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•	 Xây dựng mô hình thủy văn để trợ giúp các nhà quy hoạch trong 
quá trình hoạch định dựa vào diễn biến về lũ trong tương lai, sử 
dụng nhiều kịch bản BĐKH và phát triển đô thị khác nhau; 

•	 Lồng ghép nội dung thích ứng với BĐKH ở đô thị vào chương 
trình giảng dạy ở các trường học trên địa bàn quận Cẩm Lệ 
nhằm xây dựng kiến thức, kỹ năng và năng lực cho học sinh, 
giáo viên và cộng đồng; và 

•	 Đánh giá các phương án nhằm nâng cao khả năng chống chịu 
BĐKH đối với tài nguyên nước của thành phố Đà Nẵng trước 
các áp lực từ quá trình đô thị hóa và BĐKH, sự gia tăng về nhu 
cầu, và những thay đổi về chế độ thủy văn trong và ngoài địa 
bàn thành phố.

Thành phố Đà Nẵng không còn xa lạ gì với các hiểm họa liên quan 
đến khí hậu. Nhưng quá trình đô thị hóa nhanh đang không ngừng 
làm biến đổi tính chất các nguy cơ đối với thành phố lớn nhất miền 
Trung này.

Tài liệu này mô tả quá trình hành động của các bên liên quan ở thành 
phố Đà Nẵng, Việt Nam nhằm xây dựng khả năng thích ứng của các 
hệ thống cơ sở vật chất, các tác nhân và thể chế trước tình trạng diện 
mạo đô thị đang thay đổi nhanh chóng và khí hậu cũng đang dần biến 
đổi. Với sự hỗ trợ của chương trình Mạng lưới các Thành phố Châu 
Á có Khả năng Thích ứng với BĐKH (ACCCRN), các bên liên quan 
đang nỗ lực để:

•	 Tìm hiểu xem quá trình BĐKH và đô thị hóa đã gây ra và có thể 
còn làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương như thế nào, 
và lập kế hoạch để xây dựng năng lực thích ứng với nó; 

•	 Thành lập Văn phòng Điều phối về BĐKH (CCCO) tại chính 
quyền thành phố;  

•	 Thí điểm dự án mới về công nghệ “tời kéo thuyền” giúp ngư dân 
cập bến an toàn khi bão xảy ra;

•	 Xây dựng năng lực cho Hội Phụ nữ và cấp vốn vay cho các hộ 
dễ bị tổn thương xây nhà, sửa chữa nhà chống bão; 

viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
TổNg quaN chươNg TrìNh 
2009–2014 | các đối tác thực hiện chính: uBnD TP đà nẵng, văn phòng điều phối biến đổi khí hậu đà nẵng (CCCO), 
Sở xây Dựng đà nẵng (DOC), Sở gD-đT đà nẵng (DOET), 
uBnD phường Thọ quang, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận Sơn Trà

Khái quáT Tình Trạng Dễ Bị Tổn Thương và nguy Cơ

  hệ Thống   TáC nhân  Thể Chế  TiếP xúC

Biến đổi khí hậu (BđKh) và 
quá trình đô thị hóa gia tăng 
đang gây nhiều áp lực đối 
với các ngành dịch vụ cơ 
bản như cấp nước, thông tin 
liên lạc, dịch vụ xã hội, cũng 
như đối với tài sản, nhà cửa 
của người dân và các hoạt 
động sản xuất như trồng 
trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và 
đánh bắt hủy sản.

ngư dân, người lao động, nông dân, 
người thiểu số, người già, các hộ 
nghèo và “cận nghèo” do phụ nữ 
làm chủ, và các hộ tái định cư đều 
là những đối tượng rất dễ bị tổn 
thương. họ phải chịu nhiều thiệt hại 
hơn trước các tác động của thiên tai 
liên quan đến BđKh, không được 
tham gia vào các nhóm quyền lợi xã 
hội, chính trị, và/hoặc có nguy cơ 
mất đi các sinh kế truyền thống.

BđKh chưa được lồng ghép vào cơ 
chế lập kế hoạch hiện nay của thành 
phố. việc xây dựng kế hoạch không có 
nhiều sự tham gia của người dân hoặc 
sự điều phối giữa các bên liên quan. 
Còn thiếu hoặc khó tiếp cận các thông 
tin liên quan đến tác động môi trường, 
xu hướng đô thị hóa và BđKh để tạo 
cơ sở cho quá trình hoạch định chung 
hay quyết định đầu tư của hộ gia đình 
và khu vực tư nhân.

Các dự báo về khí hậu chỉ ra 
xu hướng tăng về nhiệt độ và 
biến thiên lượng mưa (mưa 
lớn và bất thường, lụt kéo dài 
và thường xuyên hơn), tăng 
tần suất và mức độ bão, và 
hiện tượng nước biển dâng. 
Các khu vực trũng thấp ven 
sông ven biển sẽ đối mặt 
với nguy cơ bão lụt đặc biệt 
nghiêm trọng.

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf
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Cả những người lần đầu đến Đà Nẵng cũng có thể dễ dàng nhận 
thấy sự phát triển nhanh chóng của thành phố duyên hải xinh đẹp 
này. Đâu đâu trong thành phố cũng có thể thấy những chiếc cần cẩu, 
những cây cầu đang xây, những tòa nhà chọc trời, bến cảng, trung 
tâm hội nghị và khu dân cư mới mọc lên. Nhiều người dân di cư đến 
Đà Nẵng kiếm việc làm trong những ngành công nghiệp đang phát 
triển nở rộ ở đây như xây dựng, sản xuất, du lịch… và diện tích nông 
nghiệp xung quanh thành phố cứ biến mất dần để nhường chỗ cho 
những khu đô thị mới. 

Quá trình phát triển tạo thêm nguồn lực, cơ hội và cả những bất ổn 
mới cùng nguy cơ thiên tai trên diện rộng hơn. Cùng lúc đó, thành 
phố đang đối diện với mối nguy lớn dần từ các hiểm họa khí hậu: 
nước biển dâng, lũ lụt nghiêm trọng hơn ở thượng nguồn, lượng mưa 
khó lường và khả năng xảy ra bão nghiêm trọng thường xuyên hơn. 

Thông qua chương trình ACCCRN, ISET-Việt Nam, Viện Chiến 
lược và chính sách Khoa học và Công nghệ, và Tổ chức Challenge to 
Change đã hỗ trợ nhiều bên liên quan khác nhau ở Đà Nẵng tìm hiểu 
về những thách thức liên quan lẫn nhau giữa BĐKH và phát triển 
đô thị, lập kế hoạch có chiến lược, và thực hiện các hành động can 
thiệp cơ bản có mức độ ưu tiên cao nhằm xây dựng khả năng thích 
ứng cho thành phố. Quá trình này có sự tham gia của các đối tác ở 
địa phương, từ cấp tỉnh tới cấp cộng đồng, bao gồm UBND thành 
phố, các sở ban ngành, tổ chức quần chúng, tổ chức phi chính phủ và 
trường đại học.

Năm 2009, các bên liên quan đã bắt tay vào quá trình học hỏi chia sẻ 
để lập kế hoạch thích ứng, bao gồm:

•	 Các Hội thảo Chia sẻ – Học hỏi – Đối thoại (SLD) tích cực, 
quy tụ nhiều bên liên quan và các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau để tìm hiểu rõ hơn về các nguy cơ khí hậu và cùng 
trao đổi kỹ hơn về những bước đi tiếp theo; 

•	 Đánh giá tính dễ bị tổn thương, với trọng tâm là tác động của 
khí hậu đối với các hộ nghèo và dễ bị tổn thương; 

•	 Các dự án thí điểm để thu hút sự tham gia của cộng đồng với 
việc thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo của họ về xây dựng khả 
năng thích ứng; 

•	 Các nghiên cứu ngành để phân tích sâu hơn các vấn đề ưu tiên; 

•	 Xây dựng Kế hoạch Hành động Thích ứng với BĐKH trong 
khuôn khổ chương trình ACCCRN, do Nhóm Công tác về 
BĐKH ở địa phương thực hiện, nhằm phân tích và xếp ưu tiên 
các hành động thí đểm xây dựng khả năng thích ứng; và

•	 Các ưu tiên trong quá trình thực hiện được xác định trong 
Chiến lược Thích ứng với BĐKH của thành phố như được mô tả 
dưới đây. 

Kế hoạch hành động thích ứng với 
BđKh của thành phố trong khuôn 
khổ chương trình acccrN (2010)

Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH của thành phố trong khuôn 
khổ chương trình ACCCRN được lập năm 2010 là một tài liệu hướng 
dẫn bao quát ở cấp địa phương, đưa ra bối cảnh, các bằng chứng và 
phân tích tạo cơ sở và xếp loại ưu tiên cho các hành động tăng cường 
khả năng thích ứng với BĐKH trong bối cảnh đô thị. Tại Đà Nẵng, bản 
kế hoạch hành động này được thực hiện bởi Tổ công tác về BĐKH, 
đứng đầu là Sở Ngoại vụ và bao gồm nhiều chuyên viên kỹ thuật từ 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổ công tác sử dụng phương 
pháp phân tích chi phí-lợi ích để ưu tiên hóa các hành động thích ứng, 
bao gồm:

•	 thành lập một văn phòng CCCO cho thành phố để điều phối, giám sát 
tất cả các dự án, kế hoạch, hoạt động quan trắc và số liệu về BĐKH;

•	 tập huấn và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giảm thiểu rủi ro 
thiên tai và thích ứng với BĐKH, y tế công cộng và quản lý tài nguyên 
thiên nhiên;

•	mô hình thủy văn cho các kịch bản BĐKH và đô thị hóa;

•	 lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

•	 các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bao gồm trồng rừng, 
đào tạo và hướng dẫn việc xây nhà chống bão, và cải thiện hệ thống 
cảnh báo sớm; và 

•	 kế hoạch về quản lý nguồn tài nguyên nước trước tác động của BĐKH.
 
Bản kế hoạch hành động là một tài liệu sống mà các nhà quản lý và các 
bên liên quan khác có thể chỉnh sửa cập nhật dựa trên những kiến thức 
và thảo luận mới. Ở Đà Nẵng, bản Kế hoạch Hành động do chương 
trình ACCCRN hỗ trợ xây dựng đã cung cấp thông tin cho bản Kế 
hoạch hành động Ứng phó với BĐKH chính thức của thành phố, đã 
được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt vào năm 2012 
theo khung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bản Kế 
hoạch hành động chính thức này đặt ưu tiên vào 7 chương trình trọng 
tâm, gồm có: Chiến lược phát triển đô thị tích hợp với môi trường 
và khí hậu; Quy hoạch thoát lũ cho thành phố Đà Nẵng; Đánh giá 
tác động của BĐKH đối với nguồn tài nguyên nước và hệ thống giao 
thông; Chương trình giảm phát thải khí nhà kính; Nghiên cứu hệ thống 
cảnh báo lũ trên sông Vu Gia; và Nâng cao năng lực điều phối các cấp 
về biến đổi khí hậu.

Thông qua chương trình ACCCRN, Quỹ Rockefeller đang hỗ trợ thành 
phố Đà Nẵng và ISET-Quốc tế thực hiện một số hành động ưu tiên. 
Trong Nghiên cứu điển hình này, chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của quá 
trình: 

•	 huy động cộng đồng và ứng phó với các vấn đề nóng qua các dự án thử 
nghiệm quy mô nhỏ (dự án thí điểm về “tời kéo thuyền”); 

•	 hỗ trợ các hành động “không hối tiếc” giúp giảm tình trạng dễ bị tổn 
thương dưới bất kỳ kịch bản BĐKH nào trong tương lai (quỹ tín dụng 
quay vòng xây nhà chống bão);

•	 thực hiện nghiên cứu để phục vụ quá trình ra quyết định và quy hoạch 
đô thị (thủy văn); 

•	 thành lập các cơ chế điều phối và quản lý mới (CCCO); và

•	 xây dựng năng lực cho thế hệ tương lai để ứng phó với BĐKH (xây 
dựng chương trình giáo dục lồng ghép BĐKH).
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Cấp dự án
viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
văN phòNg điều phối về BiếN đổi Khí hậu (CCCO) 

2011–2014 | đối tác: uBnD TP đà nẵng 

góP Phần xây Dựng Khả năng ThíCh ứng với BđKh ở đô Thị 

  TáC nhân  Thể Chế

CCCO đang giúp nâng cao trình độ và nhận thức về BđKh của 
chính quyền thành phố cũng như nâng cao năng lực cho các cán 
bộ chuyên môn trong nhóm Công tác liên ngành về BđKh của 
thành phố. Các hội thảo Chia sẻ - học hỏi - đối thoại (SLD) cũng 
được tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình học hỏi và trao đổi giữa 
các bên liên quan.

CCCO đang nỗ lực nâng cao chất lượng, sự tiếp cận và ứng dụng thông 
tin qua việc điều phối các nghiên cứu trọng tâm giữa các sở ngành, lập 
bộ cơ sở dữ liệu về BđKh và quy hoạch đô thị, và đưa ra hướng dẫn 
về lồng ghép yếu tố BđKh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế 
hoạch ngành. CCCO được thành lập nhằm giúp tạo tính minh bạch và 
rõ ràng về trách nhiệm cho quá trình ra quyết định, với việc áp dụng 
phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng các phường 
dễ bị tổn thương, và cung cấp một cơ chế đánh giá thành tựu chung của 
thành phố qua “bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu.”

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf

Tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn, các đối tác địa phương thuộc 
chương trình ACCCRN đều đi đến một kết luận chung về tính dễ bị 
tổn thương về mặt thể chế của thành phố mình: một trở ngại chính 
đối với quá trình xây dựng năng lực thích ứng của thành phố là việc 
thiếu các cơ chế hiệu quả giúp điều phối và phối hợp hài hòa nỗ lực 
của các ngành, các cấp chính quyền và các tổ chức phi chính phủ. 
Đây cũng chính là một chủ đề chủ đạo của tư duy thích ứng: sự cần 
thiết của quá trình học hỏi và phối hợp giữa các đối tác trong cùng 
một hệ thống. Các đối tác địa phương đều khẳng định rằng chính 
quyền địa phương luôn phải căn cứ vào các thông tin thực tế và xem 
xét các yếu tố khí hậu trong quá trình thực hiện công tác hoạch định 
của thành phố và triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về ứng 
phó với BĐKH. CCCO được UBND thành phố thành lập vào tháng 
3 năm 2011 với sự hỗ trợ của chương trình ACCCRN. Dưới sự quản 
lý của Ban Chỉ Đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
của thành phố (BCĐ), CCCO đóng nhiều vai trò khác nhau và sử 
dụng nhiều cơ chế khác nhau để thúc đẩy quá trình điều phối và phối 
hợp hiệu quả, và để cải thiện việc lập kế hoạch và đầu tư cho BĐKH. 
Đồng thời, CCCO cũng chịu trách nhiệm xây dựng và điều phối tất cả 
các dự án thích ứng và giảm thiểu BĐKH với các cơ quan bên ngoài 
và đối tác địa phương trong chương trình ACCCRN tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ tiểu dự án “Văn phòng điều phối về Biến đổi khí 
hậu” do Quỹ Rockefeller tài trợ, CCCO thực hiện xây dựng bản kế 
hoạch hành động ứng phó BĐKH theo Chương trình mục tiêu quốc 
gia về ứng phó với BĐKH của nhà nước Việt Nam; giám sát thực 
thi Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH của thành phố do 
ACCCRN hỗ trợ; điều phối các phân tích về thích ứng với BĐKH 
cho các ngành liên quan của thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu để tạo 
điều kiện cho các cơ quan ban ngành khác nhau của thành phố tiếp 
cận các số liệu liên quan; tổ chức hướng dẫn lồng ghép yếu tố biến 
đổi trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 
tổng thể đô thị ở cấp thành phố; tăng cường năng lực và sự tham gia 
của các cộng đồng dễ bị tổn thương trong công tác quy hoạch và ra 
quyết định về thích ứng với BĐKH; nâng cao nhận thức của chính 
quyền thànesh phố về những thách thức liên quan đến khí hậu và 
hành động ứng phó; tăng cường năng lực cho các cán bộ chủ chốt ở 
các sở, ngành; huy động các sở ngành địa phương có liên quan tham 
gia vào đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến khí hậu 
và các ứng phó thông qua các nghiên cứu ngành; xây dựng bộ chỉ số 
thích ứng với sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan nhằm 
đánh giá năng lực thích ứng của thành phố; và thúc đẩy quá trình đối 
thoại không ngừng của các bên liên quan của thành phố thông qua 
các sự kiện SLD.

nhóm đà nẵng thảo luận 
trong hội thảo tập huấn 
CCCO, tháng 8 năm 2013 

© Thanh Ngo, iseT-Vietnam 2013
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Các trách nhiệm của CCCO bao gồm: 

•	 xây dựng Kế hoạch hành động Thích ứng với BĐKH cho thành 
phố Đà Nẵng, sử dụng các phân tích và ưu tiên rút ra từ những 
đánh giá và kế hoạch đã có, từ trao đổi nhóm và tham vấn nhiều 
sở ban ngành khác nhau thông qua nhóm công tác về BĐKH, 
UBND các quận huyện, và hướng dẫn của BCĐ về BĐKH;

•	 hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đánh giá tính 
dễ bị tổn thương trên cơ sở bản đồ GIS, sử dụng các dự báo về 
BĐKH nhằm xây dựng Kế hoạch Hành động Thích ứng với 
BĐKH cho ngành du lịch;

•	 hỗ trợ các cơ quan đối tác xây dựng đề cương kêu gọi tài trợ 
hoặc xin hỗ trợ tài chính của thành phố, ví dụ: dự án Nhà ở 
chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu 
với BĐKH, dự án Xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH 
ở đô thị thông qua Giáo dục lồng ghép, và dự án Đánh giá toàn 
diện hướng tới khả năng chống chịu với BĐKH đối với nguồn 
Tài nguyên nước (được mô tả ở phần sau của tài liệu này);

•	 huy động các cán bộ địa phương và cộng đồng tham gia công tác 
lập kế hoạch có sự tham gia ở phường Hòa Thọ Tây của quận 
Cẩm Lệ và phường Xuân Hà của quận Thanh Khê; 

•	 thành lập nhóm tuyên truyên truyền viên về Biến đổi khí hậu của 
thành phố, xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận 
thức về BĐKH thông qua các hội thảo ở Sở, ngành, quận, huyện 
để đào tạo các cán bộ chính quyền địa phương về cách xây dựng 
đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến khí hậu dựa vào 
cộng đồng; Xây dựng các chương trình truyền thông với hình 
thức đa dạng, phong phú;

•	 Thành lập Tổ công tác giúp việc cho BCĐ từ các Sở, ngành, đơn 
vị, địa phương, tăng cường năng lực cho cán bộ chủ chốt ở các 
sở ngành thông qua các hội thảo tập huấn cho nhóm Công tác 
BĐKH và các cán bộ chính quyền ở cấp quận huyện để cung cấp 
kiến thức, thông tin về khí hậu và tính dễ bị tổn thương liên quan 
đến BĐKH, xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐKH, bộ chỉ số chống 
chịu với BĐKH, đề cương kêu gọi tài trợ cho các dự án can thiệp 
và Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH cho thành phố Đà 
Nẵng; 

•	 Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ 
và Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai thành phố 
đánh giá tính khả thi và thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớm cho 
thành phố Đà Nẵng; 

•	 phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp nước, Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống Lụt bão để 
xây dựng bộ chỉ số thích ứng cho toàn thành phố cho các hệ 
thống căn bản (cấp nước, du lịch và phòng chống lụt bão); và

•	 Hỗ trợ kỹ thuật cho Sở kế hoạch và đầu tư thực hiện hoạt động 
lồng ghép yếu tố Biến đổi khí hậu vào quy trình lập kế hoạch/
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bài học và quá TrìNh học hỏi: 
CCCO

•	 Các lãnh đạo địa phương và bộ ngành ở Việt Nam cần 
tìm cách thúc đẩy và khuyến khích quá trình điều phối 
và phối hợp. Tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, 
các cơ cấu và chính sách ưu đãi thường theo hướng khuyến 
khích các cơ quan hoạt động, lập kế hoạch và kiểm soát 
nguồn lực một cách độc lập. Tình trạng này cũng tương tự 
đối với các nhà tài trợ quốc tế và tổ chức phi chính phủ hoạt 
động tại địa phương, cũng như các sở ban ngành của nhà 
nước. Đây là một thách thức rất lớn cho thành công của mô 
hình CCCO, bởi CCCO chỉ thành công khi văn phòng có 
thể hoạt động một cách tích cực để hỗ trợ các cơ quan khác. 

•	 Bộ chỉ số thích ứng là một diễn đàn để tạo điều kiện cho 
quá trình hình dung, suy ngẫm và thảo luận giữa các 
bên liên quan chủ chốt, đồng thời là công cụ giám sát 
quá trình xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH của 
thành phố. Đây là một bài tập quan trọng để xây dựng năng 
lực chuyên môn và quan hệ hợp tác nội ngành và liên ngành.

•	 Các cá nhân có thế mạnh về kỹ năng giao tiếp và phối 
hợp và các mạng lưới đã thiết lập sẽ có nhiều khả năng 
thành công hơn, cho dù ban đầu có thể còn thiếu các 
kiến thức chuyên môn về BĐKH. Đối với các tổ chức 
chịu trách nhiệm điều phối công tác lập kế hoạch thích ứng 
với BĐKH và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến BĐKH ở 
nhiều phạm vi và tổ chức khác nhau trong thành phố thì các 
“kỹ năng mềm” như hỗ trợ thảo luận, phát triển mạng lưới, 
thiết lập quan hệ đối tác… còn quan trọng hơn các kỹ năng 
chuyên môn.

•	 Để sự tham gia của cộng đồng thực sự có ý nghĩa, cần 
tiếp cận được với thông tin, các cơ hội và phương pháp 
một cách có hiệu quả. Lập kế hoạch có sự tham gia là một 
quá trình đặc biệt quan trọng đối với khu vực đô thị, nơi mà 
những biến đổi đối mới một khu vực hay hệ thống sẽ có tác 
động rất lớn tới các khu vực hay hệ thống còn lại. Nhưng 
việc này cũng sẽ tạo ra những thách thức mới, chẳng hạn 
như việc tiếp cận với các thông tin nhạy cảm về sử dụng 
đất và các dự án phát triển mới, sự thiếu gắn bó giữa các 
“cộng đồng” ở đô thị so với các cộng đồng nông thôn truyền 
thống. Để thực hiện hiệu quả quá trình lập kế hoạch có sự 
tham gia, cần quan tâm tới việc “quyền tiếp cận” như được 
thể hiện trong Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển 
(1992), văn bản đã được đưa vào luật pháp Việt Nam, nhưng 
vẫn chưa được thực thi một cách hiệu quả trong thực tế.
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Ở rất nhiều khu vực ven biển và hay có bão và lũ lụt ở Đà Nẵng, các 
tác động về khí hậu đang đe dọa sẽ làm thiệt hại đến những lợi ích 
từ hoạt động kinh tế trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân. Cơn bão Xangsane năm 2006 đã làm hư hại 14.000 ngôi 
nhà, phá hủy nghiêm trọng gần 43.000 nhà, và làm đổ tường, tốc mái 
khoảng 70.000 ngôi nhà ở Đà Nẵng. Một vòng luẩn quẩn của phí tổn 
và hiểm nguy cứ thế tiếp diễn do các hộ nghèo chỉ có thể dựng lại 
nhà một cách tạm bợ vì không có đủ tiền, khiến cho nhà cửa của họ 
dễ bị thiệt hại trong tương lai. Các chương trình của Chính phủ Việt 
Nam thường ưu tiên hoạt động cứu trợ hơn so với hoạt động giảm 
thiểu rủi ro thiên tai, và việc tiếp cận nguồn vốn để sửa nhà còn đặc 
biệt hạn chế trong số các hộ thu nhập thấp. 

Hội Phụ nữ Đà Nẵng là một  “tổ chức chính trị xã hội” ở Việt Nam, 
với mạng lưới cộng đồng hùng hậu và kinh nghiệm nhiều chục năm 
đi đầu trong các chương trình về xóa đói giảm nghèo, các nhóm tiết 
kiệm và chương trình tài chính vi mô, đã đề xuất biện pháp giải quyết 
thách thức này. Hội trước đây chưa từng tham gia vào hoạt động về 
BĐKH – các công việc liên quan trước khi tham gia và Tổ Công 
tác về BĐKH của thành phố, nhưng từ đó đã tích cực nâng cao kiến 
thức về các vấn đề khí hậu và đã góp phần vào thực hiện Kế hoạch 
Hành động Thích ứng với BĐKH của thành phố. Hội đã phối hợp với 

ISET-Việt Nam để đề xuất một chương trình tài chính vi mô và hỗ trợ 
kỹ thuật nhằm thay thế các nhà dưới chuẩn trên địa bàn các quận dễ 
bị tổn thương. Một nghiên cứu khả thi cho thấy nhu cầu hỗ trợ gia cố 
hoặc xây mới nhà theo tiểu chuẩn chống bão trong số các hộ nghèo 
và “cận nghèo” là rất cao.

Chương trình Nhà ở chống bão có ba lĩnh vực hoạt động căn bản: 

1.  Quỹ vốn vay quay vòng và quỹ tiết kiệm: Các đối tượng 
nghèo và cận nghèo sống trong nhà dưới chuẩn, dễ bị tổn 
thương thương với bão và lũ lụt ở 7 phường xã của thành phố 
có thể tiếp cận với nguồn tài chính lãi suất thấp để gia cố hoặc 
xây lại nhà ở. 

2. Hỗ trợ kỹ thuật: Chương trình có sự hỗ trợ kỹ thuật của một 
công ty kiến trúc địa phương (Công ty Tư vấn Kiến Trúc Miền 
Trung) trong việc thực hiện các điều tra, đánh giá yêu cầu kỹ 
thuật, thiết kế gia cố hoặc xây mới nhà, và giám sát thi công. 
Các đối tác dự án thúc đẩy và phổ biến rộng rãi thiết kế và kỹ 
thuật xây dựng nhà chống bão cho cộng đồng, thông qua việc 
nâng cao nhận thức cho các hộ đối tượng dự án và phát tài liệu 
hướng dẫn về kỹ thuật xây dựng. 

viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
Nhà chốNg BãO 

2011–2014 | đối tác: hội Phụ nữ thành phố đà nẵng

góP Phần xây Dựng Khả năng ThíCh ứng với Biến đổi Khí hậu ở đô Thị  

  hệ Thống   TáC nhân  Thể Chế

Can thiệp này nhằm mục đích thay thế các 
nhà dưới chuẩn và dễ bị thiệt hại khi có bão 
hoặc lũ lụt xảy ra và nhằm phổ biến rộng rãi 
hơn kỹ thuật thiết kế chống bão lũ. 

Dự án hướng tới xây dựng năng lực cho các 
hộ thu nhập thấp và dễ bị tổn thương về thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai 
tại gia đình và quản lý tài chính, đồng thời 
trao quyền cho hội Phụ nữ để tìm hiểu và 
thực hiện công tác thích ứng với Biến đổi khí 
hậu (BđKh) trong tương lai

Chương trình giúp cung cấp cho các nhóm 
thu nhập thấp các dịch vụ tài chính mà họ 
chưa từng được tiếp cận trước đây.

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf

Cấp dự án

© Tho Nguyen, iseT-Vietnam 2012

Trưởng nhóm quỹ tiết kiệm - hội phụ nữ 
đà nẵng cùng chủ hộ trong nhà chống bão 

Tháng 7, 2013
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3. Xây dựng năng lực: Các chuyên gia địa phương và quốc tế 
sẽ tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ về khí hậu, giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng và quản lý tín dụng vi mô. Thông 
qua đội ngũ tập huấn viên mới của Hội Phụ nữ, người tham 
gia chương trình ở cấp cộng đồng sẽ được học kỹ năng quản 
lý tài chính và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

Theo kế hoạch của Hội Phụ nữ và ISET-Việt Nam, chương trình sẽ hỗ 
trợ được 320 hộ sau 3 năm đầu và 425 hộ sau 6 năm. Hỗ trợ của Quỹ 
Rockefeller sẽ kết thúc vào năm 2014, khi đó Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục 
quản lý quỹ vốn vay một cách độc lập. Hiện Hội cũng đang xúc tiến 
kế hoạch mở rộng quy mô quỹ vay này và thúc đẩy nhân rộng dự án ở 
các quận khác.

Bài học và quá TrìNh học hỏi:  
Nhà ở chống bão 

•	 Hội Phụ nữ hiểu và đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức cho 
các hộ dân về BĐKH. Theo báo cáo của nhóm nòng cốt ở Hội 
Phụ nữ, thách thức lớn nhất của họ khi làm việc với các hộ dân 
là làm cho họ hiểu được giá trị của các kỹ thuật gia cố, vì các kỹ 
thuật này nếu thực hiện sẽ mất thêm nhiều kinh phí và do đó các 
hộ dân thường thấy không hấp dẫn. Vì lý do này, Hội Phụ nữ đã 
quyết địng tăng cường và tập trung nỗ lực vào hoạt động nâng 
cao nhận thức về BĐKH cho các hộ là đối tượng của dự án, bao 
gồm cả các hộ không trực tiếp hưởng lợi từ chương trình và sẽ 
xem xét yêu cầu đưa nội dung về các kỹ thuật gia cố khi xây nhà 
mới.

•	 Một nghiên cứu do ISET-Quốc tế thực hiện sẽ hỗ trợ cho Hội 
Phụ nữ và các tổ chức khác trong việc xúc tiến hoạt động nhà 
ở chống bão. ISET-Quốc tế, với sự hỗ trợ của Mạng lưới Kiến 
thức về Khí hậu và Phát triển (CDKN), đang thực hiện một phân 
tích chi phí-lợi ích để ước tính các chi phí kinh tế trung bình có 
thể được bù đắp với việc xây dựng nhà theo tiêu chuẩn chống 
bão. Trong khuôn khổ nghiên cứu này sẽ có một cuộc thi cho các 
kiến trúc sư trong việc thiết kế mô hình nhà an toàn và phù hợp 
với văn hóa địa phương cho các hộ thu nhập thấp ở Đà Nẵng. 

•	 Nhà ở chống bão có giá trị lợi ích tinh thần đáng kể. Các hộ 
đã gia cố hoặc xây lại nhà thông qua hỗ trợ của chương trình đã 
nhấn mạnh nhiều nhất vào lợi ích về tinh thần mà họ có được từ 
khoản đầu tư này – cảm giác an tâm khi biết ngôi nhà họ sẽ đủ 
vững chãi để chống chịu với gió bão. Đây là một khía cạnh quan 
trọng nhưng lại không thể đo đếm cụ thể được của khả năng 
thích ứng.

© Tho nguyen, iSET-vietnam 2012

Thăm hộ trong diện hưởng lợi 
của dự án
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Các học sinh và giáo viên ở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng đã quá 
quen thuộc với ảnh hưởng của thiên tai. Cứ có cơn bão hay lũ lụt lớn 
nào xảy ra ở Đà Nẵng thì nhiều ngôi trường trong quận đều bị ngập, 
thường ngập sâu từ 1,5-1,8 m. Hệ thống giao thông, liên lạc và cơ sở 
vật chất trường học bị hư hại, gây gián đoạn lịch học và ảnh hưởng 
lớn đến chất lượng giáo dục. Cả học sinh, giáo viên và các nhà quản 
lý đều có nguồn lực và năng lực còn rất hạn chế trong việc ứng phó 
với thiên tai.

Đối mặt với rất nhiều nguy cơ từ BĐKH thì giáo dục nhà trường có 
vị trí quan trọng cho các giải pháp thích ứng. Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia về Ứng phó với BĐKH đặt trọng tâm vào kiến thức và nhận 
thức, coi đây là những khía cạnh không thể thiếu đối với năng lực 
thích ứng của Việt Nam. Hệ thống giáo dục chính quy có vai trò rất 
lớn trong lĩnh vực này, đặc biệt trong một nền văn hóa rất coi trọng 
việc học hành như ở Việt Nam thì việc giáo dục thế hệ trẻ cũng sẽ có 
tác động đến hành vi của những người lớn và cộng đồng. Tuy vậy, 
cho đến bây giờ vẫn còn có rất ít kinh nghiệm hay điển hình nào về 
thành công của các trường học trong việc đưa nội dung BĐKH vào 
chương trình giảng dạy. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã nhìn thấy cơ hội để trở thành 
đơn vị đi đầu trong cả nước về vấn đề này nhằm xây dựng khả năng 

thích ứng trong cộng đồng và các trường học ở địa phương chống 
chịu với những mối đe dọa hiện hữu từ các hiểm họa khí hậu. Với 
sự hỗ trợ của chương trình ACCCRN, Sở đang tiến hành xây dựng 
và lồng ghép nội dung BĐKH vào các môn học trong chương trình 
và phát triển công cụ mới phục vụ công tác dạy và học về BĐKH. 
Chương trình lồng ghép mới này sẽ được thực hiện thí điểm ở các 
trường học trong quận Cẩm Lệ. Phương pháp này sẽ giúp tích hợp 
nội dung về BĐKH vào các bài học sẵn có, dựa trên những lỗ hổng 
về kiến thức và kỹ năng đã xác định của cả học sinh lẫn giáo viên, 
chứ không thiết kế bài học mới thêm vào chương trình học vốn đã 
kín của các em. 

Tài liệu mới này sẽ tập trung kích thích các kiến thức và kỹ năng 
thực tế của giáo viên và học sinh với việc sử dụng các bài học thực 
tế ngay ở cộng đồng địa phương liên quan đến thích ứng với BĐKH.  
Có thể sử dụng các phương pháp phối hợp trong giáo dục, như làm 
việc với các cộng đồng địa phương để vẽ bản đồ xác định khu vực có 
nguy cơ ảnh hưởng cao của BĐKH, lập danh sách người già cần giúp 
đỡ trong trường hợp sơ tán, hoặc thăm các mô hình nhà có khả năng 
thích ứng cao do địa phương xây dựng. 

Thông qua các kinh nghiệm thực tế và quá trình xây dựng năng lực 
như vậy, dự án nhằm tăng cường mối tương tác trong cộng đồng và 

viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
Xây dựNg Khả NăNg Thích ứNg với BđKh qua giáO dục lồNg ghép 

2012–2014 | đối tác: Sở giáo dục và đào tạo đà nẵng 

góP Phần xây Dựng Khả năng ThíCh ứng với BđKh ở đô Thị 

  hệ Thống   TáC nhân  Thể Chế

học sinh, giáo viên và cộng đồng xem xét 
lập kế hoạch nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng 
trong trường học và tại cộng đồng cũng như 
hệ thống ứng phó với thiên tai khi xảy ra các 
hiện tượng cực đoan

Chương trình giáo dục tích hợp này giúp xây 
dựng năng lực cho học sinh, giáo viên và gia 
đình các em trong việc ứng phó với những 
tác động trực tiếp của BđKh để họ có thể trở 
thành thành viên trong một cộng đồng có khả 
năng thích ứng cao với BđKh trong bối cảnh 
đô thị, có thể trở thành chuyên gia về lĩnh 
vực này trong tương lai. 

Dự án hướng vào việc nâng cao chất lượng 
hoạt động giáo dục và đào tạo về BđKh nói 
chung, trong đó cộng đồng tham gia nhiều 
hơn và chịu trách nhiệm cao hơn, đồng thời 
giúp tăng cường trao đổi thông tin kiến thức 
về BđKh và đô thị hóa. 

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf

Cấp dự án

© Phong Le, Hoa Vang high school  2012

Tháng 7, 2013
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với nhiều đối tượng tham gia khác nhau, bao gồm học sinh, giáo 
viên, gia đình và các chuyên gia khí hậu. Các giáo viên sẽ ghi lại 
thành tài liệu về những cách làm hay, những bài học từ các hội thảo 
SLD để đưa vào chương trình học hiện có, các hoạt động chính khoá 
và ngoại khóa tại cộng đồng. 

Dự án cũng sẽ hướng tới việc đưa giáo dục lồng ghép về BĐKH vào 
áp dụng trong tất cả các trường học ở quận Cẩm Lệ, xây dựng các mô 
hình và công cụ để có thể nhân rộng và áp dụng ở nhiều nơi.

Họp nhóm biên soạn giáo trình tích hợp 
Biến đổi khí hậu với sự tham gia của các 
giáo viên, ISET và cán bộ Sở Giáo Dục

© DOeT  2013

Bài học và quá TrìNh học hỏi: 
Xây dựng khả năng thích ứng với 
BđKh thông qua giáo dục lồng ghép

•	 Việc lồng ghép BĐKH vào chương trình giáo dục trong 
trường học là một nỗ lực nhiều chiều, đòi hỏi ý chí mạnh mẽ 
và hành động tích cực không ngừng. Dự án này nhận được sự 
ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hoạt động tích 
cực của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như cán bộ quản lý tại các 
trường học ở quận Cẩm Lệ. Tuy nhiên, năng lực thể chế và năng 
lực kỹ thuật cho giáo dục lồng ghép cũng như nguồn tài chính 
cần thiết để xây dựng những năng lực này vẫn còn hạn chế. Thêm 
vào đó, vẫn còn tư tưởng không muốn lồng ghép BĐKH vào 
chương trình với lý do là chương trình chính khóa vốn đã quá tải. 

•	 Hiện còn thiếu các chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả 
giáo dục lồng ghép về BĐKH, sẽ rất có giá trị khi dùng làm 
tiêu chuẩn cho quá trình thực hiện. Cần đạt được sự đồng 
thuận về các chỉ số sẽ sử dụng. Sở Giáo dục và Đào tạo đang 
phối hợp với một nhóm công tác gồm các giáo viên để xây dựng 
một khung giám sát và đánh giá, trong đó bao gồm các chỉ số về 
chất lượng thực hiện.

•	 Hiện còn thiếu sự tham gia của các em học sinh trong quá 
trình xây dựng dự án giáo dục về BĐKH. Một bản đánh giá 
về kiến thức, thái độ và hành vi của học sinh và giáo viên ở quận 
Cẩm Lệ đã cho thấy việc khuyến khích các sáng kiến của trẻ em 
cả trong và ngoài trường học ở cấp cộng đồng là một lĩnh vực từ 
trước đến nay còn rất nhiều hạn chế. Các dự án giáo dục tại Đà 
Nẵng về giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH vẫn 
chỉ được thiết kế dành cho trẻ em mà không phải cùng trẻ em xây 
dựng, dù rất nhiều người đồng ý, sẽ rất hữu ích nếu có được sự 
hồn nhiên và chân thật của các em trong quá trình đưa ra những 
sáng kiến liên quan đến BĐKH.
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Cấp dự án

Thành phố Đà Nẵng đang đứng giữa một nghịch lý của tình trạng 
quá thừa và quá thiếu nước. Trước đây, thành phố và các khu vực 
nông thôn phụ cận dựa vào nguồn nước mặt ở sông Cẩm Lệ và sông 
Cu Đê cho các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. 
Trong khuôn khổ cam kết trở thành “thành phố môi trường,” lãnh 
đạo thành phố đặt mục tiêu 100% dân số khu vực đô thị và 90% dân 
số khu vực nông thôn có thể tiếp cận với nước sạch vào năm 2015.

Nhưng với nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng, những thay đổi 
về chế độ thủy văn, và tác động của biến đổi khí hậu, áp lực lên các 
hệ thống này đang ngày càng gia tăng. Một đánh giá thực hiện năm 
2010 đã chỉ ra rằng đến năm 2015 nhu cầu nước sạch sẽ vượt quá sức 
cung sẵn có, và hệ thống hiện nay chỉ có thể đáp ứng chưa đến 50% 
lượng cung cần thiết vào năm 2025. (Bản đánh giá này vẫn chưa tính 
đến việc BĐKH và sự phát triển các hồ và đập thủy điện trên thượng 
nguồn sẽ khiến tình hình càng xấu thêm). Bản kế hoạch hành động 
ứng phó với BĐKH cũng khẳng định rằng hạn hán, xâm nhập mặn 
và ô nhiễm do ngập lụt sẽ đe dọa chất lượng nguồn nước mặt. Những 
thách thức này có thể ảnh hưởng rất nặng nề tới các hộ nghèo, vốn rất 
khó tiếp cận các nguồn nước sạch thay thế.

Các chương trình tài trợ đang góp phần giúp thành phố giảm bớt áp 
lực về nguồn nước trong hiện tại, ví dụ như dự án xây dựng nhà máy 
xử lý nước do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Tuy nhiên, 
lãnh đạo thành phố đang phải rất nỗ lực để thực hiện được những 
hành động có cân nhắc kỹ càng và mang tính dài hạn bởi họ còn 
thiếu nhiều mảng kiến thức quan trọng, chẳng hạn về tác động của đô 
thị hóa và BĐKH đối với ngành cấp nước, những thay đổi về nhu cầu 
dùng nước và chiến lược quản lý nước trong các ngành công nghiệp 
và người dân, và những áp lực hiện tại đối với tiếp cận nước sạch của 
các đối tượng dễ bị tổn thương. 

Chương trình ACCCRN và ISET Việt Nam đang hỗ trợ cho thành 
phố Đà Nẵng thông qua CCCO Đà Nẵng và Viện Khoa học Thủy lợi 
Miền Trung Tây Nguyên để đánh giá tình trạng cung và cầu nước 
sạch của thành phố Đà Nẵng hiện nay và trong tương lai. Nghiên cứu 
này sẽ: 

•	 Đánh giá tổng thể về trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước 
mặt của thành phố Đà Nẵng, bao gồm thông tin về độ mặn; 

viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
đáNh giá TOàN diệN Nhằm hướNg đếN Khả NăNg chốNg chịu
với BđKh đối với NguồN Tài NguyêN Nước ThàNh phố đà NẵNg 
2013–2014 | đối tác: văn phòng điều phối về Biến đổi khí hậu thành phố đà nẵng (CCCO)

góP Phần xây Dựng Khả năng ThíCh ứng với BđKh ở đô Thị 

  hệ Thống   TáC nhân  Thể Chế

nghiên cứu sẽ xem xét các hệ sinh thái và 
hệ thống hạ tầng phục vụ cho tiếp cận nguồn 
nước sạch ở thành phố đà nẵng.

Trong quá trình nghiên cứu sẽ có sự tương 
tác, học hỏi và chia sẻ kết quả với các tổ 
chức, cá nhân có hoạt động phụ thuộc vào 
nguồn nước cấp – từ các hộ gia đình đến các 
nhà máy, khách sạn. nghiên cứu nhằm nâng 
cao nhận thức và xác định các chiến lược về 
nhu cầu để tăng cường khả năng thích ứng 
của những tác nhân này. 

Trong quá trình nghiên cứu sẽ có sự tương 
tác, học hỏi và chia sẻ kết quả với các tổ 
chức, cá nhân có hoạt động phụ thuộc vào 
nguồn nước cấp – từ các hộ gia đình đến các 
nhà máy, khách sạn. nghiên cứu nhằm nâng 
cao nhận thức và xác định các chiến lược về 
cầu để tăng cường khả năng thích ứng của 
những tác nhân này. 

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf

© Toan To, MARD 2012

Cột đo mực lũ

© Thanh Ngo, iseT 2013
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•	 Đánh giá hiện trạng tiêu thụ và tiếp cận nước sạch của bốn lĩnh 
vực chính của thành phố Đà Nẵng: sinh hoạt, du lịch, công 
nghiệp và nông nghiệp;

•	 Xác định tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt và sản xuất hiện 
tại của các nhóm dễ bị tổn thương;

•	 Xây dựng kịch bản về lưu lượng nước mặt và nhu cầu nước sạch 
trong tương lai dựa trên các kịch bản khí hậu và phát triển đô thị;

•	 Xây dựng một phương pháp hài hòa để quản lý rủi ro và xây 
dựng khả năng chống chịu của thành phố;

•	 Ước tính các chỉ số về lưu lượng và chất lượng nước dưới các 
điều kiện khác nhau về khí hậu và nhu cầu dùng nước ở các 
điểm lấy nước đề xuất cho các nhà máy xử lý nước hiện tại cũng 
như nhà máy mới do ADB tài trợ.

Phương pháp nghiên cứu bao gồm rà soát các nghiên cứu và số liệu 
hiện có; khảo sát và thu thập số liệu về lưu lượng, chất lượng và 
hàm lượng phù sa của nước; các bộ câu hỏi, khoảo sát và phỏng vấn 
với người sử dụng và nhà quản lý ngành nước; và mô phỏng về tài 
nguyên nước sử dụng Hệ thống Đánh giá và Lập kế hoạch tài nguyên 
nước (WEAP). WEAP là một công cụ mô phỏng định lượng phục vụ 
công tác lập kế hoạch tổng hợp và phân tích chính sách về tài nguyên 

nước, sẽ được sử dụng để xây dựng và đánh giá các kịch bản dựa trên 
lựa chọn về chính sách, chi phí và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu 
cung và cầu về nước sạch, tình trạng ô nhiễm, thủy văn, và BĐKH.

Các hội thảo SLD sẽ chia sẻ các kết quả trong quá trình thực hiện và 
tham vấn ý kiến các chuyên gia của nhiều lĩnh vực khác nhau và các 
đối tượng bị ảnh hưởng, bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương. CCCO 
Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH MTV Cấp 
nước Đà Nẵng và Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây nguyên  
để thực hiện dự án này.

 

Lưu vực sông Cu đê

Lưu vực sông Lưu gia - Thu Bồn

Sông Hàn

BẢN ĐỒ HỆ THỐNG SÔNG HỒ, AO, KÊNH Ở KHU VỰC ĐÀ NẴNG Nguồn: Sở Xây Dựng Đà Nẵng

Sông đà nẵng

Suối nhỏ

hồ, Kênh

chÚ Thích

c h á n h  v ă n  p h ò n g :  

đ i n h  q u a n g  C ư ờ n g  
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Cấp dự án

Các chủ thuyền đánh cá nhỏ và người lao động sinh sống trên bán 
đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã thấy rõ biểu hiện của những 
thách thức sẽ còn trầm trọng hơn trong bối cảnh BĐKH ở một thành 
phố đang phát triển nhanh chóng. Những năm gần đây đã xảy ra 
nhiền trận bão mạnh và thường xuyên hơn, vượt qua ngưỡng của 
những sự kiện lịch sử, cùng lúc đó, sự phát triển của các khu nghỉ 
dưỡng ven biển đang làm co hẹp dần những khu vực bờ mà ngư dân 
có thể đưa thuyền ra biển. 

Cộng đồng đánh cá ở Sơn Trà đã đề xuất một dự án nhỏ về chế tạo 
một “tời kéo thuyền” mới khỏe hơn ở phường Thọ Quang dựa trên 
một mô hình họ đã áp dụng từ mấy chục năm trước. Ý tưởng của họ 
là giải pháp cho một nguy cơ rất phổ biến đối với tàu thuyền khi có 
bão xảy ra: trong khi các thuyền to và khỏe có thể đi các chuyến đi 
dài quanh khu vực bán đảo trong tình trạng bão lớn, các thuyền đánh 
cá nhỏ hơn cần tìm nơi trú ẩn ở các bờ biển gần đó. Tời kéo thuyền 
sẽ tạo một cơ chế giúp kéo các thuyền nhỏ ra khỏi cơn bão và cập bến 
an toàn.

Dự án đã được sự hỗ trợ của Ban Quản lý dự án Thích ứng với 
BĐKH thành phố Đà Nẵng, đứng đầu là các cán bộ địa phương, vào 
tháng 08/2009. Từ đó Ban Phòng chống Lụt bão quận Sơn Trà đã 
phối hợp chặt chẽ với ngư dân và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy 
Việt Nam (Vinashin) để thiết kế và sản xuất xe tời kéo di động công 
suất cao. Tổng chi phí thiết kế, giám sát và chế tạo tời kéo là khoảng 
50.000 USD. 

Tời kéo mới do chính quyền địa phương làm chủ và vận hành, và do 
một nhóm ngư dân địa phương bảo trì. Tời kéo này được chính thức 
đưa vào hoạt động lần đầu tiên vào năm 2012, và các tỉnh lân cận đã 
bày tỏ sự quan tâm với việc nhân rộng công nghệ này. 

 

 

 

viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
dự áN Tời KéO ThuyềN chO cảNg cá Thọ quaNg 

2009–2012  | đối tác: uBnD phường Thọ quang, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận Sơn Trà

góP Phần xây Dựng Khả năng ThíCh ứng với BđKh ở đô Thị 

  hệ Thống   TáC nhân  Thể Chế

hệ thống tời kéo thuyền giúp bảo vệ các tài 
sản phục vụ sản xuất (thuyền, dụng cụ đánh 
cá) trước mối đe dọa của những trận bão 
ngày càng nghiêm trọng. 

một nhóm đối tượng được xác định là dễ bị 
tổn thương với BđKh và phát triển đô thị — 
các chủ thuyền đánh cá nhỏ — là đối tượng 
hưởng lợi trực tiếp từ dự án này. Tời kéo là 
một giải pháp chiến lược trung hạn nhằm đối 
phó với các nguy cơ liên quan đến khí hậu.

Tăng cường sự phối hợp giữa BCđ về 
BđKh, Ban Phòng chống Lụt bão quận Sơn 
Trà, các nhóm cộng đồng và tổ chức tư nhân.

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf

© Fawad Khan, iseT-Pakistan 2013
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CẢNG 
THỌ QUANG

Bán đảo Sơn Trà

BIỂN ÐÔNG

VỊNH 
ĐÀ NẴNG

Bài học và quá TrìNh học hỏi:  
dự án thí điểm về tời kéo thuyền

Một phân tích giá trị kinh tế do ISET-Quốc tế thực hiện đã 
chỉ ra rằng việc đầu tư vào tời kéo thuyền này sẽ tạo ra giá trị 
lợi nhuận dương, với tỷ lệ chi phí-lợi ích ít nhất là 3:5. Những 
thiệt hại tránh được sẽ làm giảm tổn thất về tiền liên quan 
đến sửa chữa hoặc mua mới thiết bị hư hỏng. Báo cáo cũng 
chỉ ra rằng lợi nhuận từ đầu tư này có thể cao hơn rất nhiều 
đối với những cộng đồng trước đây chưa sử dụng mô hình tời 
kéo, điều này có nghĩa công nghệ tời kéo có thể còn mang lại 
nhiều lợi ích hơn cho những cộng đồng ở các khu vực duyên 
hải khác ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.

Một lợi ích chính không thể đo đếm được của tời kéo thuyền 
đối với các hộ ngư dân là “sự an tâm” khi biết rằng tàu thuyền 
của họ có thể được kéo vào bờ an toàn trước khi bão xảy ra, 
giúp họ có đủ thời gian đề phòng và bảo vệ nhà cửa, tài sản 
và đi sơ tán nếu cần thiết.

 

Bản đồ quận Sơn Trà
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viện Chuyển đổi môi Trường và x ã hội - quốC Tế  

NghiêN cứu điểN hìNh về Khả NăNg Thích ứNg với BiếN đổi Khí hậu

đà nẵng, việt nam 
mô hìNh Thủy văN và mô phỏNg pháT TriểN đô Thị 
2011–2013  | đối tác triển khai: Sở xây Dựng đà nẵng

góP Phần xây Dựng Khả năng ThíCh ứng với BđKh ở đô Thị

  hệ Thống   TáC nhân  Thể Chế

nghiên cứu mô hình liên kết thủy lực-thủy 
văn, xem xét mối tương tác giữa các hệ 
thống vật chất khác nhau – dòng chảy sông, 
nước dâng do bão ở khu vực ven biển và 
nước biển dâng, xây dựng đô thị, tiêu thoát 
nước – với mục đích tối ưu hóa phát triển 
hạ tầng đô thị để ứng phó với nguy cơ lũ lụt 
trong tương lai.  

việc xây dựng mô hình và tìm hiểu về các 
ứng dụng của nó đã giúp nâng cao năng lực 
cho các cán bộ tham gia ở trường đại học 
Bách khoa đà nẵng và người sử dụng, chủ 
yếu là ở Sở xây dựng và cán bộ các cơ quan 
có trách nhiệm trong quy hoạch, phát triển đô 
thị và ứng phó với lũ lụt. Các hội thảo SLD 
sẽ giúp nâng cao nhận thức của các bên liên 
quan về cả các tác động tiềm ẩn của BđKh 
đối với phát triển đô thị và tác động của phát 
triển đô thị đối với ngập lụt. 

mô hình này cho phép các nhà hoạch định 
đưa ra những quyết định phù hợp hơn dựa 
trên phân tích nhiều kịch bản tương lai khác 
nhau và những số liệu sẵn có nhất. Các quy 
định mới sẽ “lồng ghép” BđKh bằng việc quy 
định phải thực hiện bước tham khảo mô một 
cách thường xuyên trong quá trình xây dựng 
các kế hoạch phát triển cụ thể.

xem thêm thông tin về Khung Khả năng Thích ứng với BđKh tại: www.i-s-e-t.org/crf

Năm 1999, nước lũ dâng lên tận mái các nhà dân ở xã Đông Hà, một 
vùng trũng giáp ranh khu vực phát triển Hòa Xuân của quận Cẩm Lệ. 
Người dân đều ngỡ ngàng trước mức độ nghiêm trọng và sức tàn phá 
của cơn lũ chưa có tiền lệ này. 

Giới chức thành phố nhận ra rằng những thay đổi về địa hình đang 
kéo theo những biến đổi về nguy cơ lũ lụt. Trong những năm gần đây, 
cảnh quan đô thị của Đà Nẵng đang thay hình đổi dạng nhanh chóng 
với các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển nhà đất, và với sự mở rộng của 
các ngành du lịch, dịch vụ. Theo Quy hoạch Tổng thể của thành phố, 
hạ tầng đô thị sẽ phát triển mở rộng ra các khu vực thấp phía nam 
thành phố như khu vực quận Cẩm Lệ. Trên những cánh đồng trồng 
lúa trước đây, quá trình xây dựng khiến đất đai bị san lấp và nâng 
lên cao hơn các khu vực khác xung quanh. Quá trình này cũng rất 
phổ biến ở các thành phố ven biển khác của Việt Nam, đều đang phát 
triển mở rộng về phía bờ biển và các đồng bằng trũng thấp. 

Việc làm này có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của rủi ro lũ ở thành 
phố Đà Nẵng, vì nó tạo nguy cơ mới, đồng thời cũng “chuyển dịch” 
các nguy cơ hiện tại. Việc phát triển ở các khu vực ven biển và đồng 

bằng lũ đang làm mất dần các khu vực trữ lũ tự nhiên và đẩy lũ tràn 
ra các khu vực khác của thành phố. Các cộng đồng nghèo như Đông 
Hà thường nằm ở những khu trũng thấp ít người muốn sinh sống 
và có thể bị ảnh hưởng nặng nề do sự phát triển ở các khu vực xung 
quanh. Không có công cụ đánh giá toàn diện nào giúp các nhà hoạch 
định tìm hiểu xem tình trạng sử dụng đất ở đô thị làm biến đổi nguy 
cơ lũ lụt như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh lượng mưa biến đổi 
bất thường và nước biển dâng cao.

Với sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller, một nhóm công tác đứng đầu là 
Sở Xây dựng Đà Nẵng và trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã 
xây dựng một mô hình thủy lực nhằm giúp các nhà hoạch định có cái 
nhìn thấu đáo hơn về những thay đổi kiểu hình lũ lụt do các thay đổi 
trong cấu trúc địa hình ở khu vực đô thị và do nguy cơ  từ BĐKH. 
Công cụ hỗ trợ quyết định sáng tạo này là một trong những công cụ 
đầu tiên như vậy ở các thành phố Việt Nam.

Để xây dựng mô hình, các nhà nghiên cứu đã tập hợp các số liệu khí 
tượng, thủy văn và thủy lực trước đây chưa được chia sẻ hoặc do các 
cơ quan khác nhau lưu trữ, từ đó tạo nên một nguồn thông tin hữu 

Cấp dự án
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ích mà các nhà hoạch định có thể dễ dàng sử dụng. Các số liệu này 
đã được sử dụng để triển khai và cập nhật một mô hình lũ đã được 
xây dựng trong khuôn khổ một nghiên cứu ngành của chương trình 
ACCCRN, tích hợp mô hình với hệ thống GIS để mô phỏng các kịch 
bản thủy văn cho các lưu vực sông ở Đà Nẵng. Mô hình thủy văn 
được kết hợp mới một mô hình thủy lực cập nhật. Mô hình kết hợp 
thủy văn-thủy lực này tạo cơ sở để xây dựng 10 kịch bản BĐKH và 
phát triển đô thị.

Mô hình đã cung cấp thông tin mới cho các nhà hoạch định để lồng 
ghép vấn đề BĐKH vào quá trình ra quyết định về cơ sở hạ tầng. Cán 
bộ Sở Xây dựng đã thuyết phục lãnh đạo thành phố nâng chiều cao 
các cầu trong quy hoạch, mặc dù chi phí xây dựng sẽ tăng, họ đã sử 
dụng mô hình này để chỉ ra mức độ ngập lụt có thể xảy ra trong tình 
trạng BĐKH. Sở Xây dựng sẽ chuẩn bị một tài liệu hướng dẫn đa 
ngành để đưa ra quy chuẩn cho quá trình cập nhật số liệu, tính toán 
và lồng ghép các tác động của BĐKH vào các dự án phát triển kinh 
tế xã hội. Sở cũng đưa ra một số các quy định đề xuất để trình UBND 
thành phố phê duyệt, trong đó quy định về việc cập nhật lại mô hình 
trước khi phê duyệt đối với tất cả các kế hoạch phát triển đô thị và hạ 
tầng giao thông mới. 

Nhóm xây dựng mô hình cũng sẽ tổ chức một hội thảo SLD để giới 
thiệu về công cụ này cho các sở ngành liên quan như Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch Đô 
thị và Sở Ngoại vụ, và để thảo luận về một số phát hiện chính liên 
quan đến phát triển đô thị và BĐKH. Sở Xây dựng đang phối hợp 
với trường Đại học Bách khoa xây dựng năng lực cho cán bộ để có 
thể tiến hành một số chỉnh sửa và cập nhật đơn giản cho công cụ này 
trong tương lai dựa trên các kịch bản khí hậu và kế hoạch phát triển 
đô thị mới.

Bài học và quá TrìNh học hỏi:  
mô hình Thuỷ văn và mô phỏng 
phát triển đô thị

•	 Mô hình này có thể cung cấp những bằng chứng quan 
trọng giúp cải thiện quá trình ra quyết định chính sách 
và xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH. Có rất ít 
công cụ hỗ trợ các nhà hoạch định lồng ghép yếu tố BĐKH 
vào quyết định về phát triển và cơ sở hạ tầng, hay giúp các 
nhà lãnh đạo vẫn còn phân vân trong những quyết định 
tốn kém chi phí do không có bằng chứng mang tính thuyết 
phục về lợi ích lâu dài của chi phí đó. Dự án sẽ cho thấy 
một nghiên cứu toàn diện và đa ngành, kết hợp với quá 
trình chia sẻ học hỏi và đối thoại cởi mở có sự tham gia 
rộng rãi của cộng đồng sẽ giúp cải thiện quá trình ra quyết 
định ở nhiều cấp khác nhau như thế nào. 

•	 Mô hình có thể là một công cụ quan trọng để cung cấp 
thông tin cho cộng đồng và cân nhắc trước các quyết 
định vì nó chỉ ra được các quyết định về phát triển 
sẽ làm biến đổi các kiểu nguy cơ lũ lụt trong phạm vi 
thành phố như thế nào. Quá trình này đòi hỏi sự cân 
nhắc, hỗ trợ và tham gia của các nhóm ngoài các sở ngành 
chuyên môn, và có thể thực hiện thông qua một quá trình 
học hỏi chia sẻ. 

•	 Vẫn chưa xác định được mô hình sẽ tác động đến khu 
vực tư nhân như thế nào. Còn nhiều câu hỏi quan trọng 
về việc liệu khu vực tư nhân – đặc biệt là các chủ công 
trình có vai trò quan trọng tác động đến những thay đổi về 
bản chất nguy cơ – sẽ áp dụng công cụ phân tích mới này 
như thế nào. Sở Xây dựng đã đề xuất rằng việc phát triển 
tất cả các khu dân cư mới sẽ chỉ được phê duyệt sau khi 
được đánh giá tác động bằng công cụ này. 
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