cũng như dựa 
trên ý kiến đóng góp và kết quả nhiều đợt tham 
vấn với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cũng như 
với các chuyên gia và cộng đồng địa phương. Ngoài 
ra, để đảm bảo khả năng triển khai Kế hoạch, bên 
cạnh một số tiêu chí khác (như sự phù hợp với ưu 

tiên của thành phố, sự gắn kết với các thách thức 
mà thành phố phải đối mặt), tính khả thi là một 
trong những tiêu chí quan trọng nhất trong quá 
trình đánh giá, lựa chọn các hành động. 

Các hành động đề xuất được sắp xếp theo bốn 
mục đích gắn với bốn lĩnh vực của khung khả năng 
chống chịu. Danh mục các hành động tăng cường 
khả năng chống chịu cần phải được cập nhập định 
kỳ. Khung thời gian của các hành động này là tới 
năm 2030, trong đó một số hành động sẽ được 
thực hiện ngay sau khi Kế hoạch được ban hành. 
Một số hành động khác sẽ được thực hiện sau tùy 
theo khả năng phân bổ và huy động nguồn lực tài 
chính của thành phố.

TẦM NHÌN

HÀNH ĐỘNG – GIẢI PHÁP TĂNG 
CƯỜNG KNCC

MỤC ĐÍCH
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CHÚ THÍCH

Các mục đích liên quan Đặc tính về KNCC Quy mô

Chiến lược, chính sách 

Cơ chế phối hợp  

Hạ tầng 

Môi trường

Kinh tế

Xã hội

Sức khoẻ

Phúc lợi

Khả năng dự phòng

Bao trùm

Linh hoạt

Tích hợp

Sự mạnh mẽ và dẻo dai 

Khả năng học hỏi 

Khả năng ứng biến 

Cá nhân/cộng đồng

Quận/Huyện

Thành phố

Ngô Thanh © ISET-International, 2014
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MỤC ĐÍCH
Các chính sách, quy hoạch, kế hoạch được xây dựng và thực hiện 
có tính hệ thống, tích hợp với sự tham gia tích cực của các bên 
liên quan và có khả năng ứng phó hiệu quả với các áp lực và cú 
sốc.

1
CHIẾN LƯỢC, 

CHÍNH SÁCH VÀ 
CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Định hướng

TỔNG QUAN CÁC HÀNH ĐỘNG

Ngô Thanh © ISET-International, 2016

XÂY DỰNG QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH
1.1 Tăng cường năng lực cho các sở ban ngành của thành phố về quy hoạch tích hợp mang tính hệ 
thống theo tinh thần của Luật quy hoạch mới.
Khung thời gian: 2020 - 2025

1.2 Rà soát và phân tích các quy hoạch, chính sách quan trọng của thành phố và đề xuất giải pháp 
đảm bảo tính nhất quán, hệ thống và tích hợp. 
Khung thời gian: 2020 - 2025

TRIỂN KHAI QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH
1.3  Tăng cường hiệu quả công tác giám sát và đánh giá việc triển khai các quy hoạch và kế hoạch 
của thành phố. 
Khung thời gian: 2022 - 2025

1.4  Nâng cao năng lực điều phối và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường KNCC 
của thành phố Cần Thơ.
Khung thời gian: 2019 - 2021

ĐIỀU PHỐI VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN
1.5  Hình thành một văn phòng quản lý ngập lụt và xây dựng cơ chế điều phối, quản lý ngập lụt 
mang tính tích hợp cho thành phố Cần Thơ.
Khung thời gian: 2019 - 2021

1.6  Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc tăng cường khả năng chống chịu cho thành 
phố Cần Thơ.
Khung thời gian: 2019 - 2025

1.7  Huy động sự tham gia và nâng cao nhận thức về KNCC và phát triển bền vững cho học sinh các 
trường phổ thông.
Khung thời gian: 2020 - 2025
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XÂY DỰNG QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH

Hành động 1.1
Tăng cường năng lực cho các sở ban ngành của thành phố về quy hoạch tích hợp mang tính hệ thống 
theo tinh thần của Luật quy hoạch mới.

Nội dung chính của đề xuất này 
là tổ chức các khóa tập huấn, 
cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, 
các phương pháp, công cụ hỗ 
trợ lập quy hoạch tích hợp có 
tính liên ngành; các phương 
pháp phân tích đánh giá tác 
động của những cú sốc và áp 
lực đối với các mục tiêu phát 
triển của thành phố; đánh giá 
tác động có lợi và bất lợi của 
các quy hoạch, kế hoạch ngành 
đến các lĩnh vực khác, quy 
hoạch khác.

Đơn vị đầu mối Sở KH&ĐT

Đơn vị phối hợp Sở XD, Sở TN&MT; Sở NN&PTNT, Sở TC, Sở 
CT, Văn phòng CRO

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020 – 2025

Nguồn ngân sách dự kiến Thành phố, TƯ, tài trợ nước ngoài

Hành động liên quan 1.2; 1.4;1.5; 3.4; 3.5; 3.10; 3.11; 3.12

Các đặc tính về KNCC

Hành động 1.2
Rà soát và phân tích các quy hoạch, chính sách quan trọng của thành phố và đề xuất giải pháp đảm 
bảo tính nhất quán, hệ thống và tích hợp.

Mục đích của hành động này là 
để xác định những tồn tại, bất 
cập, mâu thuẫn, chồng chéo 
của các quy hoạch, kế hoạch 
hiện tại của thành phố từ đó 
đưa ra những điều chỉnh cần 
thiết để cải thiện các quy hoạch, 
kế hoạch này. Phân tích sẽ dựa 
trên các lý thuyết hệ thống và 
khung khả năng chống chịu. 
Kết quả của hành động này 
sẽ cung cấp những thông tin 
đầu vào quan trọng cho thành 
phố Cần Thơ trong quá trình 
triển khai thực hiện luật Quy 
hoạch mới.

Đơn vị đầu mối Sở KH&ĐT

Đơn vị phối hợp Sở XD, Sở TN&MT; Sở NN&PTNT, Sở TC, Sở 
CT, Vp CRO, ISET

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020 – 2025

Nguồn ngân sách dự kiến Thành phố, TƯ, tài trợ nước ngoài

Hành động liên quan 1.1; 1.3; 1.4; 3.4; 3.5; 3.10; 3.11; 3.12

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG
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Hành động 1.3
Tăng cường hiệu quả công tác giám sát và đánh giá việc triển khai các quy hoạch và kế hoạch của tp

Mặc dù hiện nay thành phố đã 
có những quy định về giám sát 
và đánh giá nhưng hiệu quả của 
việc thực thi các quy định này 
chưa cao. Để khắc phục những 
hạn chế này, thành phố sẽ xây 
dựng một cơ chế giám sát và 
đánh giá chặt chẽ trong đó quy 
định rõ các chỉ số đánh giá mức 
độ đạt được của các mục tiêu, 
cách thức đánh giá, vai trò và 
trách nhiệm của các bên cũng 
như yêu cầu về xác định và 
chia sẻ các bài học từ quá trình 
đánh giá.

Đơn vị đầu mối Sở KH&ĐT

Đơn vị phối hợp Văn phòng HĐND Tp, các sở ngành chuyên 
môn, Vp CRO

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2022 – 2025

Nguồn ngân sách dự kiến Thành phố, TƯ

Hành động liên quan 1.1; 1.4; 1.5; 4.8

Các đặc tính về KNCC

Hành động 1.4
Nâng cao năng lực điều phối và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường KNCC của thành 
phố Cần Thơ

Mục đích của hành động này là 
xây dựng và tăng cường năng 
lực cho thành phố nói chung và 
đặc biệt là cho văn phòng CRO 
trong việc xây dựng đề xuất 
dự án, điều phối việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch tăng cường 
KNCC, huy động sự tham gia 
và giám sát, đánh giá các hoạt 
động tăng cường KNCC.

Đơn vị đầu mối Văn phòng CRO

Đơn vị phối hợp Sở XD, Sở KH&ĐT, Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT, 
Sở TT&TT, Vp BĐKH, Đại học Cần Thơ, ISET

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2019 – 2021

Nguồn ngân sách dự kiến Thành phố, tài trợ nước ngoài

Hành động liên quan 1.1; 1.3; 1.5; 1.6; 3.2; 3.3; 4.3; 4.8

Các đặc tính về KNCC

TRIỂN KHAI QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 1.5
Hình thành một văn phòng quản lý ngập lụt và xây dựng cơ chế điều phối, quản lý ngập lụt mang tính 
tích hợp cho thành phố Cần Thơ.

Văn phòng quản lý ngập lụt 
dự kiến được thành lập trong 
khuôn khổ của dự án Phát triển 
thành phố Cần Thơ và tăng 
cường khả năng thích ứng 
của đô thị do ngân hàng thế 
giới (NHTG) tài trợ. Văn phòng 
có trách nhiệm điều phối liên 
ngành các hoạt động quản lý 
ngập lụt và vận hành hệ thống 
thông tin về quản lý rủi ro ngập 
lụt và hỗ trợ cho lãnh đạo thành 
phố và các sở, ban ngành và 
cộng đồng trong công tác ứng 
phó với ngập lụt. 

Đơn vị đầu mối Sở Xây dựng (XD)

Đơn vị phối hợp Ban quản lý dự án ODA, Sở TN&MT; Sở 
NN&PTNT, Sở TT&TT, Văn phòng CRO

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2019 – 2021 (chuẩn bị thực hiện)

Nguồn ngân sách dự kiến Vốn vay ODA của NHTG và SECO (đã được 
duyệt)

Hành động liên quan 1.1; 1.3 1.4; 2.4; 2.5; 2.7; 2.12; 2.13; 2.14; 4.8; 

Các đặc tính về KNCC

ĐIỀU PHỐI VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN

© Văn Phòng CCCO Cần Thơ
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Hành động 1.6
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc tăng cường khả năng chống chịu cho tp Cần Thơ.

Hành động này tập trung vào 
việc huy động sự tham gia của 
cộng đồng trong các hoạt động 
như: giám sát việc san lấp các 
kênh rạch tự nhiên, quản lý rác 
thải cấp cộng đồng và bảo vệ 
các không gian xanh v.v. Cách 
tiếp cận Chiến thuật đô thị 
(tactical urbanism) sẽ được sử 
dụng để huy động sự tham gia 
của cộng đồng. Hành động sẽ 
được ưu tiên triển khai ở các 
khu vực dễ bị tổn thương ở các 
quận nội đô. 

Đơn vị đầu mối Văn phòng CRO 

Đơn vị phối hợp Các hội đoàn thể cấp phường/xã, UBND các 
phường/xã, Hội sinh viên ĐH Cần Thơ

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2019 – 2025

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 1.4; 1.7; 2.1; 2.4; 2.5; 4.1; 4.4

Các đặc tính về KNCC

Ngô Thanh © ISET-International, 2015

Hành động 1.7
Huy động sự tham gia và nâng cao nhận thức về KNCC và phát triển bền vững cho học sinh các trường 
phổ thông.

Hành động này tập trung vào 
các hoạt động sau: xây dựng 
tài liệu phổ biển kiến thức về 
các cú sốc và áp lực tại thành 
phố Cần Thơ và các giải pháp 
mà học sinh có thể đóng góp; 
tổ chức phổ biến kiến thức cho 
học sinh; tổ chức và huy động 
sự tham gia của học sinh trong 
các hoạt động thí điểm, ví dụ 
như trồng cây, tiết kiệm nước, 
phong trào nói không với rác 
thải nhựa, v.v

Đơn vị đầu mối Văn phòng CRO

Đơn vị phối hợp
Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Phòng giáo dục các 
quận, huyện và các trường phổ thông trên 
địa bàn, Đại học Cần Thơ, Bending Bamboo.

Quy mô Tại các trường học phổ thông trên 
địa bàn

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020 – 2025 

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 1.4; 1.6; 2.5

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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MỤC ĐÍCH
Thành phố sông nước, xanh, bền vững với cơ sở hạ tầng đồng bộ, 
hiện đại, linh hoạt, đa dạng và có khả năng chống chịu với các điều 
kiện thiên tai cực đoan.

2
HẠ TẦNG 

VÀ MÔI 
TRƯỜNG

Định hướng

© Huy Nguyễn

TỔNG QUAN CÁC HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ KHÔNG GIAN XANH VÀ MẶT NƯỚC TỰ NHIÊN
2.1 Khảo sát và xác định các tuyến kênh, rạch bị lấn chiếm, san lấp và phục hồi lại các tuyến kênh, rạch này. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình trạng lấn chiếm, san lấp và xả rác ra kênh rạch với sự tham gia 
của cộng đồng.
Khung thời gian: 2020 – 2022

2.2 Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định bảo vệ các không gian xanh và mặt nước tự 
nhiên và cơ chế triển khai các quy định này.
Khung thời gian: 2020 - 2025

TĂNG CƯỜNG KNCC QUA GIẢI PHÁP HẠ TẦNG XANH
2.3 Đánh giá lợi ích của các giải pháp hạ tầng xanh tại Cần Thơ
Khung thời gian: 2019-2021

2.4 Thí điểm giải pháp hạ tầng xanh để thiết kế và xây dựng công viên ven Rạch Ngỗng, khu tái định cư  Thới 
Nhựt, phường An Khánh. (dự án thí điểm)
Khung thời gian: 2019-2021

2.5 Thực hiện thí điểm trữ nước mưa và tăng không gian thấm tại trường trung học cơ sở An Khánh. (dự án 
thí điểm)
Khung thời gian: 2019-2021

2.6 Xây dựng tài liệu hướng dẫn và công cụ hỗ trợ áp dụng các giải pháp hạ tầng xanh tại thành phố Cần Thơ
Khung thời gian: 2021-2023

2.7 Xây dựng quy hoạch tổng thể về hạ tầng xanh cho các quận nội đô thành phố Cần Thơ (Ninh Kiều, Bình 
Thủy, Cái Răng).
Khung thời gian: 2023-2025

AN TOÀN NGUỒN NƯỚC, CẤP NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG
2.8 Xây dựng khả năng chống chịu với Biến đổi Khí hậu cho hệ thống cấp nước khu vực Tây Nam vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long.
Khung thời gian: 2017-2021

2.9 Đánh giá những biến động có thể về nguồn nước (chất lượng và trữ lượng) ở Cần Thơ trong tương lai 
(đến năm 2030 và 2040), nguyên nhân và tác động của những biến động này đối với thành phố.
Khung thời gian: 2023-2025

2.10 Nghiên cứu xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển điện mặt trời và các cơ chế thu hút đầu tư và 
phát triển điện mặt trời.
Khung thời gian: 2022-2024 

QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
2.11 Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống giao thông công cộng của thành phố Cần Thơ.
Khung thời gian: 2019-2021

2.12 Đánh giá tình trạng sụt lún đất ở Cần Thơ và xây dựng hệ thống quan trắc lún.
Khung thời gian: 2020-2023 

2.13 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS đồng bộ và nhất quán về các hệ thống hạ tầng đô thị và hệ thống quản lý 
thông tin phục vụ công tác quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị.
Khung thời gian: 2018-2025

2.14 Tích hợp cách tiếp cận khả năng chống chịu vào trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô 
thị và vào quá trình thiết kế các công trình hạ tầng đô thị. Thí điểm với hệ thống thoát nước và quản lý ngập 
lụt của thành phố. 
Khung thời gian: 2020-2030
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CÁC HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ KHÔNG GIAN XANH VÀ MẶT NƯỚC TỰ NHIÊN

Hành động 2.1
Khảo sát và xác định các tuyến kênh, rạch bị lấn chiếm, san lấp và phục hồi lại các tuyến kênh, rạch này. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình trạng lấn chiếm, san lấp và xả rác ra kênh rạch với sự tham 
gia của cộng đồng.

Trong hai thập kỷ qua, dù thành phố 
đã có nhiều quy định nhằm hạn chế 
vi phạm, hàng loạt các tuyến kênh, 
rạch trên địa bàn tp Cần Thơ đã bị san 
lấp, lấn chiếm, và tắc nghẽn do xả rác. 
Điều này gây ô nhiễm môi trường và 
làm giảm khả năng trữ và thoát nước 
của thành phố. Mặc dù biết được tình 
trạng này, nhưng thành phố chưa có 
thông tin đầy đủ về mức độ của các 
hoạt động san lấp và nguyên nhân tại 
sao các quy định hiện tại chưa phát 
huy được hiệu quả. Thành phố cũng 
cần phối hợp với cộng đồng để đưa ra 
các giải pháp hiệu quả hơn nhằm ngăn 
chặn hành động lấn chiếm và phục hồi 
lại các kênh rạch bị san lấp trái phép. 
Đề xuất này sẽ bao gồm cả việc xây 
dựng các cơ chế hỗ trợ sự tham gia của 
cộng đồng để giám sát và quản lý các 
kênh rạch này. 

Đơn vị đầu mối Sở Xây Dựng,  Sở NN&PTNT

Đơn vị phối hợp

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Sở 
TN&MT; Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Ủy 
ban mặt trận tổ quốc các cấp, Văn phòng 
CRO, v.v.

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2022

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố, xin tài trợ

Hành động liên quan 1.3; 1.6; 2.6; 2.7; 2.13

Các đặc tính về KNCC

Hành động 2.2
Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định để bảo vệ các không gian xanh và mặt nước tự 
nhiên và cơ chế triển khai các quy định này. 

Trong thời gian qua, diện tích mảng 
xanh và không gian mặt nước trên 
địa bàn thành phố Cần Thơ đã và 
đang bị suy giảm đáng kể do các 
hành động của con người. Hành 
động này tập trung vào việc điều 
chỉnh và tăng cường hiệu quả thực 
thi các chế tài để kiểm soát việc lấn 
chiếm, san lấp những không gian trữ 
nước, thoát nước và thấm nước tự 
nhiên. Thành phố sẽ nghiên cứu xây 
dựng một số cơ chế khuyến khích 
việc đầu tư vào các giải pháp hạ tầng 
xanh. Hành động này sẽ góp phần 
tăng cường khả năng thấm nước và 
trữ nước mưa tạm thời, cải thiện chất 
lượng không khí và giảm hiệu ứng 
đảo nhiệt đô thị. 

Đơn vị đầu mối Sở Xây Dựng

Đơn vị phối hợp
UBND các quận, huyện, Sở TN&MT; Đoàn 
Thanh niên, Hội phụ nữ, Ủy ban mặt trận 
tổ quốc các cấp, Văn phòng CRO, v.v.

Quy mô

Hiện trạng Gắn với các hoạt động đã triển khai

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố, xin tài trợ

Hành động liên quan 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 2.3; 2.6

Các đặc tính về KNCC

© VP CRO Cần Thơ Nguyễn Thơ © ISET-International
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Hành động 2.3
Đánh giá lợi ích của các giải pháp hạ tầng xanh tại Cần Thơ

Hành động này tập trung vào những 
nội dung sau: xác định các giải pháp 
hạ tầng xanh tiềm năng có thể áp 
dụng tại Cần Thơ; đánh giá lợi ích 
của từng nhóm giải pháp đối với việc 
hỗ trợ quản lý ngập lụt; đánh giá 
và so sánh chi phí triển khai và vận 
hành của các giải pháp giảm ngập 
truyền thống và giải pháp hạ tầng 
xanh; phân tích chi phí lợi ích của 
các kịch bản hạ tầng xanh. Kết quả 
của nghiên cứu này sẽ là đầu vào 
quan trọng cho việc xây dựng quy 
hoạch tổng thể về hạ tầng xanh cho 
thành phố Cần Thơ. Dự án này đã 
nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của 
Nafosted and Quỹ Newton và được 
khởi động vào tháng 4 năm 2019.

Đơn vị đầu mối Văn phòng CRO & Viện Nghiên cứu Biến 
đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ

Đơn vị phối hợp
Sở Xây dựng, Sở TNMT, Viện Quy hoạch 
Xây dựng, ISET, Đại học Huế, Đại học 
Loughborough, Đại học Stirling. 

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới và đã được duyệt

Thời gian dự kiến 2019-2021 (đang triển khai)

Nguồn ngân sách dự kiến Quỹ Newton và quỹ Nafosted (đã duyệt)

Hành động liên quan 1.3; 2.1; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7

Các đặc tính về KNCC

TĂNG CƯỜNG KNCC QUA GIẢI PHÁP HẠ TẦNG XANH

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 2.4
Thí điểm giải pháp hạ tầng xanh để thiết kế và xây dựng công viên ven Rạch Ngỗng, khu tái định cư 
Thới Nhựt, phường An Khánh

Hành động này sẽ áp dụng cách 
tiếp cận hạ tầng xanh trong việc 
thiết kế, xây dựng công viên ven 
Rạch Ngỗng, khu tái định cư Thới 
Nhựt, phường An Khánh. Bên cạnh 
việc tạo ra một không gian xanh 
công cộng và góp phần gia tăng sự 
gắn kết của cộng đồng, dự án này 
còn góp phần tăng khả năng thấm 
và trữ nước mưa, giảm áp lực cho 
hệ thống thoát nước ngầm và cải 
thiện chất lượng môi trường nước 
và không khí tại khu vực lân cận. 
Bài học và kinh nghiệm từ dự án 
này sẽ được tổng kết và chia sẻ với 
mục đích nhân rộng giải pháp hạ 
tầng xanh trên địa bàn thành phố. 

Đơn vị đầu mối UBND quận Ninh Kiều

Đơn vị phối hợp
Sở Xây dựng, Sở TNMT, Viện Quy hoạch
Xây dựng, Sở NN&PTNT, VP CRO, Viện
Nghiên cứu BĐKH, Trường ĐH Cần Thơ, v.v

Quy mô

Hiện trạng Đã được duyệt

Thời gian dự kiến 2019-2020 (chuẩn bị triển khai)

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố (đã duyệt)

Hành động liên quan 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.6; 2.7

Các đặc tính về KNCC

PHỐI CẢNH 3D CÔNG VIÊN RẠCH NGỖNG TRONG TƯƠNG LAI PHỐI CẢNH 3D CÔNG VIÊN RẠCH NGỖNG TRONG TƯƠNG LAI
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Hành động 2.5
Thực hiện thí điểm trữ nước mưa và tăng không gian thấm tại trường trung học cơ sở An Khánh

Hành động này tập trung vào việc 
thiết kế và xây dựng hệ thống thu 
gom nước mưa trên mái của các tòa 
nhà trong trường học và cải tạo một 
số vườn cây nhằm tăng khả năng 
thấm nước mưa. Nước mưa thu gom 
sẽ được xử lý và sử dụng cho các nhà 
vệ sinh và để tưới cây. Hành động 
này có thể góp phần giảm áp lực lên 
hệ thống thoát nước ngầm, tiết kiệm 
nước và nâng cao nhận thức. Bài 
học và kinh nghiệm từ dự án này sẽ 
được tổng kết và chia sẻ với mục đích 
nhân rộng mô hình trữ nước mưa 
và tăng không gian thấm tại các toà 
nhà công cộng (trường học, cơ quan 
nhà nước, bệnh viện, v.v). Với việc 
áp dụng và nhân rộng mô hình này, 
thành phố cũng có thể huy động sự 
tham gia và đóng góp của người dân 
và các bên liên quan khác trong quá 
trình thực hiện. 

Đơn vị đầu mối Văn phòng CRO 

Đơn vị phối hợp

Trường Trung học cơ sở An Khánh, Phòng 
giáo dục và Phòng quản lý đô thị quận 
Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân phường An 
Khánh, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, 
Trường Đại học Cần Thơ 

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới (dự án thí điểm)

Thời gian dự kiến 2019-2021

Nguồn ngân sách dự kiến Xin tài trợ

Hành động liên quan 1.6; 2.4; 2.6; 2.7

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 2.6
Xây dựng tài liệu hướng dẫn và công cụ hỗ trợ áp dụng các giải pháp hạ tầng xanh tại tp Cần Thơ

Mục đích của hành động này là xây 
dựng các tài liệu và công cụ hướng 
dẫn áp dụng các giải pháp hạ tầng 
xanh tại thành phố Cần Thơ ở cấp 
cộng đồng/hộ gia đình, trong thiết 
kế và xây dựng các tòa nhà công 
cộng, không gian công cộng (công 
viên, quảng trường, vỉa vè, v.v.), và 
trong các dự phát triển các khu đô 
thị, khu dân cư mới. Các giải pháp 
được kỳ vọng sẽ góp phần giảm 
thiểu rủi ro ngập lụt, cải thiện chất 
lượng không khí, tiết kiệm năng 
lượng, giảm phát thải carbon. Các 
hướng dẫn và công cụ này sẽ được 
xây dựng trên cơ sở tham khảo các 
mô hình đã được áp dụng thành 
công trên thế giới và dựa trên các 
đặc thù của Cần Thơ

Đơn vị đầu mối Sở Xây Dựng

Đơn vị phối hợp

Sở TNMT; Viện Quy hoạch Xây dựng, 
Phòng quản lý đô thị các quận, huyện, 
Văn phòng CRO, Viện Nghiên cứu BĐKH, 
ĐH Cần Thơ, ISET, UN-Habitat Vietnam.

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2021-2023

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7

Các đặc tính về KNCC

Hành động 2.7
Xây dựng quy hoạch tổng thể về hạ tầng xanh cho các quận nội đô thành phố Cần Thơ (Ninh Kiều, Bình 
Thủy, Cái Răng).

Với lợi thế là một đô thị sông nước, 
thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm 
năng để phát triển các giải pháp 
hạ tầng xanh nhằm đạt được đồng 
thời nhiều mục tiêu như hỗ trợ 
giảm ngập, cải thiện chất lượng 
môi trường (không khí và nước), 
tạo không gian công cộng phục vụ 
cộng đồng. Hành động này sẽ bao 
gồm những hoạt động sau: rà soát 
và đánh giá toàn diện hiện trạng 
về sử dụng đất, hệ thống thoát 
nước, vấn đề ngập lụt và khả năng 
áp dụng hạ tầng xanh trên địa bàn 
thành phố; phân tích các phương 
án hạ tầng xanh và những lợi ích 
của từng phương án; xây dựng quy 
hoạch tổng thể về hạ tầng xanh 
cho thành phố. 

Đơn vị đầu mối Sở Xây Dựng

Đơn vị phối hợp
Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Viện Quy hoạch 
Xây dựng, Công ty tư vấn estudioOCA, 
ISET, Viện Nghiên cứu BĐKH, ĐH Cần Thơ.

Quy mô

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2023-2025

Nguồn ngân sách dự kiến Xin tài trợ

Hành động liên quan 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 3.11; 
3.5

Các đặc tính về KNCC
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Hành động 2.8
Xây dựng khả năng chống chịu với Biến đổi Khí hậu cho hệ thống cấp nước khu vực Tây Nam vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long

Đây là dự án nằm trong chương trình hợp tác 
dài hạn có tên là WaterWorX được đồng tài trợ 
bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan, các Công ty Nước của 
Hà Lan và địa phương. Chương trình này được 
triển khai từ năm 2017 đến năm 2030 với ba giai 
đoạn (dự án này thuộc giai đoạn 1). WaterWorX 
đặt mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận bền 
vững nguồn nước sạch và/hoặc các công trình 
vệ sinh cho người dân địa phương. Ở Việt Nam, 
Cần Thơ cùng với Sóc Trăng và Hậu Giang được 
lựa chọn tham gia dự án này. Mục tiêu cụ thể 
của dự án này là hỗ trợ các công ty cấp nước: cải 
thiện năng lực tổ chức, vận hành và hiệu quả 
hoạt động; tăng tỷ lệ bao phủ của mạng lưới 
cấp nước; lập kế hoạch cấp nước thích nghi với 
BĐKH cho hệ thống cấp nước đến năm 2050; 
tiếp nhận dự án Cấp nước An toàn vùng ĐBSCL 
và tìm nguồn tài chính cho hoạt động cấp nước 
và mở rộng mạng lưới. Dự án này được kỳ vọng 
sẽ giúp Cần Thơ và các tỉnh thuộc ĐBSCL có 
năng lực để tiếp nhận và triển khai dự án Cấp 
nước an toàn vùng ĐBSCL do Ngân hàng thế 
giới hỗ trợ.

Đơn vị đầu 
mối Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ

Đơn vị phối 
hợp

Sở Xây dựng, Sở TNN&PTNT, Viện Nghiên 
cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ, 
Công ty nước Hà Lan Vitens Evides 
International

Quy mô

Hiện trạng đã hình thành và đang triển khai

Thời gian dự 
kiến 2017-2021 

Nguồn ngân 
sách dự kiến Chính phủ Hà Lan (đã duyệt)

Hành động 
liên quan 1.1; 1.2; 2.9; 2.13; 2.14

Các đặc tính 
về KNCC

AN TOÀN NGUỒN NƯỚC, CẤP NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 2.9
Đánh giá những biến động có thể về nguồn nước (chất lượng và trữ lượng) ở Cần Thơ trong tương lai 
(đến năm 2030 và 2040), nguyên nhân và tác động của những biến động này đối với thành phố.

Hành động này tập trung vào các 
hoạt động sau:
• Đánh giá biến động có thể về trữ 

lượng nguồn nước trong tương lai 
(mốc 2030 và 2050) dưới tác động 
đồng thời của các yếu tố như sử dụng 
nước ở thượng nguồn, sự vận hành 
của các đập thủy điện, sự thay đổi 
lượng mưa do BĐKH, xâm nhập mặn. 

• Xác định nhu cầu về nước của 
thành phố trong tương lai và đánh 
giá tác động của những biến động 
về nguồn nước đối với nhu cầu 
nước sinh hoạt và các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của tp. 

• Đề xuất các giải pháp giảm thiểu 
những tác động này. 

Đơn vị đầu mối Sở Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Viện Kinh tế Xã 
hội, Đại học Cần Thơ, ISET.

Quy mô                 +    Vùng

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2023-2025

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố và tài trợ

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 2.8; 2.13; 3.4; 3.11

Các đặc tính về KNCC

Hành động 2.10
Nghiên cứu xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển điện mặt trời và các cơ chế thu hút đầu tư và 
phát triển điện mặt trời.

Hành động này tập trung vào việc 
nghiên cứu hỗ trợ cho việc xây 
dựng chiến lược và kế hoạch phát 
triển điện mặt trời ở Cần Thơ đến 
năm 2020. Nghiên cứu bao gồm 
việc đánh giá tiềm năng điện mặt 
trời, khả năng, quy mô, xác định lộ 
trình, nguồn lực cần thiết để phát 
triển điện mặt trời đến năm 2030 
cũng như các phương án và cơ chế 
để thu hút đầu tư trong lĩnh vực 
này. 

Đơn vị đầu mối Sở Công Thương (CT)

Đơn vị phối hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Điện 
lực Việt nam - chi nhánh Cần Thơ, tổ chức 
GreenID, các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
điện mặt trời.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2022-2024

Nguồn ngân sách dự kiến Ngân sách thành phố

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 2.14

Các đặc tính về KNCC
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QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Hành động 2.11
Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống giao thông công cộng của thành phố Cần Thơ. 

Hành động này tập trung đánh giá 
nhu cầu hiện tại và dự báo nhu cầu 
về giao thông công cộng trong 
tương lai; nghiên cứu cải thiện 
mạng lưới giao thông công cộng 
cho toàn thành phố trong đó bao 
gồm cả nghiên cứu phương án thí 
điểm một tuyến xe buýt nhanh BRT 
và phương án quy hoạch các tuyến 
đường dành cho xe đạp; đề xuất 
phương án quản lý và vận hành hệ 
thống xe buýt nhằm đảm bảo tính 
minh bạch và chất lượng dịch vụ. 
Để đảm bảo hệ thống giao thông 
công cộng có KNCC tốt, cách tiếp 
cận và các đặc tính liên quan về 
khả năng chống chịu cần được cân 
nhắc trong quá trình phân tích. 

Đơn vị đầu mối Ban quản lý dự án ODA

Đơn vị phối hợp Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Văn 
phòng CRO.

Quy mô                 

Hiện trạng dự án đã hình thành chuẩn bị triển khai

Thời gian dự kiến 2019-2021

Nguồn ngân sách dự kiến Vốn ODA (NHTG và SECO) (đã duyệt)

Hành động liên quan 1.2; 2.9; 2.10; 2.13; 2.14

Các đặc tính về KNCC

Hành động 2.12
Đánh giá tình trạng sụt lún đất ở Cần Thơ và xây dựng hệ thống quan trắc lún. 

Hành động này tập trung vào 
các hoạt động sau: 
• Đánh giá tình trạng sụt lún đất ở 

khu vực nội đô thành phố và tác 
động của sụt lún đất; 

• Xác định nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng sụt lún; 

• Đề xuất các giải pháp hạn chế 
tình trạng sụt lún đất, và 

• Xây dựng hệ thống quan trắc lún

Đơn vị đầu mối Sở Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp
Sở Xây dựng, Sở Giao thông, Sở NN&PTNT, 
Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt 
Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Vp CRO.

Quy mô                 

Hiện trạng Dự án mới

Thời gian dự kiến 2020 - 2023

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 1.5; 2.5; 2.7; 2.13; 2.14

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 2.13
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS đồng bộ và nhất quán về các hệ thống hạ tầng đô thị và hệ thống quản lý 
thông tin và giao diện người dùng phục vụ cho công tác quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị. 

Hành động này tập trung vào việc: 
xây dựng cơ sở dữ liệu GIS đồng bộ 
và nhất quán về các hệ thống hạ tầng 
đô thị (giao thông, cấp, thoát nước, 
cao độ nền, ngập lụt, v.v.); xây dựng 
cơ chế cập nhật và chia sẻ và nâng cao 
năng lực quản lý và sử dụng thông tin 
nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác 
quy hoạch và quản lý các hệ thống hạ 
tầng đô thị. Hành động này có liên hệ 
chặt chẽ với và là một phần của Chiến 
lược dữ liệu thông tin không gian của 
thành phố Cần Thơ đang được xây 
dựng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế 
giới. Cơ sở dữ liệu trong chiến lược này 
tập trung vào ba vấn đề: quản lý ngập 
lụt theo tiếp cận tích hợp, kết nối giao 
thông công cộng và hệ thống trợ giúp 
xã hội ứng phó với ngập lụt. 

Đơn vị đầu mối Sở Xây Dựng

Đơn vị phối hợp
Sở TT&TT, Sở NN&PTNT, Sở KHCN, Sở 
TNMT, BQL dự án ODA, Viện Quy hoạch 
Xây dựng Tp Cần Thơ.

Quy mô                 

Hiện trạng Dự án đã được duyệt và đang triển khai

Thời gian dự kiến 2018-2025

Nguồn ngân sách dự kiến Vốn ODA (NHTG và SECO) (đã duyệt)

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.5; 2.8; 2.11; 2.13; 2.14

Các đặc tính về KNCC

Hành động 2.14
Tích hợp cách tiếp cận khả năng chống chịu vào trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô 
thị và vào quá trình thiết kế các công trình hạ tầng đô thị. Thí điểm với hệ thống thoát nước và quản lý 
ngập lụt của thành phố.

Hành động này hướng tới mục tiêu 
tăng cường khả năng chống chịu 
của hệ thống hạ tầng của thành 
phố với các sự kiện cực đoan trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong 
giai đoạn trước mắt, thành phố sẽ 
thí điểm cách tiếp cận này với các 
quy hoạch, kế hoạch và công trình 
thoát nước và quản lý ngập lụt. 
Dự án sẽ phân tích và đánh giá tác 
động đồng thời của các cú sốc và 
áp lực (như mưa lớn, triều cường, 
sụt lún đất, v.v.) đến hệ thống hạ 
tầng đô thị và xác định và tích hợp 
các giải pháp nhằm ứng phó với 
các sự kiện cực đoan vào các quy 
hoạch, kế hoạch và công tác thiết 
kế hạ tầng đô thị.

Đơn vị đầu mối Sở Xây Dựng

Đơn vị phối hợp
Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở KH&ĐT, Viện 
Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại 
học Cần Thơ, ISET, Vp CRO, v.v.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2030 (2020 – 2023 đối với dự án thí 
điểm)

Nguồn ngân sách dự kiến Xin tài trợ

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.5; 2.7; 2.8; 2.11; 2.13

Các đặc tính về KNCC
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MỤC ĐÍCH
Nền kinh tế tri thức năng động, đa dạng, hội nhập sâu rộng với bên 
ngoài nhưng luôn ổn định trước những biến động của nền kinh tế 
trong khu vực và thế giới.

3
KINH TẾ 
VÀ XÃ HỘI 

Định hướng

Lê Thị Nguyệt Linh © Sở VHTTDL Cần Thơ

TỔNG QUAN CÁC HÀNH ĐỘNG

TĂNG CƯỜNG SỰ KẾT NỐI GIỮA CÁC BÊN
3.1 Cải thiện mối liên kết giữa các hộ trồng dâu và phát triển vườn dâu gắn với du lịch sinh thái nhằm 
nâng cao khả năng chống chịu cho các hộ dân trồng dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền. (dự án thí 
điểm)
Khung thời gian: 2020 – 2021

3.2  Điều chỉnh và kiện toàn cơ chế điều phối giữa các sở, ban, ngành liên quan nhằm hỗ trợ phát triển 
bền vững các chuỗi giá trị nông sản. Thí điểm với cơ chế điều phối gắn với chuỗi giá trị cá tra.
Khung thời gian: 2020 – 2022

3.3 Cải thiện hiệu quả và mở rộng quy mô diễn đàn đối thoại định kỳ giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, 
nhà khoa học với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan.
Khung thời gian: 2020 – 2030

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
3.4  Tích hợp tiếp cận khả năng chống chịu vào dự án tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành nông 
nghiệp Cần Thơ.
Khung thời gian: 2021-2027

3.5 Tích hợp tiếp cận khả năng chống chịu vào quá trình thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm giai 
đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2030.
Khung thời gian: 2018-2030

3.6  Nghiên cứu tính khả thi của mô hình bảo hiểm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Khung thời gian: 2023-2025 

3.7 Cải thiện chất lượng liên kết và ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng cá tra thương phẩm 
nhằm nâng cao khả năng chống chịu cho chuỗi giá trị cá tra. (dự án thí điểm)
Khung thời gian: 2019-2021

3.8 Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ dâu Hạ Châu và nghiên cứu cải thiện công nghệ bảo 
quản sau thu hoạch để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Khung thời gian: 2020-2025

3.9 Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nông nghiệp sạch gắn với cải 
thiện sinh kế cho người nghèo.
Khung thời gian: 2020-2025

CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ THỰC THI QUY HOẠCH
3.10 Tăng cường năng lực đánh giá nhu cầu của thị trường và nguồn cung nông sản nhằm hỗ trợ công 
tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp.
Khung thời gian: 2020-2025

3.11 Tích hợp các khái niệm về khả năng chống chịu vào quá trình triển khai  đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030.
Khung thời gian: 2017-2030

3.12 Tăng cường năng lực cho các sở ban ngành về phương pháp dự báo kinh tế, quy hoạch phát triển 
kinh tế xã hội mang tích hợp và hệ thống.
Khung thời gian: 2020-2025
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TĂNG CƯỜNG SỰ KẾT NỐI GIỮA CÁC BÊN 

Hành động 3.1
Cải thiện mối liên kết giữa các hộ trồng dâu và phát triển vườn dâu gắn với du lịch sinh thái nhằm 
nâng cao khả năng chống chịu cho các hộ dân trồng dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền.

Mục đích của đề xuất này 
là tăng cường chất lượng 
liên kết giữa các hộ trồng 
dâu và đa dạng hóa 
nguồn thu cho người 
dân từ việc phát triển các 
vườn dâu thành điểm 
du lịch sinh thái hấp dẫn 
của thành phố. Dự án 
sẽ góp phần giải quyết 
một phần các vấn đề 
các hộ trồng dâu đang 
đối mặt như sự liên kết, 
hỗ trợ giữa các hộ chưa 
chặt chẽ và hiệu quả; 
sản phẩm dâu hư hỏng 
nhanh, khó tiếp cận và 
mở rộng thị trường. 

Đơn vị đầu mối Chi cục Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ

Đơn vị phối hợp

Trung tâm xúc tiến Thương mại và Du lịch huyện 
Phong Điền, Phòng Nông nghiệp huyện Phong 
Điền, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền, 
Văn phòng CRO, Đại học Cần Thơ

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới (đã được phát triển thành đề xuất dự 
án thí điểm)

Thời gian dự kiến 2020 - 2021

Nguồn ngân sách dự kiến xin tài trợ

Hành động liên quan 2.2; 3.5; 3.8

Các đặc tính về KNCC

Hành động 3.2
Điều chỉnh và kiện toàn cơ chế điều phối giữa các sở, ban, ngành liên quan nhằm hỗ trợ phát triển bền 
vững các chuỗi giá trị nông sản. Thí điểm với cơ chế điều phối gắn với chuỗi giá trị cá tra.

Hành động này tập trung vào việc xây 
dựng một cơ chế điều phối liên ngành giữa 
các sở ngành đóng vai trò hỗ trợ chính cho 
sự phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ 
lực như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (quản lý hoạt động sản xuất nông 
nghiệp), Sở Công Thương (phụ trách mảng 
thị trường), Sở Khoa học và Công nghệ 
(phụ trách mảng nghiên cứu và ứng dụng 
Khoa học và Công nghệ trong sản xuất và 
chế biến nông sản), Sở Tài nguyên và Môi 
trường (phụ trách mảng quan trắc và giám 
sát chất lượng môi trường). Cơ chế này 
được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho các tác nhân 
như hộ nuôi, trồng thủy sản; doanh nghiệp 
chế biến và xuất khẩu; doanh nghiệp/đơn 
vị kinh doanh nông sản, v.v., cải thiện hiệu 
quả và giá trị gia tăng của các chuỗi giá trị 
nông sản.

Đơn vị đầu mối Sở NN&PTNT

Đơn vị phối hợp
Sở Công Thương, Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020 - 2022

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố

Hành động liên quan 1.1; 3.7; 3.11

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG
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Hành động 3.3
Cải thiện hiệu quả và mở rộng quy mô của diễn đàn đối thoại định kỳ giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, 
nhà khoa học với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan. 

Đề xuất này hướng tới việc 
tăng cường cơ chế đối 
thoại giữa doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, nhà khoa học 
và chính quyền thành 
phố nhằm cải thiện hiệu 
quả các chính sách hỗ trợ 
của nhà nước cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư đồng 
thời đảm bảo vai trò của 
họ đối với xã hội và các 
vấn đề môi trường. 

Đơn vị đầu mối Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội 
chợ Triển lãm.

Đơn vị phối hợp

Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Việt Nam, chi nhánh Cần 
Thơ, Văn phòng CRO, Hiệp hội doanh nghiệp 
Cần Thơ, ISET

Quy mô                 

Hiện trạng Gắn với nỗ lực hiện tại của thành phố

Thời gian dự kiến 2020 - 2030

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố

Hành động liên quan 1.1; 1.4; 3.1; 3.2; 3.9; 

Các đặc tính về KNCC

Lê Thị Nguyệt Linh © Sở VHTTDL Cần Thơ

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 3.4
Tích hợp tiếp cận khả năng chống chịu vào dự án tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành nông 
nghiệp Cần Thơ.

Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh cho 
ngành nông nghiệp Cần Thơ tập trung vào 
việc hỗ trợ tăng cường các điều kiện thuận 
lợi về chính sách, thể chế và thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp nông nghiệp, thúc đẩy 
hợp tác công tư trong thương mại hóa 
một số nông sản chủ lực của thành phố. 
Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ góp phần tăng 
cường năng lực lập kế hoạch đầu tư công và 
quản lý chi tiêu công, trong đó lồng ghép 
các hạng mục đầu tư tư nhân nhằm thúc 
đẩy thương mại hóa nông nghiệp. Hiện nay, 
ngân hàng ADB đang hỗ trợ thành phố thực 
hiện nghiên cứu tiền khả thi. 

Mục tiêu của đề xuất này là đảm bảo các 
cú sốc, áp lực và tác động của chúng đến 
ngành nông nghiệp được xác định và phân 
tích trong quá trình thực hiện dự án tăng 
cường năng lực cạnh tranh cho ngành nông 
nghiệp Cần Thơ để từ đó xác định những 
giải pháp tăng cường KNCC với các cú sốc và 
áp lực này.

Đơn vị đầu mối Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn

Đơn vị phối hợp

Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, 
Sở Tài chính, Sở KH&CN, Viện 
Chiến lược và Chính sách Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Vp CRO.

Quy mô                 

Hiện trạng Gắn với nỗ lực hiện tại của 
thành phố

Thời gian dự kiến 2021 - 2027

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và tài trợ 
(một phần từ ADB)

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10; 3.11

Các đặc tính về KNCC

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Nguyễn Thơ © ISET-International
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Hành động 3.5
Tích hợp tiếp cận khả năng chống chịu vào quá trình thực hiện đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai 
đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2030.

Chương trình OCOP là chương 
trình phát triển kinh tế khu 
vực nông thôn theo hướng 
phát triển nội lực và gia tăng 
giá trị. Trọng tâm của Chương 
trình OCOP là phát triển sản 
phẩm nông nghiệp, phi nông 
nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở 
mỗi địa phương theo chuỗi 
giá trị. Ngân sách thực hiện đề 
án của thành phố Cần Thơ là 
khoảng 1600 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề xuất này là 
đảm bảo các cú sốc, áp lực và 
tác động của chúng đến các 
sản phẩm được lựa chọn được 
xác định và phân tích để từ 
đó xác định những giải pháp 
tăng cường KNCC với các cú 
sốc và áp lực này.

Đơn vị đầu mối Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đơn vị phối hợp

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
nông thôn mới thành phố; Sở Công Thương; Sở 
Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Sở Y tế; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - 
Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ; Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các cơ quan đơn vị có liên quan.

Quy mô                 

Hiện trạng Gắn với nỗ lực hiện tại của thành phố

Thời gian dự kiến 2018-2030 (đang triển khai)

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và Trung ương 

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 2.2; 3.4; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11

Các đặc tính về KNCC

Hành động 3.6
Nghiên cứu tính khả thi của mô hình bảo hiểm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

Hành động này tập trung vào 
việc nghiên cứu tính khả thi của 
mô hình bảo hiểm trong lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp nhằm 
giảm thiểu rủi ro cho người sản 
xuất trước các biến cố khí hậu 
cựu đoan, dịch bệnh hoặc các 
hiểm hoạ khác. Nghiên cứu khả 
thi sẽ tập trung vào các loại cây 
trồng chủ lực và phổ biến ở Cần 
Thơ. Điều này nhằm đảm bảo các 
rủi ro được xác định và phân tích 
một cách đầy đủ và thông tin về 
rủi ro được chia sẻ rộng rãi. Hành 
động này hoàn toàn phù hợp 
với định hướng của Chính phủ 
về bảo hiểm nông nghiệp (xem 
Nghị định 58/2018/NĐ-CP).

Đơn vị đầu mối Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đơn vị phối hợp

Sở Công Thương, Sở Tài chính, các đơn vị cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp, các doanh 
nghiệp, người dân và hợp tác xã tham gia 
hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2023-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 3.4; 3.11

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 3.7
Cải thiện chất lượng liên kết và ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng cá tra thương phẩm nhằm 
nâng cao khả năng chống chịu cho chuỗi giá trị cá tra. 

Hành động này tập trung tăng 
cường mối liên kết giữa các tác 
nhân trong chuỗi giá trị và ứng 
dụng công nghệ với nền cơ sở dữ 
liệu Blockchain để giám sát chất 
lượng cá tra thương phẩm. Đề xuất 
được thiết kế nhằm góp phần giải 
quyết một số hạn chế của chuỗi 
giá trị cá tra hiện tại. Các hộ nuôi 
và đơn vị thu mua cá cần có một 
hệ thống cơ sở dữ liệu độc lập, 
minh bạch và có thể kiểm chứng 
để theo dõi đầu vào, như về chất 
lượng cá giống và thức ăn, bệnh 
cá, và chất lượng nước, cùng các 
thông số về chất lượng sản phẩm 
như kích cỡ, hàm lượng mỡ, v.v. 
Một cơ sở dữ liệu chung và độc lập 
sẽ giúp đảm bảo theo dõi tốt hơn 
nguồn gốc sản phẩm, nhưng cũng 
khuyến khích các hộ nuôi cải thiện 
chất lượng đầu vào và quản lý môi 
trường vùng nuôi. 

Đơn vị đầu mối Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

Đơn vị phối hợp

Hiệp hội Thủy sản tp Cần Thơ, các đơn vị liên 
quan thuộc Sở NN&PTNT, Văn phòng CRO, 
các doanh nghiệp thu mua và chế biến cá tra, 
các hộ nuôi cá tra, Khoa Công nghệ TT&TT và 
Khoa Thủy sản của Trường Đại học Cần Thơ.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới (đã được xây dựng đề xuất dự án 
thí điểm)

Thời gian dự kiến 2020-2021 (dự án thí điểm)

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 3.4; 3.11

Các đặc tính về KNCC

Hành động 3.8
Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ dâu Hạ Châu và nghiên cứu cải thiện công nghệ bảo 
quản sau thu hoạch để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hành động này tập trung vào ba 
hợp phần chính: (i) Nghiên cứu chế 
biến các sản phẩm từ dâu như nước 
đóng chai, mứt dâu; (ii) Nghiên cứu 
áp dụng công nghệ bảo quản dâu 
sau thu hoạch. Kết quả của hai hoạt 
động này sẽ góp phần tăng giá trị 
gia tăng cho chuỗi giá trị dâu Hạ 
Châu qua việc hỗ trợ mở rộng thị 
trường tiêu thụ cho loại quả này 
và các sản phẩm chế biến từ dâu; 
(iii) Nghiên cứu thương hiệu và 
thị trường cho dâu Hạ Châu nhằm 
quảng bá thương hiệu dâu Hạ Châu. 
Hoạt động này sẽ giúp mở rộng thị 
trường tiêu thụ dâu thông qua việc 
thúc cầu tiêu thụ và đẩy mạnh bán 
sản phẩm thông qua các doanh 
nghiệp bán lẻ quy mô lớn như 
Coopmart, Vinmart, Big C.

Đơn vị đầu mối Sở NN&PTNT

Đơn vị phối hợp

Sở CT, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, Phòng thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam-chi nhánh 
Cần Thơ, các doanh nghiệp chế biến, các 
hộ/hợp tác xã trồng dâu Hạ Châu, hệ thống 
các siêu thị lớn ( Coopmart, Vinmart, Big C, 
v.v.), Trường ĐH Cần Thơ.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 3.1; 3.4; 3.5; 3.9; 3.11

Các đặc tính về KNCC

+ một số doanh nghiệp
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Hành động 3.9
Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nông nghiệp sạch gắn với cải thiện 
sinh kế cho người nghèo. 

Mục đích của hành động 
này là khuyến khích các 
mạng lưới sản xuất nông 
nghiệp sạch, bền vững 
mang lại giá trị gia tăng 
cao. Bên cạnh đó, thành 
phố sẽ xây dựng một số 
chính sách khuyến khích 
các doanh nghiệp nông 
nghiệp sạch hỗ trợ cải 
thiện sinh kế cho các hộ 
yếu thế thông qua việc 
tuyển dụng lao động từ 
các hộ này hoặc hỗ trợ 
họ phát triển mô hình 
sản xuất nông nghiệp 
sạch. 

Đơn vị đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đơn vị phối hợp

Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở KH&ĐT, 
Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
(LĐTB&XH), Ủy ban nhân dân các quận huyện, Hiệp 
hội doanh nghiệp Cần Thơ, các doanh nghiệp đang 
áp dụng mô hình sản xuất sạch (như Minh Hòa, 
Trang trại Cần Thơ Farm), Trung tâm hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.  

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 3.4; 3.11

Các đặc tính về KNCC

© Văn Phòng CRO Cần Thơ

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 3.10
Tăng cường năng lực đánh giá nhu cầu của thị trường và nguồn cung nông sản nhằm hỗ trợ công tác 
quy hoạch sản xuất nông nghiệp. 

Đề xuất này tập trung vào việc đào 
tạo, tập huấn cho Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Sở Công 
Thương và các cơ quan có liên quan 
về phương pháp và công cụ đánh 
giá nhu cầu của thị trường và nguồn 
cung nông sản. Điều này sẽ góp 
phần giúp thành phố đưa ra những 
quyết sách phù hợp trong việc quy 
hoạch phát triển sản xuất các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc biệt 
là các sản phẩm mới và sản phẩm 
tương đồng với các địa phương khác 
trong khu vực. Hành động này cũng 
kỳ vọng sẽ phần nào giải quyết tình 
trạng sản xuất theo phong trào, 
được mùa mất giá và được giá mất 
mùa.

Đơn vị đầu mối Sở Công Thương 

Đơn vị phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Văn phòng CRO

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 1.1; 3.4; 3.5; 3.8; 3.11; 3.12

Các đặc tính về KNCC

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Lê Thị Nguyệt Linh © Sở VHTTDL Cần Thơ
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Hành động 3.11
Tích hợp tiếp cận khả năng chống chịu vào quá trình triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu chính của đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp bao gồm: (i) Nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển sản 
xuất nông nghiệp theo hướng chất 
lượng cao và bền vững, nâng cao sức 
cạnh tranh của nông sản hàng hóa; 
(ii) Xây dựng ngành hàng hóa chủ lực, 
vùng sản xuất tập trung ứng dụng 
công nghệ cao, thực hiện liên kết chuỗi 
giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu 
thụ. Xây dựng nguồn giống cây trồng 
và vật nuôi chất lượng cao đáp ứng 
nhu cầu phát triển nông nghiệp của 
thành phố và cung ứng các tỉnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 

Mục tiêu của đề xuất này là đảm bảo 
các cú sốc, áp lực và tác động của 
chúng đến ngành nông nghiệp được 
xác định và phân tích và các đặc tính 
về khả năng chống chịu được tính tới 
trong quá trình xác định những giải 
pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
Việc tích hợp quan điểm về khả năng 
chống chịu vào dự án đề xuất sẽ giúp 
ngành nông nghiệp ứng phó tốt hơn 
với những biến động của khí hậu và thị 
trường trong tương lai.

Đơn vị đầu mối Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn

Đơn vị phối hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở 
Tài nguyên Môi trường, Sở Khoa 
học Công nghệ, Ủy ban nhân dân 
các huyện và các đơn vị liên quan, 
Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, 
Trường Đại học Cần Thơ, v.v.

Quy mô                 

Hiện trạng Gắn với nỗ lực hiện tại của thành phố

Thời gian dự kiến 2017-2030 (đang triển khai)

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.3; 3.2; 3.4; 3.5; 3.8; 3.10; 3.12

Các đặc tính về KNCC

Ngô Thanh © ISET-International, 2014

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 3.12
Tăng cường năng lực cho các sở ban ngành về phương pháp dự báo kinh tế, quy hoạch phát triển kinh 
tế xã hội mang tích hợp và hệ thống.

Đề xuất này sẽ hỗ trợ thành phố 
trong quá trình xây dựng và triển 
khai các quy hoạch, kế hoạch kinh 
tế-xã hội theo Luật quy hoạch mới 
cũng như tăng cường năng lực lập 
kế hoạch cho các sở, ban, ngành. 
Hành động này bao gồm các hoạt 
động tập huấn, đào tạo về các tiếp 
cận, phương pháp, công cụ nhằm cải 
thiện năng lực cho các cơ quan, ban 
ngành của thành phố về dự báo kinh 
tế, quy hoạch tích hợp mang tính hệ 
thống, đánh giá tác động cũng như 
lồng ghép các giải pháp tăng cường 
khả năng chống chịu của thành phố 
với các cú sốc, áp lực. 

Đơn vị đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đơn vị phối hợp

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài 
chính, Viện Kinh tế Xã hội, Viện Quy 
hoạch Xây dựng, Văn phòng CRO, ISET, 
Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện 
Chiến lược Phát triển (Tiềm năng).

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 1.1; 3.4; 3.5; 3.10; 3.11

Các đặc tính về KNCC

© Văn Phòng CRO Cần Thơ
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4
SỨC KHOẺ VÀ 
PHÚC LỢI 

Định hướng

MỤC ĐÍCH
Các cộng đồng có thu nhập đảm bảo và ổn định và được sống trong 
điều kiện môi trường xanh, sạch và an toàn trước ảnh hưởng của các 
cú sốc và áp lực về kinh tế, xã hội và môi trường.

© Văn Phòng CCCO Cần Thơ

CÁC HÀNH ĐỘNG

ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VIỆC LÀM
4.1 Đào tạo nghề giúp việc nhà để tạo cơ hội cải thiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. (dự 
án thí điểm)
Khung thời gian: 2020 – 2021 

4.2 Tích hợp tiếp  cận xây dựng KNCC vào việc điều chỉnh, bổ sung các chính sách, chương trình việc 
làm và đào tạo nghề .
Khung thời gian: 2020 – 2025

4.3 Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp và chương trình hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho các hộ 
tái định cư.
Khung thời gian: 2020 – 2025

VIỆC LÀM, CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ NHÀ Ở CHO CÁC NHÓM YẾU THẾ
4.4 Cải thiện và nhân rộng nghề nuôi lươn không bùn nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các hộ 
yếu thế ở khu vực nông thôn và ven đô. (dự án thí điểm)
Khung thời gian: 2020 – 2021

4.5 Tích hợp tiếp cận xây dựng KNCC vào các chính sách, chương trình hỗ trợ cải thiện sinh kế và 
chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp cho các nhóm yếu thế ở khu vực nông thôn.
Khung thời gian: 2020 – 2025

4.6 Điều chỉnh chính sách, chương trình về hỗ trợ về nhà ở nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho 
các hộ nghèo và dễ bị tổn thương.
Khung thời gian: 2022 – 2025

THÔNG TIN VÀ CƠ CỞ KHOA HỌC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH
4.7 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đặc điểm và khả năng chống chịu của nhóm di cư tại khu vực nội 
đô của thành phố Cần Thơ và đề xuất các biện pháp hỗ trợ.
Khung thời gian: 2020 – 2022

4.8 Xây dựng một cơ sở dữ liệu toàn diện và một hệ thống quản lý thông tin đồng bộ về các nhóm yếu 
thế và dễ bị tổn thương.
Khung thời gian: 2019 – 2021

4.9  Đánh giá xu thế về việc làm và nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ đến 2030.
Khung thời gian: 2022 – 2025
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Hành động 4.2
Tích hợp tiếp cận xây dựng KNCC vào việc điều chỉnh, bổ sung các chính sách, chương trình việc làm và 
đào tạo nghề. 

Hành động này tập trung vào việc điều chỉnh, bổ sung 
các chính sách hiện tại về hỗ trợ việc làm và đào tạo 
nghề nói chung và cho nhóm yếu thế  nói riêng. Việc 
điều chỉnh sẽ đưa ra các khái niệm về khả năng chống 
chịu nhằm đảm bảo: 
• Những nỗ lực hỗ trợ cho các nhóm yếu thế được 

thiết kế với tầm nhìn dài hạn và thực hiện liên tục 
theo từng giai đoạn;

• Chương trình đào tạo nghề và các hỗ trợ liên quan 
đáp ứng trực tiếp những đòi hỏi không ngừng thay 
đổi của thị trường lao động và sự đa dạng về năng 
lực và đặc điểm của các đối tượng tham gia. Các 
chương trình hỗ trợ việc làm và dịch vụ tư vấn cần 
được thiết kế cho phù hợp hơn với những đặc điểm 
này và xét tới những thay đổi về bối cảnh và các kịch 
bản tương lai;

• Giúp người lao động xác định được và chuẩn bị ứng 
phó với các các cú sốc và áp lực tiềm tàng (ví dụ thất 
nghiệp, cạnh tranh của thị trường lao động, thay đổi 
công nghệ, v.v.);

• Tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ những người thực 
sự có động lực trong việc học nghề và tìm kiếm việc 
làm.

Đơn vị đầu mối Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội

Đơn vị phối hợp

Văn phòng CRO, Hội Liên 
hiệp Phụ Nữ thành phố 
Cần Thơ, Phòng Quản 
lý nhà nước (QLNN) về 
Đào tạo nghề thuộc Sở 
LĐ-TB&XH thành phố Cần 
Thơ, Phòng LĐ-TB&XH các 
quận huyện.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và 
xin tài trợ

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.3; 4.8; 
4.9

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 4.3
Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp và chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế cho các 
hộ tái định cư. 

Hành động này tập trung vào việc xây dựng 
và triển khai cơ chế hợp tác giữa chủ đầu 
tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp 
có nhu cầu tuyển dụng và Trung tâm dịch 
vụ việc làm để tư vấn, hỗ trợ cho người lao 
động thuộc các hộ tái định cư nhằm giúp họ 
tìm được việc làm ổn định ở nơi ở mới. Hỗ 
trợ này bao gồm nhiều khía cạnh, từ đánh 
giá nhu cầu và yêu cầu về việc làm của thị 
trường, đánh giá đặc điểm và nhu cầu của 
người tìm việc, tư vấn về nghề nghiệp, thiết 
kế và triển khai các lớp đào tạo nghề dựa 
theo kết quả đánh giá này, hỗ trợ tiếp cận 
các nhà tuyển dụng và tìm kiếm việc làm. 
Sau khi xây dựng xong các cơ chế, một dự án 
cụ thể sẽ được thiết kế để triển khai thí điểm. 
Kinh nghiệm và bài học từ dự án thí điểm sẽ 
là cơ sở để hoàn thiện cơ chế phối hợp. 

Đơn vị đầu mối Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đơn vị phối hợp

Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung 
tâm phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư 
các dự án có liên quan đến tái định 
cư, các doanh nghiệp tuyển dụng, 
Trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ 
sở đào tạo nghề, Văn phòng CRO.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.2; 4.8; 4.9

Các đặc tính về KNCC

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ VIỆC LÀM

Theo đánh giá thực hiện trong giai đoạn II, số lượng các dự án phát triển ở Cần Thơ ngày càng 
gia tăng. Vào giai đoạn cao điểm gần đây, riêng phường An Khánh có tới 23 dự án được triển 
khai với tổng diện tích đất quy hoạch là 1.495,964 ha, số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 2.298 hộ 
(UBND-An Khánh 2017b). 

Các hộ dân này được thành phố bố trí tái định cư theo quy định, trong đó bao gồm việc cung 
cấp nơi ở mới và hỗ trợ tìm kiếm việc làm nếu cần. Tuy nhiên, việc di chuyển nơi ở vẫn làm gián 
đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ bị ảnh hưởng. Hơn 90% số người được hỏi 
đánh giá việc ảnh hưởng đến sinh kế, thu nhập là tác động lớn nhất của việc tái định cư.

Các chính sách hỗ trợ cho các hộ này được đánh giá là chưa phù hợp và còn nhiều bất cập.

ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VIỆC LÀM

Hành động 4.1
Đào tạo nghề giúp việc nhà để tạo cơ hội cải thiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Hành động sẽ giúp tăng cường khả năng 
chống chịu về kinh tế cho phụ nữ thuộc 
nhóm yếu thế ở khu vực đô thị và ven 
đô của thành phố Cần Thơ (bao gồm cả 
nhóm phụ nữ thuộc diện tái định cư) 
thông qua qua việc tổ chức tập huấn và 
cấp chứng nhận về nghề giúp việc nhà. 
Hiện nay nhu cầu về người giúp việc nhà 
(để dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc trẻ 
nhỏ...) toàn thời gian hoặc bán thời gian 
của nhóm hộ khá giả ngày càng gia tăng. 
Tuy nhiên, hiện có rất ít chương trình 
đào tạo nghề giúp việc nhà và chưa có 
tiêu chuẩn đánh giá chính thức cho công 
việc này. Dự án được thiết kế để giúp giải 
quyết những bất cập trên và cung cấp hỗ 
trợ về đào tạo nghề, chứng chỉ và việc làm 
cho khoảng 40 phụ nữ thuộc nhóm yếu 
thế ở Cần Thơ. Kinh nghiệm từ mô hình 
thí điểm này sẽ được tổng kết và tài liệu 
hóa để chia sẻ rộng rãi hướng tới việc mở 
rộng quy mô và nhân rộng mô hình.

Đơn vị đầu mối Trung tâm dịch vụ việc làm thành 
phố Cần Thơ

Đơn vị phối hợp

Văn phòng CRO, Hội Liên hiệp Phụ 
Nữ thành phố Cần Thơ, Phòng 
Quản lý nhà nước (QLNN) về Đào 
tạo nghề thuộc Sở LĐ-TB&XH thành 
phố Cần Thơ, Phòng LĐ-TB&XH các 
quận huyện.

Quy mô                 

Hiện trạng
Đề xuất mới (dự án thí điểm, đã xây 
dựng đề xuất dự án và tiếp cận nhà 
tài trợ)

Thời gian dự kiến 2020 - 2021

Nguồn ngân sách dự kiến xin tài trợ và một phần đối ứng của 
thành phố

Hành động liên quan 4.2; 4.3; 4.8

Các đặc tính về KNCC
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VIỆC LÀM, CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ NHÀ Ở CHO CÁC NHÓM 
YẾU THẾ

Hành động 4.4
Cải thiện và nhân rộng nghề nuôi lươn không bùn nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các hộ yếu 
thế ở khu vực nông thôn và ven đô.

Dự án này hướng đến việc đa dạng 
hóa sinh kế và thu nhập cho các hộ 
yếu thế vốn có ít đất sản xuất ở khu 
vực nông thôn và ven đô thông qua 
việc cải thiện mô hình nuôi lươn 
không bùn. Mô hình này đã từng 
được thực hiện thành công ở một số 
địa bàn ở thành phố Cần Thơ và có 
khả năng nhân rộng cao do không 
yêu cầu diện tích và chi phí đầu tư 
thấp. Nếu thành công, mô hình sẽ 
mang lại nguồn thu thập bổ sung 
và ổn định giúp các hộ dân tham 
gia này cải thiện thu nhập và tăng 
cường khả năng chống chịu với 
các cú sốc và áp lực. Kinh nghiệm 
từ dự án thí điểm này sẽ được tổng 
kết và tài liệu hóa để chia sẻ rộng 
rãi hướng tới việc mở rộng quy mô 
của mô hình sinh kế này. Dự án dự 
kiến thí điểm ở huyện Vĩnh Thạnh và 
quận Bình Thủy.

Đơn vị đầu mối Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Đơn vị phối hợp

Văn phòng CRO, Chi cục Thuỷ Sản, Sở 
Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ngân 
hàng Chính sách Xã hội tại Cần Thơ, 
Trạm Khuyến nông, Phòng LĐTB&XH, 
chi nhánh Ngân hàng CSXH và Hội nông 
dân tại Quận Bình Thủy và Huyện Vĩnh 
Thạnh, Hợp tác xã Tam Lộc.

Quy mô                 

Hiện trạng
Đề xuất nhân rộng mô hình (đã xây 
dựng đề xuất dự án và tiếp cận nhà tài 
trợ)

Thời gian dự kiến 2020 - 2021

Nguồn ngân sách dự kiến xin tài trợ và một phần đối ứng của 
thành phố

Hành động liên quan 4.5; 4.8

Các đặc tính về KNCC

Ngô Thanh © ISET-International, 2018

Hành động 4.5
Tích hợp tiếp cận xây dựng KNCC vào các chính sách, chương trình hỗ trợ cải thiện sinh kế và chuyển 
đổi mô hình sản xuất nông nghiệp cho các nhóm yếu thế ở khu vực nông thôn. 

Hành động này sẽ điều chỉnh và cập 
nhật các chương trình chính sách 
hiện tại dựa trên các khái niệm về 
KNCC nhằm:
• lồng ghép định hướng dài hạn và 

lộ trình cải thiện sinh kế cho người 
dân theo nhiều khung thời gian 
khác nhau (trước mắt, trung hạn 
và dài hạn);

• tích hợp các đặc điểm về sinh kế, 
điều kiện sản xuất, kinh doanh và 
nhận thức, kinh nghiệm và nhu 
cầu của người dân trong quá trình 
thiết kế và triển khai các chương 
trình, dự án hỗ trợ nghề nghiệp;

• tăng cường đào tạo nhằm cải 
thiện kỹ năng kinh doanh và hỗ 
trợ về đầu ra bên cạnh hỗ trợ về kỹ 
thuật sản xuất; 

• đào tạo cho các nhóm yếu thế để 
giúp họ chuẩn bị ứng phó với các 
cú sốc và áp lực bất thường và xây 
dựng phương án dự phòng khi bị 
thất nghiệp, ép giá, mất mùa.

Đơn vị đầu mối Sở NN&PTNT

Đơn vị phối hợp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 
Trung tâm khuyến nông các quận, 
huyện, các cơ sở đào tạo nghề nông 
nghiệp, các hội đoàn thể như Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ, Văn phòng CRO, 
Trường Đại học Cần Thơ 

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020 - 2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ 

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.3; 3.9; 3.11; 4.4; 4.8

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

Nguyễn Thơ © ISET-International
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Hành động 4.6
Điều chỉnh chính sách, chương trình về hỗ trợ về nhà ở nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho các 
hộ nghèo và dễ bị tổn thương.

Hành động này hướng tới việc điều 
chỉnh các chính sách và chương 
trình (trong phạm vi ban hành và 
quản lý bởi thành phố Cần Thơ) để 
khắc phục những hạn chế hiện tại 
nhằm: 
• Xây dựng phương án hỗ trợ các hộ 

thuộc nhóm yếu thế nhưng không 
sở hữu đất thổ cư;

• Tích hợp các khái niệm về khả 
năng chống chịu với các cú sốc 
đặc biệt là giông lốc và ngập úng 
trong quá trình thiết kế và xây 
dựng nhà cho các hộ gia đình 
thuộc nhóm yếu thế;

• Tăng mức hỗ trợ (ví dụ như thông 
qua việc kết hợp các nguồn lực tài 
chính) nhằm đảm bảo kinh phí tối 
thiểu để các hộ có thể xây dựng, 
sửa chữa nhà ở mức đủ kiên cố và 
có khả năng chống chịu với các cú 
sốc và áp lực. 

Đơn vị đầu mối Sở Xây dựng 

Đơn vị phối hợp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Văn 
phòng CRO, Viện quy hoạch và kiến trúc 
thành phố, Hội Kiến trúc thành phố Cần 
Thơ, Đại học Cần Thơ, ISET.

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2022-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố  

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 4.5; 4.7

Các đặc tính về KNCC

Nguyễn Thơ © ISET-International

CÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động 4.7
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đặc điểm và khả năng chống chịu của nhóm di cư tại khu vực nội đô 
của thành phố Cần Thơ và đề xuất các biện pháp hỗ trợ.

Hành động này có mục đích nhận 
dạng đặc điểm (ví dụ như số lượng, 
độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, 
nơi ở và điều kiện sinh sống, đặc 
điểm di cư, v.v.) của các nhóm di cư 
không chính thức ở các quận nội đô 
thành phố Cần Thơ. Nhóm dân cư 
này thường không được thống kê 
trong số liệu dân số chính thức hoặc 
các điều tra dân số. Đề xuất này 
cũng sẽ đánh giá những cú sốc và 
áp lực mà những người di cư phải 
đối mặt, tình trạng dễ bị tổn thương 
cũng như KNCC. Kết quả nghiên cứu 
sẽ hỗ trợ công tác quản lý của thành 
phố liên quan đến các vấn đề như 
an sinh, xã hội, việc làm, môi trường, 
v.v. 

Đơn vị đầu mối Văn phòng CRO

Đơn vị phối hợp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Phòng LĐTB&XH các quận nội đô, Cục 
Thống kê thành phố, Ủy ban Nhân dân 
các phường, xã thuộc các quận nội đô, 
ISET, Trường Đại học Cần Thơ

Quy mô                 

Hiện trạng Đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2020-2022

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.3; 4.8

Các đặc tính về KNCC

Ngô Thanh © ISET-International, 2014
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Hành động 4.8
Xây dựng một cơ sở dữ liệu toàn diện và một hệ thống quản lý thông tin đồng bộ về các nhóm yếu thế 
và dễ bị tổn thương.

Hành động này sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu 
đồng bộ và toàn diện về các đối tượng yếu thế 
và dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ. Cơ sở dữ liệu này sẽ gồm nhiều lớp thông 
tin và được xây dựng dựa trên các số liệu sẵn 
có (ví dụ như tỷ lệ nghèo, mức độ tiếp cận các 
dịch vụ cơ bản, v.v.) và các số liệu được thu thập 
mới (ví dụ như số liệu về người nhập cư, bản đồ 
định vị các đối tượng, đặc điểm về sinh kế, sức 
khỏe, các cú sốc và áp lực, mức độ phơi nhiễm 
và khả năng chống chịu, v.v.). Các bản đồ ngập 
lụt cũng sẽ được xây dựng trong đó thể hiện 
rõ những khu vực và những hộ có nguy cơ cao 
với ngập lụt. Cơ sở dữ liệu này sẽ được cập nhật 
thường xuyên. Một cơ chế về quản lý, sử dụng 
và chia sẻ thông tin cũng sẽ được xây dựng 
nhằm tối ưu hóa hiệu quả của cơ sở dữ liệu này. 
Phần lớn các nội dung trong đề xuất này sẽ 
được triển khai trong hợp phần hỗ trợ kỹ thuật 
của dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng 
cường khả năng thích ứng của đô thị. 

Đơn vị đầu mối Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội

Đơn vị phối hợp

Ban quản lý dự án ODA của thành 
phố Cần Thơ, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Văn phòng CRO.

Quy mô                 

Hiện trạng đã hình thành và chuẩn bị triển 
khai

Thời gian dự kiến 2020-2022

Nguồn ngân sách dự 
kiến

vốn ODA do NHTG và SECO hỗ trợ 
(đã duyệt)

Hành động liên quan 1.1; 1.3; 1.5; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7

Các đặc tính về KNCC

Hành động 4.9
Đánh giá xu thế về việc làm và nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
đến 2030. 

Quá trình đô thị hóa và chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế đã và đang 
và sẽ kéo theo những thay đổi 
đáng kể về sinh kế và việc làm. 
Tuy nhiên, thành phố chưa 
có những đánh giá toàn diện 
về những thay đổi này. Vì vậy, 
để hỗ trợ thành phố đưa ra 
những kế hoạch, chính sách 
phù hợp, hành động đề xuất 
này sẽ nghiên cứu đánh giá xu 
thế việc làm và dự báo nhu cầu 
lao động đến năm 2030 ở Cần 
Thơ trong các lĩnh vực nông 
nghiệp (bao gồm cả nuôi trồng 
thủy sản), xây dựng và thương 
mại dịch vụ. Nghiên cứu cũng 
sẽ đưa ra những đề xuất và 
khuyến nghị về việc điều chỉnh 
các chính sách đào tạo nghề 
và hỗ trợ về sinh kế và việc làm 
của thành phố.  

Đơn vị đầu mối Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đơn vị phối hợp

Viện Kinh tế và Xã hội của thành phố, Trung 
tâm dịch vụ việc làm, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, 
Văn phòng CRO, Trung tâm Dự báo nhu cầu 
nhân lực và Thông tin thị trường lao động 
thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị đối tác tiềm 
năng)

Quy mô                 

Hiện trạng đề xuất mới

Thời gian dự kiến 2022-2025

Nguồn ngân sách dự kiến ngân sách thành phố và xin tài trợ

Hành động liên quan 1.2; 3.3; 3.12; 4.2; 4.8

Các đặc tính về KNCC

CÁC HÀNH ĐỘNG

Ngô Thanh © ISET-InternationalNguyễn Thơ © ISET-International
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TRIỂN KHAI 
KẾ HOẠCH 

Việc triển khai thành công Kế hoạch tăng cường KNCC cho 
thành phố Cần Thơ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền 
thành phố với các hội đoàn thể, cộng đồng dân cư địa phương, 
các doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ 
chức khác.
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Chính quyền thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tích 
cực chỉ đạo các sở, ban ngành và huy động sự tham 
gia của các bên liên quan trong quá trình triển khai 
các hành động đề ra trong bản Kế hoạch này. Để 
đảm bảo sự thành công, các nguyên tắc sau cần 
được tuân thủ trong quá trình triển khai Kế hoạch:

• Duy trì và tăng cường nguồn lực cho văn 
phòng CRO của thành phố để triển khai và thúc 
đẩy các hành động của Kế hoạch.

• Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bên

• Huy động tối đa sự tham gia của toàn xã hội 
đặc biệt là của khu vực tư nhân, cộng đồng và 
nhà nghiên cứu

• Đảm bảo tính gắn kết và nhất quán giữa các 
hành động 

• Áp dụng nguyên tắc linh hoạt, dự phòng trong 
quá trình triển khai

• Tài liệu hoá và chia sẻ rộng rãi các bài học, kinh 
nghiệm 

• Đề xuất các ý tưởng mới về tăng cường khả 
năng chống chịu trong quá trình triển khai. 

Sau hội thảo công bố Kế hoạch tăng cường 
Khả năng chống chịu, lãnh đạo thành phố 
sẽ tổ chức một buổi làm việc với các sở ban 
ngành liên quan và văn phòng CRO nhằm 
xác định những hoạt động có thể gắn kết với 
các chương trình, dự án của thành phố trong 
năm 2020 và các năm tiếp theo. Đây sẽ là cơ 
sở quan trọng để thành phố phân bổ và huy 
động nguồn lực cho việc triển khai các hành 
động của Kế hoạch.

© Văn Phòng CCCO Cần Thơ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
& VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN

UBND thành phố giao Văn phòng CRO là đơn vị 
đầu mối chịu trách nhiệm điều phối việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch này. Cụ thể, văn phòng CRO của 
thành phố sẽ có những nhiệm vụ sau:

• Phối hợp với các sở, ban, ngành và các bên liên 
quan khác xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 
Kế hoạch.

• Điều phối việc triển khai tất cả các hành động 
đề ra trong Kế hoạch này.

• Trực tiếp chủ trì thực hiện một số hành 
động trong Kế hoạch thuộc trách nhiệm của 
văn phòng.

• Huy động sự tham gia và sự hỗ trợ của các bên 
liên quan, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa 
phương trong quá trình triển khai Kế hoạch. 

• Huy động nguồn lực hỗ trợ việc triển khai các 
hành động từ các nhà tài trợ và các tổ chức phi 
chính phủ.

• Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu 
và đào tạo ở Cần Thơ và khu vực Đồng bằng 
Sông Cửu Long đặc biệt là Viện Nghiên cứu 
Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ trong quá 
trình triển khai các hoạt động của Kế hoạch.  

• Thực hiện công tác giám sát và đánh giá việc 
triển khai Kế hoạch.

• Thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng 
cao nhận thức của người dân thành phố nói 

chung và của học sinh, thanh niên nói riêng với 
công tác xây dựng khả năng chống chịu. 

• Báo cáo định kỳ (2 lần một năm) với lãnh đạo 
thành phố về tiến độ và kết quả triển khai các 
hành động.

UBND thành phố giao các Sở Xây dựng, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc chủ 
động huy động nguồn lực và triển khai các hành 
động liên quan trực tiếp đến đơn vị mình với sự 
phối hợp của văn phòng CRO. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Ngoại 
vụ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm huy 
động, bố trí nguồn lực vận động tài trợ trong và 
ngoài nước để bảo đảm các điều kiện thực hiện Kế 
hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2030.

Các sở, ban, ngành khác và chính quyền các quận, 
huyện, phường xã, các hội đoàn thể có trách nhiệm 
chủ động phối hợp và hỗ trợ Văn phòng CRO, các 
Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai 
Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, 
bổ sung những nội dung trong Kế hoạch, các Sở, 
ngành, địa phương chủ động phối hợp với Văn 
phòng CRO báo cáo UBND thành phố xem xét, 
quyết định.
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GIÁM SÁT 
& ĐÁNH GIÁ 

Giám sát và đánh giá là một nhiệm vụ quan trọng trong 
quá trình xây dựng khả năng chống chịu cho thành phố 
Cần Thơ. Kết quả của công tác giám sát và đánh giá sẽ 
giúp thành phố rút ra các bài học kinh nghiệm để nhân 
rộng các mô hình tốt và điều chỉnh các hành động và 
cách thức triển khai các hành động nhằm tối ưu hóa các 
nỗ lực của thành phố. Để công tác giám sát được thực 
hiện hiệu quả, thành phố Cần Thơ sẽ:

• Giao văn phòng CRO chịu trách nhiệm làm đầu mối 
công tác giám sát và đánh giá.

• Xây dựng một khung và kế hoạch giám sát và đánh 
giá việc triển khai các hành động đề ra trong bản Kế 
hoạch này.

• Xây dựng báo cáo tổng kết hàng năm về kết quả 
triển khai các hành động và chia sẻ với các bên liên 
quan.

• Huy động sự tham gia của các bên liên quan vào 
công tác giám sát và đánh giá. 

Ngô Thanh © ISET-International, 2015
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Lời cảm ơn
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Lời cảm ơn
Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ đến năm 2030 là thành quả 
của gần hai năm làm việc và hợp tác đầy nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của lãnh đạo thành phố, 
các cấp chính quyền thành phố, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng địa 
phương, Văn phòng CRO với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Thành phố Cần Thơ xin gửi lời cám ơn chân thành đến các tổ chức và cá nhân đã tham gia và hỗ trợ 
nhiệt tình để hoàn thành bản Kế hoạch này:

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Cố vấn Dự 
án 100 thành phố có khả năng chống chịu tại thành phố Cần Thơ.

Thành viên Ban Cố vấn dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu” tại thành phố Cần Thơ.

Thành viên các nhóm nòng cốt của 4 lĩnh vực trọng tâm và thành viên tổ công tác kỹ thuật liên 
ngành của thành phố. 

Thành viên Văn phòng CRO: PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung - Chánh văn phòng CRO; Bà Lê Đình Vân 
Khanh - Phó chánh Văn phòng; và các cán bộ kỹ thuật của Văn phòng: Bà Quách Thanh Trúc; Bà 
Hoàng Hoài Thanh; Bà La Sở Sen; Bà Duy Minh Châu; Ông Nguyễn Thanh Liêm; Ông Lê Công Thành.

Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã Hội tại Việt Nam (ISET- Việt Nam) (đối tác chiến lược của Dự án).

Các cơ quan, ban, ngành thành phố: Văn phòng UBND thành phố; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và 
Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở  Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ; Sở Giao thông 
Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; Sở Khoa học và 
Công nghệ; Sở Y tế; Viện Quy hoạch Xây dựng; Viện Kinh tế Xã hội; Ban Quản lý dự án ODA; Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh tại Cần Thơ; Đài khí tượng Thủy văn Tp Cần Thơ; 

Các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, và địa phương, đặc biệt là: Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần 
Thơ; Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu; Chi cục Thủy sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 
Chi cục Phát triển Nông thôn; Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Hội chợ triển lãm; Trung 
tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ; Chi cục Bảo 
vệ Môi trường; Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận 
Ninh Kiều, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều; Trường THCS An Khánh;

UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt là UBND Quận Ninh Kiều; 
UBND quận Cái Răng; UBND huyện Phong Điền; UBND huyện Vĩnh Thạnh; UBND phường An Khánh; 
UBND phường An Bình; UBND phường Cái Khế; UBND phường Lê Bình; UBND phường Phú Thứ; UBND 
xã Vĩnh Bình; UBND xã Thạnh Lộc; UBND xã Vĩnh Trinh; UBND xã Thạnh Tiến; UBND xã Nhơn Ái; UBND 
thị trấn Phong Điền.

Các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố, đặc biệt là: Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Kiến trúc 
sư; Hiệp hội Thủy sản; Hiệp Hội Doanh nghiệp; Hội Chữ thập đỏ; Hội Kiến trúc sư; Liên đoàn Lao động 
thành phố Cần Thơ; Thành đoàn Cần Thơ;

Các chuyên gia độc lập và các chuyên gia của trường Đại học Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Viện 
Nghiên cứu Biến đổi khí hậu - Đại học Cần Thơ, Viện Kinh tế và Xã hội thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên 
cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long; Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Sông 
Mekong Việt Nam

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đặc biệt là: Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ; Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước Cần Thơ; Cần Thơ Farm, Công ty Đầu tư và Phát triển Minh Hòa; Công ty TNHH 
Nông sản sạch Đại Thuận Thiên; Công ty Biển Đông; Công ty Nam Việt; Công ty Sao Mai, Công ty TNHH 
Thủy sản Nam Phương; Công ty THNN Minh Tân; Hợp tác xã Thắng Lợi; Hợp tác xã dâu Hạ Châu Bảy 
Thum; Công ty TNHH Nông sản sạch VinaCAP; Công ty Phạm Nghĩa T&N; Công ty TNHH Thuận Hưng; 
Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Sông Hậu;

Cộng đồng dân cư và người dân của thành phố đặc biệt là: các cộng đồng ở phường An Khánh; 
phường An Bình, phường Lê Bình; phường Phú Thứ; phường Cái Khế; Thị trấn Phong Điền; xã Vĩnh 
Trinh; xã Thạnh Lộc; xã Vĩnh Bình; xã Thạnh Tiến; xã Nhơn Ái; 

Các chuyên gia từ Văn phòng Dự án 100 thành phố có khả năng chống chịu khu vực Thái Bình Dương;

Các tổ chức quốc tế bao gồm: CSIRO, Bending Bambo, Deltares, EstudioOCA, ACADIS.

Ngô Thanh © ISET-International, 2014
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ*
*Các thuật ngữ này được lấy từ Khung Khả năng chống chịu cho thành phố của Chương trình 100 thành 
phố có khả năng chống chịu 100RC. Để biết thêm thông tin truy cập: www.100resilientcities.org

Các cú sốc và áp lực
Các thành phố luôn bị đe dọa bởi các áp lực cố hữu 
và các cú sốc. Các cú sốc là các sự kiện cực đoan 
xảy ra riêng lẻ và thường gây ra thiệt hại nặng nề 
đối với cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân trong 
thành phố, như bão, lũ quét, động đất, dịch bệnh 
bùng phát, hay các sự cố nghiêm trọng về cơ sở hạ 
tầng. Các áp lực thường diễn ra liên tục, hàng ngày 
hoặc theo chu kỳ và gây tác động bất lợi đối với 
các hệ thống và người dân một cách từ từ theo thời 
gian. Một số ví dụ của áp lực là: tỷ lệ thất nghiệp 
cao, suy giảm nguồn nước, gia tăng ô nhiễm không 
khí, cơ sở hạ tầng xuống cấp, mực nước biển dâng, 
v.v.

Các đặc tính của một hệ thống, thành 
phố có khả năng chống chịu 
Để xây dựng một thành phố có khả năng chống 
chịu, các giải pháp đưa ra cần phải được thiết kế và 
triển khai nhằm đảm bảo các hệ thống, cá nhân, 
tổ chức và cộng đồng có những đặc tính về khả 
năng chống chịu dưới đây. Các đặc tính này sẽ giúp 
thành phố có thể đứng vững, ứng phó hiệu quả, 
kịp thời và thích ứng một cách nhanh nhất với các 
cú sốc và áp lực. 

Khả năng học hỏi
Là khả năng của các cá nhân, tổ chức có thể đúc rút 
và sử dụng kinh nghiệm và bài học trong quá khứ 

để hỗ trợ ra quyết định cho tương lai và điều chỉnh 
các quy định và hành động để ứng phó tốt hơn với 
những thay đổi, thách thức mới. 

Khả năng ứng biến 
Là khả năng của các cá nhân, tổ chức có thể tìm 
kiếm và sử dụng các nguồn lực và giải pháp thay 
thế để đạt được mục đích trong thời kỳ khủng 
hoảng (do chịu tác động của các cú sốc cực đoan). 
Ví dụ: khả năng huy động nhiều nguồn lực (từ 
chính quyền, người dân, doanh nghiệp) để cứu trợ 
và phục hồi sau thiên tai; duy trì và sử dụng nguồn 
nước giếng kết hợp hệ thống lọc để ứng phó với 
vấn đề mất nước thường xuyên sau thiên tai. 

Sự mạnh mẽ và dẻo dai (robust), khả năng dự 
phòng, và tính linh hoạt là các đặc tính về khả 
năng chống chịu của các hệ thống. Một hệ thống 
mạnh mẽ và dẻo dai là hệ thống được thiết kế, xây 
dựng và quản lý nhằm lường trước các sự cố có thể 
xảy ra và đảm bảo thiệt hại nghiêm trọng không 
xảy ra khi các thông số thiết kế bị vượt ngưỡng (ví 
dụ hệ thống cống được thiết kế ứng với trận mưa 
50mm/giờ trong khi lượng mưa thực tế cao hơn 
50mm/giờ).

Khả năng dự phòng 
Là năng lực tăng thêm được tạo ra một cách có chủ 
đích để giúp hệ thống ứng phó với các tình huống 

cực đoan, gia tăng đột biến về nhu cầu hay các sự 
cố xuất phát từ bên ngoài hệ thống. Khả năng dự 
phòng cũng bao gồm khả năng đảm bảo nhiều 
phương án để đạt được mục đích. Ví dụ về khả 
năng dự phòng: hệ thống cấp điện, trữ và cấp nước 
dự phòng khi điện, nước bị cúp; dự trữ nguồn trữ 
thuốc men, lương thực trước mùa thiên tai.

Tính linh hoạt 
Là khả năng áp dụng và triển khai các giải pháp 
thay thế một cách linh hoạt để ứng phó với những 
biến động và các cuộc khủng hoảng bất thường. 
Đặc tính này có thể đạt được nhờ vào việc áp dụng 
những công nghệ mới, nhiều nguồn tri thức khác 
nhau như tri thức khoa học và tri thức bản địa. Ví 
dụ về tính linh hoạt: nhà cộng đồng tránh bão, lũ 
đa năng (tòa nhà này có thể được sử dụng làm nơi 
sinh hoạt cộng đồng trong điều kiện bình thường 

và là nơi trú ẩn cho người dân khi bão hoặc lũ lớn 
xảy ra). 

Tính bao trùm và tích hợp 
Tính bao trùm và tích hợp liên quan đến các quy 
trình quản trị và sự lãnh đạo hiệu quả nhằm đảm 
bảo các hành động và dự án đầu tư được thực hiện 
một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu và giải quyết 
những vấn đề của những cộng đồng dễ bị tổn 
thương nhất và xây dựng một thành phố có khả 
năng chống chịu cho tất cả mọi người. Cụ thể, tính 
bao trùm thể hiện thông qua việc đảm bảo tất cả 
các bên liên quan được tham gia một cách thực 
sự và tiếng nói, nguyện vọng của họ được tính tới 
trong quá trình xây dựng khả năng chống chịu cho 
thành phố; trong khi tính tích hợp được thể hiện 
thông qua việc đảm bảo sự tham gia của các bên 
liên quan và các phân tích, đánh giá được thực hiện 
một cách hệ thống, toàn diện và liên ngành.

Ngô Thanh © ISET-International, 2015
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PHỤ LỤC 2. 

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC 
TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA THÀNH 
PHỐ CẦN THƠ*
*Danh mục này chỉ mang tính chất tham khảo và không bao gồm tất cả các chương trình, dự án mà thành 
phố đang và sẽ triển khai.

TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1 Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – tiểu dự án Tp Cần Thơ

2 Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng 

4 Trung tâm điện lực Ô Môn, đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn và Trung tâm phân phối khí

5
Các dự án Xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ; Xây dựng đường cao tốc Sóc Trăng 
- Cần Thơ - Châu Đốc; Nâng cấp, mở rộng cảng Cần Thơ

6 Xây dựng các cầu Cần Thơ 2, Vàm Cống

7 Xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung và vườn ươm doanh nghiệp CNTT

8 Xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai

9
Dự án Rà soát và cập nhật quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành 
phố Cần Thơ đến năm 2020

10 Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ 

11 Kè chống sạt lở Xóm Chài, Sông Trà Niền, Sông Ô Môn, Sông Trà Nóc

12 Chương trình kiểm soát bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ nguồn nước

13 Xây dựng công viên sông Hậu

14 Khu du lịch sinh thái cồn Ấu, cồn Sơn; khu du lịch cù lao Tân Lộc

15 Xây dựng trung tâm thương mại cấp vùng

16 Xây dựng hệ thống kho vận, trung tâm phân phối cấp vùng

17
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

18 Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030

19
Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-
2020

20
Xây dựng trung tâm phát triển thủy sản Cần Thơ, gắn với vùng nuôi trồng thủy sản đồng bằng 
sông Cửu Long

21 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nuôi cá Tra tập trung quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh

22 Dự án ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

23 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp sản xuất giống cá Tra, rô phi tập trung

24 Xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao về nông nghiệp

25 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững TP. Cần Thơ

26 Đề án giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPCT đến năm 2020 

27 Chương trình xây dựng và phát triển du lịch đến 2020

28 Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

29 Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tp. Cần Thơ đến năm 2020

30
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 
2020

31
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại thành phố giai 
đoạn 2016 - 2020

32 Kế hoạch hành động Ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2030

33 Kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm của thành phố Cần Thơ



TÀI LIỆU THAM KHẢOƠ
CÂN 
TH
CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU 

110 111

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cần Thơ-CTK 2017, Niên giám thống kê Thành phố Cần Thơ năm 2017, Cục thống kê thành phố Cần Thơ, Cần 
Thơ.

CCCO-CầnThơ 2016, Tình hình Biến đổi khí hậu Cần Thơ qua số liệu thống kê, Văn phòng Biến đổi khí hậu thành 
phố Cần Thơ, Cần Thơ.

GoV 2013a, Quyết định No. 1533/QĐ-TTg về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tp Cần 
Thơ đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, Chính phủ Việt nam.

GoV 2013b, Quyết định No. 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8, 2013 về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch 
chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Chính phủ Việt nam.

Green-ID 2018, Kết hợp Năng lượng mặt trời và sản xuất nông nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng cho 
Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, Hà Nội.

MONRE 2016, Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND-An Khánh 2017b, Báo cáo 608/BC-UBND phường An Khánh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh năm 2017 và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Cần Thơ.

UBND-CầnThơ 2010, Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, UBND thành phố 
Cần Thơ, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 158 .

UBND-CầnThơ 2014a, Báo cáo tổng hợp: Rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tp Cần 
Thơ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Tp Cần Thơ.

UBND-CầnThơ 2014b, Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2030, Ủy ban 
nhân dân Thành phố Cần Thơ, Cần Thơ.

UBND-CầnThơ 2017, Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND thành phố Cần Thơ.

UBND-CầnThơ 2018, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Thành phố Cần Thơ. Ban hành kèm 
Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần 
Thơ.

VIAP-SIUP 2013, Báo cáo thuyết minh đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050 Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn & Phân viện Quy hoạch Đô thị và Nông 
thôn Miền Nam, Cần Thơ.

© Văn Phòng CRO Cần Thơ



Ơ
CÂN 
TH
CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU 

112

Ơ
CÂN 
TH
CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU 

Lê Thị Nguyệt Linh © Sở VHTTDL Cần Thơ


