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Trích yếu

Khung khả năng chống chịu với BĐKH ở đô thị, do Viện Chuyển đổi Xã 

hội và Môi trường (ISET) xây dựng, mô tả cách thức thực tế để đưa một 

cách có hệ thống khối lượng kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội đang 

phát triển về khả năng chống chịu vào thực tiễn công tác lập kế hoạch. 

Bằng việc tập trung vào các hệ thống thiết yếu ở đô thị (cấp điện, nước, 

hệ sinh thái…), các cá nhân và cộng đồng trong đô thị và thể chế đô thị 

(quyền, luật, các quy định, và các cấu trúc xã hội khác làm trung gian kết 

nối các mối quan hệ giữa các bên liên quan cũng như giữa con người và 

hệ thống đô thị). Khung khả năng chống chịu với BĐKH ở đô thị giúp xác 

định cụ thể ai có thể làm gì để xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH. 

Ở Việt Nam, ISET áp dụng khung phân tích này vào các hoạt động của 

chương trình ACCCRN, chúng tôi tập trung vào huy động sự tham gia của 

đối tác địa phương nhằm giới thiệu các vấn đề về BĐKH và xây dựng các 

chiến lược về khả năng chống chịu với BĐKH cụ thể cho từng địa phương 

và các dự án can thiệp cho các thành phố ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần 

Thơ. Các bài học kinh nghiệm chúng tôi cũng đúc kết trong báo cáo này. 

http://www.i-s-e-t.org/
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GIớI ThIệu
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất 

của loài người trong những thập kỷ tới. BĐKH là mối lo 

đặc biệt đối với các thành phố đang phát triển nhanh ở 

Châu Á, nơi có dân số đông, quá trình đô thị hóa nhanh, 

sự phổ biến của tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng 

xã hội, mức độ tiếp xúc cao với các hiện tượng thời tiết 

cực đoan. Những yếu tố này đang tạo ra rất nhiều nguy 

cơ cho số đông dân cư ở các khu vực này. Tác động của 

BĐKH rất có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các 

nhóm người nghèo và nhóm người bị gạt ra ngoài lề xã 

hội.

BảN đồ 1. c ác ThàNh Phố ThAM GIA chươNG TrìNh AcccrN
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Chương trình ACCCRN là một sáng kiến nhằm tăng 

cường hiểu biết và hỗ trợ các đô thị xây dựng khả năng 

chống chịu với BĐKH. Các hoạt động của chương trình 

tại các thành phố ở Ấn Độ (Surat, Indore, và Gorakhpur), 

Indonesia (Bandar Lampung và Semarang), Việt Nam 

(Đà Nẵng, Cần Thơ, và Quy Nhơn), và Thái Lan (Hat Yai 

và Chiang Rai) mang đến cái nhìn thực tiễn về quá trình 

thực hiện và các kết quả đạt được, góp phần xây dựng 

khả năng chống chịu với BĐKH ở đô thị. Chương trình 

ACCCRN mang đến một phương pháp tiếp cận mới mẻ và 

sáng tạo cho các đối tác trong chương trình. Đại diện các 

thành phố đã làm việc với nhiều đối tác địa phương theo 

các cách thức mới nhằm đảm bảo kết quả đạt được phù 

hợp với bối cảnh của từng địa phương.
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KhuNG Khả NăNG chốNG 
chịu VớI BđKh ở đô Thị: KếT 
NốI KháI NIệM VớI Thực TIễN
Khung khả năng chống chịu với BĐKH ở đô thị (UCRPF), 

xem bảng 2, do Viện Chuyển đổi Môi trường  và Xã hội 

(ISET) xây dựng trong chương trình ACCCRN. Đây là một 

nỗ lực thực tiễn nhằm đưa khối lượng kiến thức khoa học 

tự nhiên và xã hội đang ngày càng phát triển về khả năng 

chống chịu vào thực tiễn công tác lập kế hoạch một cách 

có hệ thống. Với việc tập trung vào các hệ thống ở đô thị 

(các nền tảng mà đô thị dựa vào để tồn tại), các cá nhân 

và cộng đồng ở đô thị (các cá nhân và tổ chức tạo nên 

môi trường xã hội ở đô thị), các thể chế đô thị (các quyền, 

pháp luật, quy định, và cấu trúc xã hội khác đóng vai trò 

điều tiết mối quan hệ giữa các cá nhân và cộng đồng 

cũng như giữa cá nhân/cộng đồng và hệ thống), và sự 

tiếp xúc với BĐKH, khung UCRPF giúp xác định cụ thể ai 

có thể làm gì để xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH. 

UCRPF cũng giúp xác định các đầu vào cụ thể nhằm giải 

quyết các tác động khác nhau của BĐKH đối với cộng 

đồng nghèo đô thị và các nhóm cộng đồng bị gạt ra lề 

xã hội. Như vậy, UCRPF được xây dựng dựa trên nền tảng 

kiến thức khoa học mới, đồng thời cũng chính là nền tảng 

thực tế cho việc lập kế hoạch và hành động, cũng như 

cho việc xây dựng kiến thức và năng lực cần thiết để ứng 

phó hiệu quả với điều kiện khí hậu đang không ngừng 

biến đổi.

UCRPF có ba thành phần chính. Đầu tiên, UCRPF được xây 

dựng dựa trên nhận định rằng xây dựng khả năng chống 

BảN đồ 2. KhuNG Khả NăNG chốNG chịu VớI BđKh ở đô Thị
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chịu cần sự học hỏi chia sẻ. BĐKH là một quá trình toàn 

cầu, nhưng điều kiện cụ thể tại từng địa phương là nhân 

tố định hình các tác động của BĐKH, chính vì vậy những 

người công tác trong lĩnh vực này cần lồng ghép giữa 

kiến thức địa phương và kiến thức toàn cầu để xác định 

được các cách thức ứng phó hiệu quả. Hơn nữa, nhiều tác 

động của BĐKH phụ thuộc vào sự tương tác giữa nhiều 

ngành, nhiều quy mô và giữa các bên liên quan khác 

nhau trong cộng đồng, do đó sự trao đổi thông tin và tạo 

dựng sự hiểu biết chung giữa các nhóm đối tượng khác 

nhau là vô cùng cần thiết. Như vậy, học hỏi chia sẻ là một 

phần cơ bản của quá trình lập kế hoạch xây dựng khả 

năng chống chịu: các buổi chia sẻ học hỏi đối thoại giúp 

xóa bỏ các rào cản và thiết lập sự hợp tác giữa các cấp, 

ngành, đưa kiến thức khoa học vào bối cảnh địa phương 

và định hướng hành động trong dài hạn—đó đều là 

những khía cạnh quan trọng trong việc lập kế hoạch xây 

dựng khả năng chống chịu.  

Thứ hai, để hiểu biết về khả năng chống chịu cần các 

phương pháp phân tích có khả năng giải quyết vấn đề 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của đô thị. UCRPF phân 

biệt giữa các hệ thống của đô thị với các cá nhân và cộng 

đồng, thể chế đô thị, và tình trạng BĐKH, cũng như xác 

định các phương pháp phân tích để tìm hiểu về mối 

tương tác giữa các cấu phần cơ bản này của đô thị. Sau đó 

phân tích sẽ lồng ghép các nhân tố này nhằm tìm hiểu về 

tính dễ bị tổn thương và xác định các đầu vào tiềm năng 

nhằm xây dựng khả năng chống chịu.

Thứ ba, UCRPF tập trung vào quá trình. UCRPF bao gồm 

việc cân nhắc vừa cụ thể vừa linh hoạt về quá trình và các 

hoạt động hỗ trợ cho các đô thị trong việc lập kế hoạch, 

xây dựng năng lực, thực hiện và hỗ trợ quá trình học hỏi 

liên tục, yếu tố quan trọng cho sự phát triển và duy trì khả 

năng chống chịu của đô thị.

Quá TrìNh lậP Kế 
hoạch chốNG chịu VớI 
BđKh TạI VIệT NAM
Các đối tác chính tham gia xây dựng Kế hoạch chống 

chịu cho các thành phố ở Việt Nam là chính quyền các 

địa phương, ISET, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học 

và Công nghệ (NISTPASS – thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ), và Tổ chức Challenge to Change, là một tổ chức phi 

chính phủ quốc tế độc lập có trụ sở tại Anh. Ở cấp thành 

phố, việc lập kế hoạch này do một Ban chỉ đạo ứng phó 

với BĐKH và nước biển dâng đứng đầu, thành phần gồm 

lãnh đạo từ các sở ngành của tỉnh/thành phố gồm Sở 
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BảN đồ 3. l ậP Kế hoạch xây DựNG Khả NăNG chốNG chịu ở c ấP ThàNh Phố 
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Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các 

cơ quan khác. Ở các tỉnh/thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 

là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhưng người quản lý là Giám 

đốc/Chánh văn phòng công tác ứng phó với BĐKH thuộc 

Ban chỉ đạo, người giữ vị trí trưởng Ban Quản lý dự án tại 

địa phương, và là cán bộ từ một sở ngành liên quan tại 

địa phương. Do quá trình này bắt đầu từ các thông tin sơ 

bộ, đến các đánh giá về tính dễ bị tổn thương, và đến quá 

trình lập kế hoạch chống chịu do địa phương chủ trì, mỗi 

thành phố cũng lập ra một Tổ Công tác về BĐKH, thành 

phần gồm có cán bộ kỹ thuật từ một số sở ngành chính, 

có vai trò thực hiện dự án. Đây chính là những thành viên 

trực tiếp tham gia xây dựng bản kế hoạch chống chịu, 

dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ở cấp thành phố, các đối tác chính tham gia vào quá trình 

lập kế hoạch này nhìn chung gồm có: Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 

dựng, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão, và Ủy ban Nhân 

dân. Các đối tác khác tham gia thông qua Tổ Công tác, 

các buổi Học hỏi - Chia sẻ - Đối thoại (SLDs), và thông qua 

cung cấp thông tin cho các dự án thí điểm, gồm: các sở 

ngành chuyên môn của tỉnh, các cơ quan cấp thành phố, 

các tổ chức quần chúng (như Hội Phụ nữ), các tổ chức phi 

chính phủ (như Hội Chữ Thập Đỏ), cộng đồng địa phương, 

lãnh đạo cộng đồng (đặc biệt là ở các dự án thí điểm), 

các tổ chức nghiên cứu và  trường đại học tại địa phương 

(như Đại học Quy Nhơn, Đại học Đà Nẵng, Viện DRAGON 

thuộc Đại học Cần Thơ).

Quy Nhon City.
Thanh Ngo, ISET. 2015
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Cơ cấu tổ chức tại Quy Nhơn hơi khác một chút do thành 

phố Quy Nhơn không phải thành phố trực thuộc trung 

ương như Đà Nẵng và Cần Thơ. Cả Đà Nẵng và Cần Thơ 

đều có vị trí hành chính tương đương cấp tỉnh, trong khi 

thành phố Quy Nhơn trực thuộc tỉnh Bình Định. Vì vậy, tại 

Quy Nhơn, vai trò lãnh đạo và điều phối thuộc về các sở 

trực thuộc tỉnh Bình Định, nhưng thành phần trong Ban 

Chỉ đạo và Tổ Công tác đều có các cán bộ lãnh đạo của 

thành phố Quy Nhơn (là một đơn vị hành chính cấp quận 

thuộc tỉnh Bình Định).

Các nhóm dễ bị tổn thương ở các thành phố tham gia 

chủ yếu thông qua các cuộc phỏng vấn và tham vấn 

trong Đánh giá Hiểm họa, Năng lực và Tình trạng dễ bị 

tổn thương, các buổi SLDs, và qua vai trò là đối tác mục 

tiêu trong các chương trình thí điểm, các nghiên cứu 

ngành và dự án can thiệp cấp thành phố. Tham vấn với 

các nhóm này là một phương pháp tiếp cận mới đối với 

các đơn vị làm công tác lập kế hoạch của Việt Nam. Phần 

lớn các thành viên chính của nhóm công tác đều nhận 

thấy thông tin thu thập được thông qua tương tác với các 

nhóm này rất hữu ích.  

Vai trò của ISET trong quá trình lập kế hoạch xây dựng 

khả năng chống chịu tại Việt Nam là đưa ra phương pháp 

luận và phương pháp tiếp cận về lập kế hoạch thích ứng, 

gồm các đào tạo tập huấn và chuyển giao công cụ và 

phương pháp. BĐKH và lập kế hoạch chống chịu là một 

chủ đề còn mới, mang nhiều bất định, do đó cũng là một 

chủ đề còn nhiều khúc mắc đối với Việt Nam. Ý tưởng xây 

dựng các Tổ Công tác và phối hợp liên ngành cũng là một 

điểm đáng chú ý. Hỗ trợ kỹ thuật thông qua các hội thảo, 

tập huấn về phương pháp và công cụ, huy động sự tham 

gia tích cực của các thành phố trong toàn bộ quá trình 

(thông qua các SLDs và cuộc họp Tổ Công tác), và phản 

hồi cho từng thành phố về tiến trình thực hiện là những 

nhân tố tối quan trọng trong việc xây dựng kiến thức, 

năng lực và sự hiểu biết về BĐKH, khả năng chống chịu, 

cũng như đối với quá trình lập kế hoạch chống chịu ở các 

thành phố. 

BàI học Từ chươNG TrìNh 
AcccrN TạI VIệT NAM
Các hoạt động của chương trình ACCCRN tập trung huy 

động sự tham gia của đối tác địa phương nhằm giới thiệu 

các vấn đề về BĐKH, và xây dựng chiến lược chống chịu 

với BĐKH và các dự án can thiệp cụ thể cho từng địa 

phương. Bài học rút ra từ những hoạt động này bao gồm:

KếT NốI GIữA KháI NIệM Và Thực TIễN
Nếu không có một nền tảng phân tích vững chắc dựa 

trên các khái niệm lý thuyết, sẽ không thể triển khai hành 

động, trừ một vài trường hợp đơn lẻ. Một trong những 

thách thức lớn nhất cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị chính là việc 

các can thiệp thường mang tính đơn lẻ, tự phát. Để đóng 

góp một cách thiết thực và hiệu quả, các hành động của 

địa phương cần được kết nối với nhau như một phần của 

chiến lược và được dựa trên nền tảng khái niệm vững 

chắc.

các PhươNG PháP TIếP cậN câN BằNG
Ứng phó với BĐKH đòi hỏi các chiến lược có thể giải quyết 

cả vấn đề về hệ thống hạ tầng cũng như bối cảnh xã hội 

và chể chế ở cấp thành phố. Như vậy, chiến lược phân tích 

và các chiến lược khác cần kết hợp cả phương pháp kỹ 

thuật và phương pháp khoa học xã hội. Các nghiên cứu 

chuyên môn cũng như các hình thức huy động sự giam 

tha lấy “con người làm trung tâm” là vô cùng cần thiết. 

Các chiến lược quá đề cao một khía cạnh nào đó mà quên 

đi các khía cạnh khác thường không mang lại hiệu quả.

các Dữ lIệu Về Khí hậu
Các thông tin có chất lượng về khí hậu thường khó tiếp 

cận, đặc biệt ở mức độ hữu ích đối với những người làm 

công tác lập kế hoạch thích ứng. Các thông tin về lịch 

sử khí hậu và các dự đoán trong tương lai ở cấp độ địa 

phương thường rất ít ỏi và không có được ở tất cả các 

thành phố trong chương trình ACCCRN; và ngay cả các dữ 
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liệu phù hợp về lịch sử khí hậu cũng thể tiên đoán được 

một cách chính xác về tương lai. Tuy vậy, lập kế hoạch 

chống chịu không thể chờ đến lúc có được các thông tin 

lý tưởng.

TruyềN ThôNG Về BđKh
Diễn giải có chất lượng các thông tin về khí hậu—cả các 

thuật ngữ khoa học cũng như các khái niệm sang ngôn 

ngữ thông thường—là vô cùng quan trọng. Cần phân 

bổ đủ thời gian và nguồn lực cho phép sự tương tác và 

thảo luận về nội hàm của các thuật ngữ chuyên ngành 

của BĐKH và xây dựng khả năng chống chịu—nhiều 

thuật ngữ trong số này vẫn đang được làm rõ thêm. Để 

xây dựng chiến lược ứng phó hiệu quả, các đối tác địa 

phương cần hiểu rằng sự không chắc chắn là thuộc tính 

cố hữu của các dự báo về khí hậu cũng như ý nghĩa thực 

tế của các dự báo này đối với bối cảnh tương lai, vì vậy 

không thể diễn giải các dự báo này như các kịch bản bất 

biến. Để làm được như vậy, cần có những người hướng 

dẫn và diễn giải/dịch thuật có kỹ năng để có thể kết nối 

giữa ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ phổ thông của địa 

phương. Điều này cũng đòi hỏi khả năng làm việc với các 

nhóm cộng đồng khác nhau, từ cộng đồng các nhà khoa 

học  đến cộng đồng phụ nữ dễ bị tổn thương sinh sống 

tại các vùng đồng bằng thấp lụt. 

Khả NăNG ứNG Phó KịP ThờI
Trong khi BĐKH có khả năng tác động đến nhiều hệ 

thống thiết yếu của đô thị, rất ít người nhận thức được 

về các vấn đề BĐKH ở nơi họ sinh sống. Để huy động 

sự tham gia của những người làm công tác hoạch định 

chính sách và người dân địa phương, cần tìm ra những 

vấn đề mà họ xem là hiện hữu và cấp thiết. Các ứng phó 

thực tế—như các nghiên cứu ngành, dự án thí điểm, 

và các ứng phó khác về lập kế hoạch của chương trình 

ACCCRN—trước những mối quan tâm cấp thiết như nguy 

Da Nang city
Thanh Ngo, ISET. 2015
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cơ bão, lũ lụt, cấp nước, và bệnh tật là các đầu vào quan 

trọng nhằm đáp ứng các nhu cầu trước mắt cũng như đặt 

nền móng cho sự hiểu biết về các nguồn gốc rộng hơn 

của rủi ro.

hàNh độNG
Sẽ không thể xây dựng sự hiểu biết, tính tự chủ và tích 

cực nếu không có sự tham gia thực hiện các thí điểm cụ 

thể nhằm ứng phó với các vấn đề mà các đô thị phải đối 

mặt. Như vậy, việc xây dựng sự hiểu biết chung và lập kế 

hoạch phù hợp đòi hỏi nỗ lực liên tục và lâu dài, nhưng 

cũng cần có cả những hành động ban đầu—dù ở cấp độ 

thí điểm hay rộng hơn—giúp giải quyết các vấn đề trước 

mắt cũng như những mối quan tâm chung về BĐKH. 

Ngoài việc xây dựng tính tự chủ và sự tích cực tham gia, 

những hành động này mang đến kinh nghiệm thực tế 

và cần thiết cho các chiến lược. Ngoài ra, các dự án thí 

điểm mang đến uy tín cho các chương trình về khả năng 

chống chịu với BĐKH và sự tin tưởng cho các đối tác rằng 

chương trình sẽ mang lại các kết quả cụ thể.

NGườI DẫN đầu
Sự tham gia hiệu quả của các thành phố phụ thuộc vào 

cam kết tích cực của một số cá nhân có kết nối tốt với các 

nhóm cộng đồng đa dạng tại địa phương với việc lập kế 

hoạch chống chịu. Bởi đối với nhiều đô thị, BĐKH là một 

vấn đề “mới” và chư được hiểu biết thấu đáo, và do để 

ứng phó có hiệu quả cần có sự tương tác của đa dạng 

các bên liên quan, việc xác định được một vài cá nhân có 

uy tín và có khả năng làm việc hiệu quả với cộng đồng, 

những người đóng vai trò đi đầu, có thể tạo thuận lợi lớn 

đáng kể cho việc nâng cao nhận thức và khuyến khích 

hành động. 

ThIếT Kế chIếN lược Phù hợP VớI BốI cảNh 
địA PhươNG
Trong khi các nguyên tắc cơ bản và đặc điểm chung về 

quá trình thực hiện có thể áp dụng cho tất cả các thành 

phố, kết quả của chương trình ACCCRN đã chứng minh 

rằng những đặc thù của bối cảnh địa phương có thể là 

một thách thức lớn đối với việc lập kế hoạch chống chịu, 

vì vậy các chiến lược cần được điều chỉnh phù hợp với 

từng địa phương. Do các yếu tố văn hóa, bộ máy hành 

chính, đặc điểm vùng miền, địa phương, cùng vô số các 

yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến tác động của BĐKH cũng 

như thực tế hành động ứng phó ở từng đô thị, nên các 

chiến lược cũng cần phù hợp với đặc thù của từng địa 

phương. “Cắt dán” nguyên xi sẽ không bao giờ là giải 

pháp phù hợp, và các bên tham gia cần có một tư duy cởi 

mở và sẵn sàng cân nhắc nhiều phương pháp tiếp cận 

khác nhau.

Quá TrìNh lậP Kế hoạch MANG TíNh MớI 
Mẻ
Lập kế hoạch về tăng cường khả năng chống chịu với 

BĐKH cho các đô thị đòi hỏi lồng ghép nhiều khái niệm 

và công cụ mới vào các quá trình lập kế hoạch vốn đã rất 

phức tạp tại địa phương, và trong điều kiện nguồn lực 

của chính quyền địa phương còn hạn chế. Hạn chế về thời 

gian là một thực tế, nhưng sự gấp gáp về thời hạn lại là 

kẻ thù của sự tham gia và học hỏi có chất lượng. Ngay cả 

khi sử dụng các quá trình lặp đi lặp lại, rất khó để dự đoán 

cần bao nhiêu thời gian để giới thiệu về các khái niệm cơ 

bản, tập hợp thông tin liên quan về khí hậu và việc lập kế 

hoạch, chia sẻ và nắm bắt các thông tin mới, cũng như 

đạt được sự đồng thuận về hành động. Sẽ khó có thể xây 

dựng khả năng chống chịu nếu thiếu đi quá trình tìm tòi 

và chia sẻ một cách thấu đáo để đạt tới sự hiểu biết chung 

về các hệ thống và tác nhân trong mối quan hệ ràng buộc 

lẫn nhau. Nỗ lực rút gọn quá trình này, dù là với sự hỗ trợ 

có kỹ năng từ bên ngoài, có nguy cơ làm giảm hiệu quả 

hay thậm chí là phản tác dụng. Làm việc với đối tác địa 

phương cũng cần sự linh hoạt: sự không thống nhất về 



©  Institute for Social and Environmental Transition-International, 2017 9

Tài trợ bởi Quỹ Rockefeller

kế hoạch, thay đổi về mục tiêu ưu tiên, thay đổi nhân sự, 

các thủ tục hành chính, chính trị quan liêu là thuộc tính cố 

hữu của công việc này.

QuAN hệ đốI Tác
Xây dựng khả năng chống chịu ở cấp độ đô thị cần nhận 

thức về tầm quan trọng của các quan hệ đối tác. Không 

có một tổ chức đơn lẻ nào tự mình xây dựng được khả 

năng chống chịu; việc này đòi hỏi sự tham gia của một 

nhóm nòng cốt gồm các bên liên quan từ nhiều tổ chức 

khác nhau tại địa phương, những người có khả năng điều 

phối công việc, tập hợp kiến thức mới, và nhấn mạnh về 

tầm quan trọng của các vấn đề BĐKH trong tổ chức của 

họ. Hơn nữa, bởi hiệu quả của hành động phụ thuộc vào 

tính tự chủ và sự trực tiếp tham gia của rất nhiều bên, ưu 

điểm quan trọng nhất của cá nhân các cán bộ chuyên 

môn tham gia vào công việc này không phải là kỹ năng 

chuyên môn mà là khả năng điều phối các tổ chức tham 

gia theo cách thức cởi mở, cũng như khả năng làm việc 

với nhiều nhóm đối tượng, nhận ra giá trị của những hiểu 

biết, kiến thức và quan điểm của họ về thế nào là các 

chiến lược hiệu quả.

Quá TrìNh
Khí hậu và các dự báo về diễn biến khí hậu không ngừng 

thay đổi, nên thích ứng và chống chịu với BĐKH cần được 

hiểu như là một quá trình tiến triển liên tục. Quá trình 

này sẽ đạt được thành công tối đa nếu chiến lược liên tục 

được điều chỉnh, giúp các nhà hoạch định thu được kiến 

thức mới về tính dễ bị tổn thương của thành phố và các 

can thiệp tiềm năng từ kinh nghiệm của địa phương và 

thế giới; giúp huy động sự tham gia và nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng, lãnh đạo các ngành, và các nhà 

hoạch định; và giúp đánh giá và tái đánh giá các lĩnh vực 

ưu tiên hành động. Chiến lược về khả năng chống chịu 

là một công cụ hữu ích chỉ khi nó được rà đi soát lại theo 

thời gian và thúc đẩy hành động mới. Quan trọng hơn 

nhiều so với bản chiến lược chống chịu chính là quá trình 

xây dựng bản chiến lược đó—việc nối liền khoảng cách 

giữa các ngành, lĩnh vực, nâng cao nhận thức, tạo ra kiến 

thức mới, đưa ra cơ chế điều phối, và đặc biệt là xây dựng 

năng lực cho các bên tham gia chính. 

Tầm quan trọng của chương trình ACCCRN chủ yếu nằm ở 

sự đóng góp của chương trình vào việc nuôi dưỡng một 

cách làm mới. Trong khi vấn đề khả năng chống chịu với 

BĐKH ở đô thị đang ngày càng được quan tâm trên phạm 

vi toàn cầu, có rất ít hành động được thực hiện liên quan 

đến vấn đề này. Nhờ huy động được sự tham gia tích cực 

của nhiều bên liên quan ở đô thị vào các quá trình lập kế 

hoạch và thực hiện các hoạt động trong nhiều bối cảnh 

khác nhau, chương trình ACCCRN là một đóng góp đầu 

tiên và tiêu biểu cho thực tiễn hành động. Phân tích do 

ISET trình bày trong báo cáo này mới chỉ thể hiện một 

khía cạnh của kinh nghiệm này. Người đọc có thể tìm hiểu 

thêm thông tin từ các báo cáo và tài liệu do các đối tác 

khác của ACCCRN thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp với các 

đối tác này để tìm hiểu thêm về quan điểm và các kiến 

thức họ đã xây dựng và tích lũy được từ sự tham gia vào 

chương trình này.


